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Képzeld csak! – meglepetésjelölő a magyar nyelvben

Absztrakt

A jelen tanulmány arra a grammatikalizációs folyamatra mutat rá, amely során 
a képzel ige felszólító módú alakja meglepetésjelölő diskurzuspartikulaként kezd 
el funkcionálni. A mirativitást jelölő nyelvi elemek legfőbb kommunikációs 
célja, hogy jelezzék a beszélő viszonyát, meglepetését, csodálkozását a megnyi-
latkozásban foglalt állítással kapcsolatban. A cikkben megfogalmazott érvelés 
szerint a felszólító alakú ige és a miratív partikula két külön lexikai elemnek 
tekinthető.
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1. A mirativitás fogalma

1.1. Ige és partikula

A különböző nyelvekben fellelhető diskurzuspartikulák, pragmatikai jelölők 
nagy többsége grammatikalizációs folyamat eredményeként jött létre (Brinton–
Traugott: 2005). Egy ilyen folyamat során alakulhatott ki a magyar (el)képzel 
ige felszólító módú alakjának új pragmatikai szerepe is, amely több pontban is 
hasonlóságot mutat többek között a norvég tenk (gondol) ige felszólító alakjával. 
A két egyébként eltérő tulajdonságú nyelv ezen kognitív igéinél megfigyelhető 
folyamat keltette fel a figyelmemet, és irányította érdeklődésemet a meglepetés 
nyelvi kifejezőeszközei felé (Vaskó 2012). Mindkét nyelvben, illetve mindkét ige 
esetében azt tapasztaljuk ugyanis, hogy a grammatikalizáció folyamán két lexikai 
elem alakult ki, amely formálisan teljesen megegyezik egymással: egy felszólító 
igei alak, illetve egy elhalványuló szemantikai tartalommal rendelkező partikula, 
amely csodálkozást, meglepetést fejez ki, azaz egy úgynevezett miratív partikula. 
A két ige – képzel/elképzel, illetve tenke (på)/tenke seg (Fretheim 2011), amely 
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hasonló, egymáshoz közel álló szemantikai tartalommal bír, közel sem tekinthető 
szinonimának, és a két partikula is eltérő szintaktikai tulajdonsággal rendelkezik, 
maga a grammatikalizációs folyamat, illetve annak eredménye azonban érdekes 
azonosságokra mutat rá. Tanulmányomban elsősorban a képzeld mirativitást 
jelölő szerepére összpontosítok, de az összehasonlítás kedvéért néhány norvég 
példát is említek, hiszen a strukturális és szemantikai jegyek megítélésem sze-
rint rendkívül érdekesek. Mindkét nyelv esetében a két, eredetileg ragozott igei 
forma azt jelzi, hogy az adott megnyilatkozásban elmondottakra a beszélő nem 
volt felkészülve, a megnyilatkozás tartalma a beszélő számára is meglepetésként 
hatott, avagy a közölt információ a beszélőpartnerére gyakorolt várható hatását 
kívánja így érzékeltetni. A partikulák között megfigyelhető eltérések a két nyelv, 
illetve a két ige lexikai különbségéből fakadó természetes következmény. Ezeket 
a sajátosságokat most nem fogom részletesen kifejteni.

1.2. Evidencialitás és mirativitás 

Egyszerűen fogalmazva az evidencialitás olyan nyelvi kategória, amely a megnyi-
latkozás forrására vonatkozóan kódol információt. Ez az információ származhat 
közvetlen észlelésből, vagy lehet közvetett információ szóbeli vagy írásbeli be-
számoló alapján. A beszélő ismeretének forrása szempontjából általában két fő 
típust szokás megkülönböztetni (vö. Kiefer 2000: 329): az egyik, amely közvetlen 
bizonyítékokra támaszkodik, és a másik, amely közvetett bizonyítékokra. Ezen 
kívül számos típust, osztályozást találhatunk azokban a nyelvekben, amelyekben 
az evidencialitást az ige ragozásában tudjuk kifejezni (Aikhenvald 2004).

Az evidencialitás rendszerét kutatók általában egyetértenek abban, hogy 
az evidenciajelölők nem befolyásolják a megnyilatkozás propozíciós tartalmát. 
Ugyanakkor mivel a beszélő saját ismeretének forrásáról ad információt, ezáltal 
kifejezi a mondat propozíciójához való viszonyát is. Az evidenciajelölők nem-
csak a beszélő elkötelezettségét jelzik tehát a propozíció igazságtartalmára vo-
natkozóan, de más információval is szolgálhatnak a kijelentett vagy feltételezett 
propozícióra vonatkozólag az elkötelezettség mértékéről és az ismeret forrásáról. 
A mirativitás szoros értelemben véve egy olyan grammatikai kategória, amely 
világossá teszi a hallgató számára, hogy a közölt információ nemcsak új, de sok 
esetben váratlan is, éppen ezért meglepő.

Mára már sokan osztják DeLancey (1997, 2001) felfogását, amely szerint a mi-
rativitást önálló nyelvi jellegként kell vizsgálni, és nem az evidencialitás egyik 
alkategóriájaként. Scott DeLancey az alábbiak szerint foglalja össze a mirativitás 
lényegét a Mirativity: the grammatical marking of unexpected information című 
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cikkében: ‘The fundamental function of the category is to mark sentences which 
report information which is new or surprising to the speaker, regardless of whet-
her the information source is first- or second-hand’ (1997: 33).

DeLancey 1997-es, a Linguistic Typology című folyóiratban megjelent cik-
kére reagálva Lazard (1999) és Hill (2012) megkérdőjelezi az önálló kategória, 
illetve bizonyos nyelvi adatok érvényességét, amelyre DeLancey hivatkozik, 
például a tibeti-burmai nyelvben. Aikhenvald (2004) megjegyzi, hogy nagyon 
sok nyelvben az indulatszókat használják a meglepetés spontán kifejezésére, 
így az angolban a Wow!, Oh my God! vagy My goodness! felkiáltásokat. Szerinte 
az ilyen kifejezéseket miratívnek nevezni annyi értelme van, mintha egy egyszerű 
időhatározó-szót, mint például a tegnap, tense markernek hívni. 

DeLancey tehát az olyan felkiáltásokat, hogy Wow, what a great apartment you 
have! – Hű, milyen nagyszerű lakásod van! – úgy kommentálja, hogy „No matter 
how high my expectations might have been, what I have just heard exceeded 
them” (DeLancey 1997: 38). Mindegy, milyen magas elvárásaim voltak előtte, 
amit látok/hallok az – meglepő módon – még azon is túltesz. Henk Zeevat (2009) 
holland kutató ugyancsak hasonlóan amellett érvel, hogy az even, still, already 
és az only lexikai elemek is egyértelmű miratív markernek tekinthetők. Az only 
például azt jelöli, hogy ’kevesebb, mint várható lett volna’. 

Tagadhatatlan, hogy alapvető különbség van, nemcsak szerkezetileg, hanem 
kognitív szempontból is, azok között a nyelvek között, ahol a mirativitás nyelvtani 
kategória, vagyis ahol a váratlan információ jelölése kötelező, és azon nyelvek 
között, ahol a lexikai elemek használata esetleges a meglepetés kifejezésére, mint 
például a fentiekben említett angol indulatszók. A lényeg azonban, hogy a beszé-
lő kifejezésre juttatja a propozícióval szembeni attitűdjét. A miratív jelentés sok 
esetben tehát nem rendszerszerűen jelenik meg, több nyelvi eszköz is a beszélő 
segítségére lehet. Ilyen szerepet tölthet be többek között az intonáció is, ahogy 
azt későbbi példákban látni fogjuk.

Jóllehet a mirativitás, mint önálló nyelvi kategória bizonyos szempontból to-
vábbi pontosításra szorulhat, az azonban nem lehet kérdés, hogy a mirativitást 
jelölő nyelvi elemek – akár az evidencialitás egyik alcsoportjában is – legfőbb 
kommunikatív célja, hogy jelezzék a beszélő viszonyát a megnyilatkozásban fog-
lalt állítással kapcsolatban. Ezzel a hallgató figyelmét is a beszélő meglepetésének, 
esetleg csodálkozásának a tárgya felé irányítja. Úgy vélem tehát, megalapozott 
ezeket a nyelvi formákat miratív partikulának, azaz, meglepetésjelölőnek nevez-
ni. Magyar nyelvű irodalom, tudomásom szerint, nem igazán foglalkozott eddig 
a mirativitás kérdésével. Kugler Nóra az evidencialitásról szóló tanulmányában 
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azt írja a mirativitás magyar nyelvi eszközeiről: „A megnyilatkozó azt is hozzá-
férhetővé teheti, hogy nem könnyű számára az új információ integrálása a már 
meglévő tudásába. Az új, váratlan, meglepő információ nyelvi kifejezése a mi-
rativitás jelensége. A mirativitásnak (vagy a miratív módnak) a magyarban 
nincs grammatikai jelölője, csak opcionálisan fejeződik ki lexikai eszközökkel 
(pl. bámulatos/meglepő stb. módon; érthetetlenül, meglepően; Hát nem ...?!)” 
(Kugler 2012: 153). A képzeld, képzeld csak! elemek azonban olyan gramma-
tikalizációs folyamat eredményei, amelynek alapján joggal nevezhetjük őket 
miratív partikuláknak.

2. Elképzel

Az (el)képzel ige bővítménye nem egy valódi tárgyat vagy egy igazi helyzetet tár 
elénk, hanem egy elképzelt dolgot vagy szituációt, valamit, ami a beszéd pillanatá-
ban nem létezik a tényleges világot megtapasztaló beszélő és hallgató számára.

(1) a)  Képzelj el egy kulcsot, ami minden zárat nyit.
 b)  Most képzeld el, hogy a kulcs a tiéd.

Az (1a) és az (1b) egymást követő kijelentések, ahol a váltás az igeragozásban 
jelzi, hogy már egy meghatározott, elképzelt tárgyról van szó.

Ha megkérünk valakit, hogy képzeljen el valamit, vagyis tegyen úgy, mint-
ha létezne, igaz lenne egy bizonyos dolog, akkor egyben azt is mondjuk, hogy 
rendkívüli, váratlan, azaz meglepő lenne, ha az a valami valóban létezne a valós 
világban. Ez lehet valószínűleg az előfeltétele annak a grammatikalizációs folya-
matnak, amely a képzel ige felszólító alakjától eljut a szemantikailag megfakult 
lexikai elem felé, amely már nem járul hozzá semmivel a propozíciós jelentéshez, 
csak tájékoztatja a hallgatót a beszélő hozzáállásáról a megnyilatkozás propozíciós 
tartalmára vonatkozóan.  

Az ember meglepődne, ha egy dolog, amely fantáziájának a szüleménye, tény-
leg megvalósulna, de a meglepetésjelölő képzeld által kifejezett propozicionális 
attitűdnek sohasem ez a célja. Ez az a terület, ahol a felszólító ige szemantikája 
és a partikula szemantikája nagymértékben különbözik. A képzeld partikula ál-
tal kódolt meglepetésreakció ugyanis olyan jelenségre irányul, amely a beszélő 
meggyőződése szerint igaz. Az a grammatikalizációs folyamat, amelyet alapnak 
tekintünk, magában foglal egy mentális váltást a képzel ige felszólító formájából 
kiindulva, amely arra kéri a hallgatót, képzelje el, hogy a tárgyi bővítményben leírt 
helyzet igaz, a miratív képzeld-ig, amely a beszélő meglepetését jelöli valamivel 
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kapcsolatban, amit a beszélő igaznak vél a valós világban. Ez a váltás egyben 
a konceptuális tartalommal bíró igét is átváltoztatja procedurális tartalommal 
bíró partikulává. A meglepetésjelölő nem tesz hozzá semmit a megnyilatkozás 
igazságtartalmához, de kifejezi a beszélő tényállás feletti csodálkozását, anélkül, 
hogy olyan explicit kifejezéseket használna, mint a csodálkozom, meg vagyok döb-
benve, hihetetlen stb. Ellentétben az (1b) mondattal, a (2)-es példában a képzeld 
alak már nem igei funkciót tölt be, hanem meglepetésjelölő.

(2)  Képzeld, a kulcs minden zárat nyit!  

Ebben a példában a beszélő nem arra kéri hallgatóját, hogy bizonyos kérésnek 
tegyen eleget, azaz képzeljen maga elé bizonyos dolgokat, helyette inkább új in-
formációval szolgál. A szemantikai tartalom elhalványulása más propozicionális 
igéknél is megfigyelhető.

(3) a)  Suppose there’s a key that opens all locks.

      b)  Imagine that there’s a key that opens all locks.

A két felszólító igei alak, akár egyenértékűnek is tekinthető bizonyos kontextus-
ban, ám lehetséges egy olyan olvasat is, ahol a (3a) mondatban egy valóban létező 
kulcsra utalunk. Ebben az esetben – (Mi van) ha van/létezik egy kulcs – mondat 
angol igéjéről, a suppose-ról ugyanúgy feltételezhetjük, mint a képzel ige esetében, 
hogy elveszíti szemantikai tartalmát. Az érdekes ebben az összehasonlításban, 
hogy mind az angol imagine, mind pedig a magyar képzel ige hasonló lexikális 
jelentéssel rendelkezik. Az angolban az ige megtartja teljes szemantikai tartal-
mát, a képzel igénél azonban lexikai hasadást figyelhetünk meg, a miratív képzeld 
pedig a suppose-hoz hasonlóan elveszíti igazságtartalmát.

A képzel ige felszólító alakú igei formájában a grammatikalizációs folyamatok 
eredményeként miratív szerepkörben elveszítette ugyan szemantikai tartalmát, 
de ugyanakkor új formai tulajdonságokat is nyert. A megnyilatkozást indító 
meglepetésjelölő célja, hogy egy bizonyos lelkiállapotot jelezzen (4), amely a bő-
vítményben foglaltakra vonatkozik.  

(4)  Képzeld, találtam egy régi fényképet. 

A hallgató figyelmét így kívánja a meglepetés tárgyára irányítani. Az ember 
általában valami olyan iránt fejezi ki meglepetését, amely tényszerű, igaz, vagy 
legalábbis a beszélő annak véli. Az „általában” megjegyzés itt azokra a helyzetekre 
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vonatkozik, ahol a beszélő hozzáállása, vagyis a meglepetés csak abban az eset-
ben érvényes, ha a feltételezés igaznak bizonyul. Gondoljunk csak, a Képzeld 
azt hallottam, Kovácsék válnak kijelentésre, ahol maga a beszélő jelzi explicit 
módon, hogy információja nem első kézből származik. Egyes nyelvek miratív 
rendszerében ugyanakkor a non-firsthand knowledge, vagyis a nem első kézből 
származó információ, az ellenőrzés hiányát jelöli, és ez azt jelenti, hogy a beszélő 
felkészületlen (Aikhenvald 2004: 197).

3. A meglepetés mint a propozicionális attitűd egyik formája

Egy meglepetés szükségszerűen valami olyasmire irányul, amit az ember tény-
ként észlel (meglát, meghall, elolvas stb.), vagy amiről éppen értesül, és igaznak 
tűnik számára, még akkor is, ha ez tulajdonképpen váratlanul éri. A beszélő 
arról is beszámolhat, hogy valami múltban megtapasztalt dolog még mindig 
csodálkozással tölti el (valahányszor rágondol), visszaidézve azt a módot, ahogy 
legelőször meglepetéssel reagált a múlt egy meghatározott pillanatában.

A meglepetés, csodálkozás kifejezése nem egyeztethető össze a felszólítással, és 
nem lepődhetünk meg olyan dolgokon, amit elképzelünk, ahogy nem lepődhe-
tünk meg azon sem, aminek a létezéséről nem vagyunk meggyőződve. Többek 
között ezen megfontolásokból kiindulva sem állíthatjuk azt, hogy a magyar 
képzeld, illetve a norvég tenk partikulák az alapige felszólító alakjának lennének 
tekinthetők azokban az esetekben, amikor a beszélő meglepetését jelölik. Vagyis 
a partikulák által indikált propozicionális attitűd nem kompatibilis az igével jel-
zett propozicionális attitűddel.

Ugyanakkor előfordulhat, hogy az igei bővítmény szinte megegyezik azzal a ki-
jelentéssel, amely a miratív partikulával is állhat. Ilyenkor a kijelentés egy olyan 
tényállást ismertet, amely meglepetéssel tölti el a beszélőt. Hogy a két lehetőség 
közül a hallgató hogyan interpretálja az elhangzottakat, attól függ, hogy milyen 
egyéb kontextuális információ áll a rendelkezésére.

(5a)   Képzeld el, hogy süt a nap.

Az (5)-ös példa bizonyos kontextusban igeként, más szövegkörnyezetben azon-
ban partikulaként értelmezhető. Természetesen egyéb nyelvi eszközök segítségé-
vel elkerülhetjük a kétértelműséget. Például, ha kiegészítjük a mondat első felét 
az azt névmással, egyértelművé tehetjük, hogy itt egy kérésről, felszólításról van 
szó. Ugyanakkor az el igekötő és a hogy kötőszó elhagyása pontosíthatja, hogy mi-
ratív funkcióról van szó, a beszélő meglepetését fogalmazza meg. A fent említett 
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példa azonban mindkét értelmezést lehetővé teszi, szóban viszont a hangsúly 
dönti el – esetleges egyéb kontextuális kiegészítőkkel, hogy igei avagy mitarív 
funkcióról beszélünk-e (5b). Az (5a) példában leírt megnyilatkozás intonációs 
lehetőségei jól mutatják, hogy szóbeli kommunikáció során az érzelmek meg-
nyilvánulása a hangsúly, a mondat dallama, valamint a szünetek egyértelművé 
tehetik, hogy partikuláról vagy igéről van-e szó. 

Fontos megjegyezni azt is, hogy a miratív szerepet betöltő képzeld önmagában 
nem képes egyértelműen jelölni, vajon csakis a beszélő hozzáállásáról van-e szó, 
vagy a beszélő már kiértékelte az információ várható hatását, és a diskurzusban 
már mint a beszélő partner számára (is) váratlan, meglepő információ fordul 
elő. Kontextuális tényezők segíthetnek annak eldöntésében, hogy a kommunikált 
propozíció a beszélő, a partnere, esetleg mindkettőjük attitűdjét jelöli.

(5b)  Képzeld, süt a nap.

Jóllehet a meglepetést jelölő képzeld után elhagyható a hogy kötőszó, illetve a be-
szélők többsége a hogy kötőszó kihagyását preferálja,1 használata nem kizárt, 
ezért nem állíthatjuk, hogy a miratív képzeld összeegyezhetetlen a hogy kötő-
szóval. Mivel a szórend is azonos, így a mondattani sajátosságok önmagukban 
nem alkalmasak a két azonos lexikai elem2 – a felszólító módú ige és a partikula 
– megkülönböztetésére. A kontextus további pontosítására van szükség. Látható 
tehát, hogy a két nyelvi elem közötti kapcsolat nem szűnt meg teljesen, a miratív 
partikula és az eredeti felszólító módú igei forma között, és a formai kapcsolatból 
kiindulva feltételezhető, hogy a szemantikai hasonlóság is megmaradt. A lénye-
ges szemantikai különbség az ige imperatív alakja és a meglepetésjelölő között 
az, hogy míg az első esetében a direktív illokúciós aktus célja, hogy a hallgató 
megidézzen egy, a valóságtól eltérő helyzetet, addig az utóbbi, a meglepetésjelölő 
olyan cselekmény bemutatásánál játszik szerepet, amely hűen tükrözi a valósá-
got, és az igazat állítja. 

Egy másik szembetűnő strukturális jellegzetességet is meg kell említenünk, 
amely azt mutatja, hogy nem történt teljes szakadás az ige felszólító alakja és 
a partikulai képzeld között. A grammatikalizációs folyamatoknál gyakran meg-
figyelhető, hogy egy nyitott ragozási paradigma a grammatikalizációs folyamat 

1 Egy harminchárom résztvevőből álló, választ adó csoport tagjai 100%-ban a hogy kötőszó nélküli 
(5b) példát jelölték meg meglepetésjelölőnek.

2 A szórend esetleges szerepe további vizsgálatok folytatását vetheti fel. A fentebb említett 33 fős 
csoportból az Azt képzelje, én is voltam Norvégiában / Képzelje azt, én is voltam Norvégiában mon-
datpár esetében az első képzeld-ről 23 állították, hogy meglepetésjelölő szereppel bír.
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végére leredukálódik egyetlenegy morfológiailag változatlan formává. A meg-
lepetésjelölő partikula esetében azonban azt látjuk, hogy több alternatív alak is 
létezik. A többes számú változat (6) amennyiben több hallgatóról van szó:

(6)   Képzeljétek, megnyertük a pályázatot!

A többes számú forma megléte semmit sem változtat az eddigi elemzés meg-
állapításain, ugyanúgy érvényes a lexikai-szemantikai megkülönböztetése ige 
és partikula között, de jól látszik, hogy a grammatikalizációs folyamat elején 
járunk, ahol az új, kialakulóban lévő lexikai elem még megtartotta az eredeti 
grammatikai vonásokat. És tulajdonképpen még a magázó formát is megem-
líthetjük ebben a sorban:

(6’)   Képzeljék, megnyertük a pályázatot!

A partikulának jellegzetes vonása, hogy nem módosítja a propozíciós tartal-
mat, csak kódolja azt az utasítást, amelynek segítségével a hallgató a megfelelő 
kontextuális környezetben levonja a következtetéseit. A partikula morfológiai 
változatossága nem befolyásolja ezt a funkciót. A rövidebb képzeld forma arról 
értesíti a hallgatót, hogy a beszédaktust egy személyhez intézi, míg a hosszabb 
forma több hallgatóra utal.

(7a)   Képzeljétek, amíg tegnap veletek iszogattam, valaki betört a há-
zamba.

De itt is hangsúlyozni kell, hogy a miratív partikula semmilyen módon nem 
befolyásolja a propozíciós tartalmat, tehát a többes számú alak nem egyfajta 
egyeztetés következménye. Ezt jól mutatja a (7b) mondat:

(7b)   Képzeld, amíg tegnap veletek iszogattam, valaki betört a há-
zamba.

A következő, (8)-as példában azt látjuk, hogy a meglepetésjelölő nem a meg-
nyilatkozás elején helyezkedik el, hanem a második tagmondat előtt, jelezvén, 
hogy a két tagmondat logikai összekapcsolódásában a második tartalma meg-
lepetésként érte a beszélőt. A tagmondatokat összekötő de kötőszó ugyan jelzi 
az ellentétet, de nem tudja kifejezni a beszélő helyzethez illő attitűdjét. 
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(8)   Óriási vihar lett, de aztán, képzeljétek (el), minden rendben 
ment.

Ennél a példánál is megfigyelhető, hogy az el igekötő tulajdonképpen elhagyható 
a mondatból. Miratív funkció esetén nincs jelentősége. Feltehetőleg igei marad-
vány, a hagyomány miatt használjuk, de a legtöbb esetben a meglepetésjelölő 
szerepben már le is kopott.

A képzeld alak felszólító módú ige és a meglepetésjelölő partikula közötti formai 
összefüggéseket tehát a következőkben lehetne összefoglalni. A négy kritérium 
közül, csak a (III) elegendő ahhoz, hogy kizárja a KÉPZELD szó azonosítását 
mint partikula, és csak a (IV) elegendő ahhoz, hogy kizárja a KÉPZELD szó 
azonosítását mint ige.

Az (I) el igekötő használata nem mérvadó. Nem áll kötelezően az igével, 
ugyanakkor megengedett a formailag azonos partikulával is.

A (II) hogy kötőszó is használható az ige után éppen úgy, ahogy 
a partikulával, illetve bizonyos igei szerkezetben kötelező.

Az (III) azt névmási alak az egyetlen szintaktikai elem, amely kizárja 
a KÉPZELD meglepetésjelölő értelmezését. Ez a felszólítói igealak 
tárgya. 

Amikor KÉPZELD bővítmény nélkül áll, nincs sem tárgya, sem (IV) 
igekötője, sem pedig kötőszó, akkor biztosan partikulával van 
dolgunk.

3.1. A látszat és a meglepetés közötti kognitív kapcsolat

Ahogy arra már előzőleg utaltam, amikor arra kérünk valakit, hogy képzeljen el 
egy eseményt vagy történést, azaz tegyen úgy, mintha az a bizonyos dolog létezne, 
egyben értelemszerűen azt is jelezzük, hogy nagyon meglepődnénk, ha az a bi-
zonyos dolog valóban létezne, bekövetkezne valódi világunkban. Feltételezhető, 
hogy ebből az összefüggésből indulhatott el a grammatikalizációs folyamat 
a magyar és a norvég igék felszólító alakjai esetében is.

Amíg azonban a képzeld partikula történetileg egy olyan igéből alakult ki, amely-
nek jelentése eleve ’elképzelni’, addig a megfelelő norvég párja, a tenk (å tenke – ’gon-
dolni, gondolkodni’), egy kognitív ige grammatikalizációs folyamatának terméke, 
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és etimológiai gyökerei ugyanazok, mint az angol think (’gondolni’) igének. A nor-
vég ige ugyanakkor más lényeges szintaktikai és szemantikai tulajdonságokban is 
megegyezik az angol think igével, illetve más nyelvek kognitív igéivel. Bár az első 
pillanatban úgy tűnik, hogy a két partikula, képzeld és tenk hasonló szerepet töltenek 
be, mégis van néhány érdekes különbség. A tenk miratív partikulának – elsősorban 
szemantikai kritériumok alapján – két funkcióját tudjuk megkülönböztetni, amelyek 
közül csak az egyik vethető egybe a magyar képzeld partikulával. Ebben az esetben 
a tenk után főmondat következik, és a magyar, valamint a norvég partikula hasonló 
szerepet tölt be. Mindkettő a beszélő meglepetését, illetve azt a hozzáállását fejezi 
ki, hogy a kommunikált üzenet a hallgató számára is újdonság.

(9)  Tenk, det er trettifem grader ute!
 Képzeld, 35 fok van odakint!

A következő példában (10) azonban a beszélő nem a meglepetéséről ad számot, 
a bevezető partikula nem a váratlan szkepticizmust jelzi.

(10)  Tenk, det tror jeg ikke.
   Tudod mit, (ezt) nem hiszem (el).

(10) válasz lehet a beszélgető partner közlésére valamilyen hír hallatán, amelyre 
a beszélő nem volt felkészülve, esetleg csak különösnek tartja, ez esetben a mira-
tív partikula vélhetőleg arra az állításra vonatkozik, amelyet a det (’ezt’) anafora 
képvisel. Egy másik megközelítés alapján a tenk jelezheti a beszélő partnernek 
tulajdonított meglepetésreakciót is, amelyet úgy írhatnánk le: ’Feltételezem, hogy 
meg fogsz lepődni, ha elmondom, hogy én nem fogadom el az álláspontodat’.

 4. Képzeld! + kérdő tagmondat

A képzeld ige felszólító alakját nem feltétlenül használjuk abban az értelemben, 
hogy magunk elé vetítsünk egy bizonyos képet (imagine). Az ige bővítménye 
információval szolgál arra vonatkozóan, hogyan értelmezzük a megnyilatkozást 
az adott kontextusban. Amennyiben az igét kérdő névmásos kérdés követi, 
a hallgató automatikusan az (el)gondol jelentésváltozatot preferálja (think it 
over). Vélhetőleg ez a konceptuális váltás teszi lehetővé, hogy a hallgató meg-
felelő módon tudja értelmezni a bővítményben leírt eseményeket. A (11)-es 
példa mellékmondatában megtörtént dolgot ír le a beszélő, és nem valaminek 
az elképzelésére biztatja a beszélgetőtársát.
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(11)  Képzeld, kivel találkoztam!

A beszélőpartner tudja a választ az elhangzott kérdésre, ám feltételezi, hogy 
a hallgató nincs ennek az ismeretnek a birtokában. Így a hallgató joggal várhat-
ja el, hogy a következő megnyilatkozásban a beszélő megosztja vele a tudását. 
A miratív képzeld meglehetősen gyakran fordul elő ilyen jellegű, kérdőszavas 
bővítménnyel:

(12)  Képzeld, mit hallottam! 

Mint minden olyan esetben, ahol a képzeld mint miratív partikula szerepel, 
feltételezhető tehát, hogy a mellékmondat állítása új, adott esetben váratlan, 
meglepő információ a másik fél számára. Abban az esetben, amikor a képzeld 
kérdő mondattal áll, azt az üzenetet indikálja, hogy a beszélő ismeri a választ 
a megfogalmazott kérdésre, és feltételezi, hogy a hallgató nem. 

(13a)  Képzeld el (azt), hogy mi történt.

(13b)  Képzeld (el, hogy) mi történt. 

A képzeld a (13b) mondatban partikula. A beszélőnek azt a meggyőződését közli, 
hogy valami meglepő híre van a hallgató számára, valami, amit előre ő maga 
sem sejtett, amikor megkapta az információt. A különbség jól megfigyelhető 
a két megnyilatkozás f0-s görbéjén. A képzeld ige felszólító alakja (13a) után 
szünet következik, míg a partikula képzeld (13b) egy intonációs egységet képez 
a bővítménnyel.
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1. ábra. Képzeld – felszólító mód E. sz. 2. sz. + kérdőszavas kérdő mondat

2. ábra. Képzeld – miratív partikula + kérdőszavas kérdő mondat

Egyes pragmatikai partikulák remekül összekapcsolhatók más partikulákkal, 
és így erősítik, egészítik ki egymás funkcióit. A képzeld + kérdőszavas kérdő 
mondat gyakran kiegészül a csak diskurzuspartikulával. Gyuris Beáta (2007) 
több cikkében vizsgálta a hangsúlyos és a hangsúlytalan csak különféle szerepeit. 
A meglepetésjelölő képzeld elemet követő hangsúlytalan csak nyomatékosító 
funkciót lát el, a válaszban rejlő meglepetés erejét hangsúlyozza.
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(14a)  Képzeld csak, kivel találkoztam!

(14b)  Képzeld csak, mit hallottam!

Ugyanakkor az igei szerkezetben megjelenő csak más funkciót tölt be, hang-
súlytól, mondatbeli pozíciójától, kontextustól függően.

A norvég miratív tenk ellenben csak különleges esetekben fordul elő kérdő 
névmással kezdődő bővítménnyel. Tenk csak a mennyiségre vonatkozó kérdő-
szavakkal képezhet nyelvtanilag helyes mondatokat, amelyek a legtöbb esetben 
a megszámlálható hvor mange és a megszámlálhatatlan hvor mye kifejezésekkel 
állnak kapcsolatban.

(15)  Tenk hvor mange steder de har vært rundt omkring i verden!
   Képzeld, hány helyen voltak már a világ minden táján!

(16)  Herregud, tenk hva de kunne (ha) spart!
   Te jó ég, képzeld (el), mennyit spórolhattak volna!

Tenk a fenti esetekben azt jelzi, hogy a hallgatónak van azért némi fogalma, 
hogy milyen sok helyen jártak már az említett emberek. A (16)-os mondatban 
pedig a beszélő feltételezi, hogy a beszélgetőtársa nagyon is tudatában van annak 
a hatalmas összegnek, amelyre céloz.

A tenk miratív partikulát követheti kötőszó nélküli főmondat, kötőszavas (at) 
mellékmondat, főnévi igeneves szerkezet, valamint kérdő névmásos bővítmény 
a fent említett megszorításokkal.

(17) Tenk, jeg husket ikke fødselsdagen til kona mi!
   Képzeld/Te jó ég, nem emlékeztem a feleségem születésnapjára!

(18)  Tenk at jeg ikke husket fødselsdagen til kona mi!
    Azt/Ilyet gondolni, hogy nem emlékszem a feleségem születés-

napjára!

(19)  Tenk å ikke huske fødselsdagen til kona si!
    Képzeld/Ilyet, hogy valaki ne emlékezzen a felesége születés-

napjára!

(20)  Tenk hva det betyr for dem!
   Képzeld el, mit jelent ez nekik!
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A fenti példák közül egyedül csak a (17)-es mondatszerkezet az, amelyik 
a magyar képzeld igéhez/partikulához hasonlóan egy főmondatból áll, ame-
lyet a partikula vezet be.

A (18)-es példában egy at kötőszavas mellékmondat a bővítménye, amely 
szintén egyetlen propozícióból áll, ám a propozíció igazságtartalma csupán fel-
tételezett, ellentétben a (17)-os kijelentéssel. A magyar miratív szerkezetekben, 
tehát a képzeld után álló propozíció sohasem feltételezett, így ez lényeges sze-
mantikai különbség a magyar és a norvég miratív partikulák között.

5. Képzeld + mondatrész

A képzeld partikula funkciója talán akkor a legszembetűnőbb, amikor mondatré-
szekkel, mondattöredékekkel vagy egyszerű szavakkal áll, eldöntendő kérdésekre 
adott válaszokban. Ezekben a válaszokban, nemcsak nyomatékosító szerepet 
töltenek be, hanem a beszélő rácsodálkozó hozzáállását is megerősítik.

(21)  Képzeld, meg/ki/el!

(22)  Képzeld, nagyon/igen!

6. Összegzés

A magyar (el)képzel és a norvég tenke igéknek van egy fontos közös tulajdon-
sága. Az általuk bevezetett beszédaktus arra invitálja a hallgatót, hogy a mel-
lékmondatban vázolt tényállást gondolja végig. Ugyanakkor a két ige közötti 
szemantikai különbségek magyarázatot adhatnak a grammatikalizációs folyamat 
eredményeként létrejött miratív partikulák közötti lényegesebb formai és funk-
cionális eltérésekre. A magyar ige lexikai jelentése (elképzel) jóval specifikusabb, 
mint a norvég tenke igéé, amely bármilyen gondolkodási folyamatra érthető, és 
amelyet adott esetben befolyásol az a bővítmény, amellyel áll. 

A meglepetésjelölő képzeld a beszélő hozzáállását kommunikálja, meglepeté-
sét a tényállásra vonatkozóan. A beszélő feltételezi, hogy a közölt információ új 
a hallgató számára is, és hasonlóan váratlanul, meglepetésként éri.
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