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…a kötőszavak egy egyszerű és elterjedt osztályozás szerint ugyanis 

kifejezhetnek sok mindent, 

jelezhetnek például kapcsolódást, ellentmondást és következtetést, 

rámutathatnak a választás szükségességére két eltérő lehetőség között, 

vagy éppen felhívhatják a figyelmet egy magyarázó erejű kijelentésre, ez 

azonban nem minden, 

hiszen a kötőszavakat olykor el lehet hallgatni, jelenlétüket, a mondat 

elemei közötti kapcsolat lényegét sejtetni is elég lehet, sőt kombinálhatók 

akár („és mégis”), így több választásunk adott, 

ha akarjuk, halmozhatjuk is őket („de mégis”), a kontextustól függően 

pedig végképp kibővül a felhasználási módozatok elképzelhető 

tartománya, 

rámutathatunk például a nyilvánvalóra, rákérdezhetünk a bizonytalanra, 

meglepetést kelthetünk, összefüggéseket sugallhatunk, 

szórakoztathatunk és bosszanthatunk, 

és ehhez jönnek még a központozást szolgáló írásjelek, a pont, a vessző, 

a kérdőjel, a felkiáltójel, a kettőspont, a pontosvessző, a gondolatjel, a 



zárójel, az idézőjel és a három pont – ha még ezek lehetséges társításait is 

számításba vesszük, ugyanazt a valóságot végtelen sokféleképpen 

leírhatjuk, 

több mondatban vagy egy mondatban, ahogy tetszik, tényleg akár 

egyetlen mondatban is, de minden elképzelhető történetet ám, miért ne, 

csak győzzük észben tartani, honnét indult a mondat, és hová tart, ne 

tévesszük szem elől a vektorát akkor sem, ha közben egy órája 

szöszmötöl közvetlenül az ajtónk előtt a szomszéd, vagy ha egy órán 

belül a harmadik mentőautó megy el az ablakunk alatt szirénázva, 

koncentrálni kell, mert bizony nehéz lehet, nehéz, mint valódi 

figyelemmel áttekinteni egy emberi életet, vagy azon belül egyetlen 

epizódot akár, 

hiába, az élet, az valahol éppen olyan, mint egy hosszú mondat, megvan 

a maga központozása, és ott vannak az állomásai közötti kötőszavak is, 

melyeket mi teszünk ki közéjük a magunk elbeszélésében, miközben 

mások megteszik a maguk rólunk szóló verziójában ugyanezt, amikor 

ránk gondolnak, 

teljes egyetértés a különböző változatok között aligha lesz, érdekes hát 

kísérletezni azzal, mi mindent lehet elmondani egy összetett mondattal, 

kijelentések egyszerre perspektivikus keretbe, nyelvi szerkezetbe és 

logikai rendszerbe foglalt, véges elemszámú készletével, történjen ez 

egyes szám első személyben, belülről kitekintve, vagy éppen 

megfigyelőként, a dolgokra rátekintve, az események folyásába belenézve, 



engem ennek kapcsán elsősorban az érdekel, hogyan működik ez a 

migráció közegében, hiszen migrál az egész világ, és migráns benne 

minden férfi és nő, az élet tart valahonnan valamerre, örök mozgás, 

mégis van eleje és van vége, egy-egy aprólékosan megformált 

mondatban történeteket elmondani így a világunkat formáló teremtő 

alkotás folyamatának megízlelése. 

 


