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Egy sajátos angol 
nyelvi szerkezetről

Általában (vagyis nem kizárólagosan) a társalgásban, beszédben előforduló (to) be + 
being + melléknévi (és helyenként főnévi) szerkezetről van szó. Nem gyakori struktú
ra, Scheurweghs (1966:320) szerint viszont nem is ritka. Egy tipikus példa: Harry is 
being naughty, ami szó szerint annyit jelent, mint „Harry csintalan \ de értelem sze
rint „Harry [most] csintalankodik”. Ugyanis a be + being, mint a folyamatos cselek
vés (esemény), történés jelzése a melléknevet (naughty ‘csintalan’) egy jelen (vagy akár 
múlt) idejű konkrét Jellemzés” hordozójává teszi. Eszerint ez a szerkezet - általános
ságban szólva - valamely személy(ek)hez kapcsolt (vagy személyeknek gondolt) nem 
tartós, átmeneti viszonyulást fejez ki, vagyis egyfajta személyek közötti interakcó sa
játos jelzését. Ezért nem lehet pl. a tall ‘magas’, round ‘kerek’ stb. melléknevet a jel
zett struktúrában alkalmazni (hacsak nem valamiféle humorosan képtelen szófordulatról 
van szó).

Valójában tehát egy szokatlan viselkedésű szemantikai jelenséget elemzőnk, me
lyet angol nyelvtanírók nem definiálnak pontosan, feltehetően azért, mert nem is le
het, mivel valamely melléknév egyfajta „igésítése” önmagában véve sem megszokott 
jelenség. Vannak ugyan nyelvek (pl. egyes középafrikai nyelvek), amelyekben ez nem 
szokatlan jelenség, a főbb európai nyelvekben azonban kirívó. Tapasztalható azonban 
valami általánosan közösnek tekinthető meghatározás egyes angol nyelvtanokban. Ezek
ben például az ún. folyamatos struktúrát akkor használjuk, amikor valaki adott időben 
megnyilvánuló viselkedését írjuk le (vö. Collins Cobuild English Usage, 1996:156). 
Az egyik legnagyobb probléma az, hogy nem tudható, mely melléknevet lehet a be + 
being + melléknév struktúrában használni. Zandvoort (1969:38), de még inkább Quirk- 
Greenbaum (1980:21,124) hangsúlyosan stative (kb. ‘állapotjelző’) és dynamic (‘di
namikus, energikus’) osztályokba sorolják a mellékneveket, ahol is a stative mellék
nevek esetében (pl. tall ‘magas’, red ‘vörös’, old ‘idős, öreg’) nem használható a szó
ban forgó struktúrában, viszont a „dinamikus” mellékneveknél megengedhető. Ám 
sokszor lehetetlen pontosan megállapítani, mely melléknév stative vagy dynamic. Quirk- 
Greenbaum (i.m. 124) szerint dinamikusnak minősülnek például a good ‘jó’, timid 
‘félénk’, cruel ‘kegyetlen’ melléknevek. Mivel ez a szerkezet nyilván állapotjelzőnek 
tekinthető, így nem használható a large ‘nagy’, narrow ‘keskeny’, tight ‘szűk’ stb. 
melléknevekkel. Ez a megállapítás többé-kevésbé elfogadható volna, azonban Swan 
(1986:95) kijelenti, hogy a szóban forgó szerkezetet csak bizonyos tevékenységek vagy
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viselkedés esetében lehet alkalmazni, de nem használható tudatállapot (status of mind) 
és érzések (feelings) jelzésére. Ilyen meggondolás alapján tiltás alá esik a happy ‘bol
dog’, angry ‘mérges’, tired ‘fáradt, unott’, depressed ‘nyomott(hangulatú)’. Ez elgon
dolkodtató, hiszen a jelzett melléknevek - nézetem szerint - erősen összefüggésben 
állnak a tudatállapot és az érzések világával. Swan (i. m. 95) rámutat arra is, hogy egyes 
melléknevek a jelzett szerkezetben jelentésváltozáson esnek át: „He’5 being sick” 
‘rosszul van, hány’, míg a puszta „he’s sick” annyi mint „(ő) beteg”.

Több nyelvtanszerző olyan parafrázist alkalmaz a jelzett szerkezet tartalmi értel
mezésére, amely rendszerint konkrét viselkedésre vagy határozószavas átültetésre mutat, 
mint példaképpen Swan (i.m. 95): „You were being stupid (= behaving stupidly)”, vagyis 
„ostobán viselkedtél”. Ward (1967:130) szerint cselekvésre is utal, ami a szerkezet
ben benne rejlik: „The party was in fits of laughter because Ivor was being so funny” 
(A társaság nevetőrohamba tört ki, mert Ivor olyan vicces volt). Ward úgy értelmezi a 
szerkezetet, hogy Ivor viccesen beszélt/cselekedett. Thomson-Martinet ( 1986:119) még 
messzebbre megy az értelmezési átváltás tekintetében: a „He is being difficult” rend
szerint az jelenti, hogy „ő szükségtelen ellenvetéseket tesz”. A „He is being funny” 
mondatot pedig így értelmezi: „ő csak viccel. Ne higgyetek neki”. A Kónya-Országh 
nyelvtanban (1972:202-3) azt találjuk, hogy ez a szerkezet „használható a mindenna
pi beszédben érzelmi színezésül valamely különleges helyzetben történő cselekvés vagy 
állapot (meglepődés stb.) jelzésére”. Ezt a mondatot: „Now you’re being silly” így 
fordítja a nyelvtankönyv: „butaságot csinálsz”, vagyis lexikai szinten jócskán áthan
golja az angol mondatot, viszont helyesen interpretálja a szerkezet értelmét.

Minden bizonnyal már az eddigiekből is kitűnik, hogy a struktúra magyarra törté
nő fordításakor nem kevés nehézséggel szembesülünk. Eddig azt a tapogatózó jellegű 
konklúziót vonhatjuk le, hogy a tárgyalt struktúra végső soron egy cselekvésszerű, 
„igésíthető” melléknévi szószerkezet, amelyben valamely emberi (vagy emberszerű
nek gondolt) tulajdonságra éles fény vetül, miközben a tulajdonság rendszerint vala
milyen ellentmondó állapotot tár fel (vö. Hegedűs 2002:116).

A további elemzés során nem elsősorban fordítási, hanem értelmezési lehetőségek
ről beszélünk, ugyanis a fordítás, annak lehetősége esetenként szélesebb kontextust 
igényel, ámde így nem tudnánk a vizsgálandó struktúra főbb vonásait egyszerű mó
don és egymással szembeállítva csoportosítani. A felhasznált népszerű és modern (fő
ként amerikai) irodalom tükrözi a mindennapi társalgás szófordulatait és az említett 
struktúrát. Az egyik értelmezési mód különböző határozói minőségű szavak (most, most 
éppen, ekkor stb.), továbbá esetleg főnevek közbeiktatását igényli (miközben a mel
léknév többnyire megmarad). Példaképpen: „Aren’t you being a little contradictory' here, 
miss Vale?” (Gordon 1995:109 - E tekintetben most nem ellentmondásos kissé, miss 
Vale?); „You’re being very entertaining tonight Kuznetov answered sharply, as though 
annoyed.” (Uris 1967:47 - Ma este aztán nagyon szórakoztató vagy, válaszolt Kuznetov 
élesen, mintha bosszankodna.); „Sít; tell me all the gossip. I suppose everybody is 
being terribly brave despite the bombs.” (Banville 1997:269 - Ülj le. Mondd el az 
összes szóbeszédet. Felteszem, most mindenki szörnyen bátor a bombák ellenére.); 
„You’re being ridiculous”, I said. „I knew nothing.” (Banville i. m. 380 -Na most aztán 
nevetséges vagy, mondtam. Semmit sem értettem.); „He’s being very helpful.” (Daley 
1989:37 - Ez egyszer (ő) most nagyon segítőkész.)', „David, you’re not being fair when
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you say ‘they’.” (Sheldon 1982:216 - David, most bizony nem vagy tisztességes, ami
kor azt mondod „ők”.)

Az értelmezési lehetőségek nagyobb csoportja inkább igét, igei szerkezetet kíván. 
Példaképpen: „You are being too mysterious. Tell me what you mean.” (Holland 1997:61
- Játszod a túlságosan rejtélyest. Mondd meg, mire gondolsz?); „The idea of a new 
sheriff in town might just take the starch out of their backs and put them to washing 
cars, or whatever the hell they do when they’re not being bad. Deterrence, we call it, 
when nation-states do it. Will it work on a terrorist mentality?” (Clancy 1999:387 - Az 
az elgondolás, hogy legyen egy új seriff a városban, esetleg leszállítaná őket a magas 
lóról s rávehetné őket a kocsimosásra vagy a fene tudja még mire, amikor éppen nem 
randalíroznak. Elrettentésnek mondjuk, ha ezt nemzetállamok teszik. Hatást gyakorol 
ez majd a terrorista mentalitásra?); „1’11 tell you what’s bothering me. Somebody's 
being clever. Do you know what we’ve got? A dead man who vanished from an island 
he never went to.” (Sheldon i. m. 467 - Megmondom neked, mi zavar engem. Valaki 
ravasz játékot űz. Tudod, mit találtunk? Egy halott férfit, aki eltűnt egy olyan sziget
ről, ahová nem is ment soha.); , Joe’s being modest. He is the one who keeps us moving 
on, under and above the sea.” (Cussler 1999:80 - Joe csak szerénykedik. Ő az, aki 
mozgásban tart bennünket, tenger alatt és tenger felett.); „Perhaps I am being hasty. 
Margaret, could you show me around again tomorrow?” (Sheldon i. m. 104 - Talán 
elhamarkodom a dolgot. Margaret, körbe tudna vezetni holnap is?); „It turned out to 
be a fine meal. She kept telling him so, and he kept insisting she was just being polite." 
(Sanders 1982:159 - Kitűnt, hogy finom étel volt. A nő mondogatta is neki. A férfi azt 
hajtogatta, hogy az asszony csak udvariaskodik.); JNt're being very indiscreet. You 
do realize I’m a happily married woman” she said. (Gordon i.m. 103 - Kezdünk na
gyon indiszkrétek lenni. Ön jól tudja, hogy boldog házasságban élő asszony vagyok, 
mondta a nő.); „When he wanted to quiet us, he talked about his health, and we thought, 
at least he’s being sensible.” (McCrachen 1997:109 - Amikor meg akart bennünket 
nyugtatni, az egészségéről beszélt s mi azt hittük, hogy ez egyszer most legalább éssze
rűen viselkedik.); „I hope you don’t think I’m being rude?” (Lively 1998:167 - Re
mélem, nem gondolja, hogy most gorombáskodom?); „I think you’re being silly, and 
I won’t be bullied. Please let’s talk later. I have to go now.” (Follett 1986:11 - Azt hi
szem, butaságot csinálsz- [Én] nem fogom hagyni, hogy [engem] megfélemlítsenek. 
Kérlek, beszéljük meg ezt később. Most mennem kell.)

Érdekesnek tűnhet, de érthető, hogy a szóban forgó struktúra melléknévi helyét 
gyakran főnév is elfoglalhatja, így fenti értelmezések ebben az esetben is érvényesek. 
Talán az „igésített” értelmezés itt gyakoribb. Néhány példa: „Alistair, becoming more 
lucid, was excruciatingly aware of how much trouble he was being to his friends and 
collègues, of how many people were risking their own reputations to save him.” (Daley 
1989:168-9 - Miközben egyre jobban magához tért, Alistair gyötrelmesen tudatában 
volt annak, milyen bajt jelent barátainak és kollegáinak s hogy hány ember kockáztat
ta saját hírnevét az ő megmentéséért.); „The strange thing was that he was being a 
good patient. He didn’t bitch. He did just what they told him to do.” (Clancy 1994:154
- A különös az, hogy ez egyszer (ő) jó beteg volt. Nem jajgatott, nem panaszkodott. 
Tette, amit csak mondtak neki.); „Do take him André. He is being such a bother.” 
(Uris i. m. 52 - Vidd már el innen André. Annyira zavar most.) A szóban forgó szerke-
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zet korábbi jellemzését mostmár - egyelőre - leegyszerűsíthetjük azzal, hogy itt volta
képpen a melléknévben (és főnévben) megjelenített tulajdonság, magatartás egyfajta 
egyszeri, átmeneti aktualizálását tapasztalhatjuk. Esetleg egy távolról hasonló szerke
zet is gyanúba fogható, vagyis feltételezhetnénk, hogy ez esetben is megközelítőleg 
valami hasonló jelentésegyüttesről beszélhetünk. Vessünk egy futó pillantást az alábbi 
mondatokra: „What was the point of his being nasty to her? She probably was stupid, 
though she half suspected she might not be...” (Barnes 1987:71 - Mi volt az értelme 
annak, hogy az asszonyhoz olyan undok volt? Az asszony talán ostoba volt, bár [ő] félig 
azt gyanította, hogy nem igen lehet az.); „He’s always right. God, I’ m so tired of him 
being right.” (Hanley 1961:53 - Mindig igaza van neki. Istenem, mennyire unom, hogy 
igaza van.). Amint azonban kitűnik, egyik példa sem sugall aktualizálást, ellenkezőleg: 
permanens tulajdonságot tükröz s alaposabban átvilágítva nincs szerkezeti azonosság.

További elemzésként vessük össze az alábbi két kijelentést:
(?) He is rude - ő goromba
(2) Heisbeingrude - őgorombáskodik.
Míg az (1) állandó jellemző tulajdonságot fejez ki, addig a (2) csak egy átmeneti, 

nem jellemző viselkedés, érzelmi megnyilvánulást implikáló, ennélfogva teljesen el
térő tartalmat kapunk annál is inkább, mert a (2) azt is jelentheti (egyebek közt), hogy 
ő alapjában véve szelíd, békés természetű ember, de egy alkalommal állandó jellem
vonásától eltérő, szokatlan módon viselkedik. Ennélfogva a (2) mondat az (?) mondat 
jelentésének tagadásaként fogható fel. így tehát a be + being + melléknév/fó'név szer
kezet az implikált tagadás kategóriájához tartozik, ami ugyan különösnek tűnik, de 
megvan a reális magva.

Az implikált jelentésnek sokféle formai megnyilvánulását láthatjuk, ezek között az 
előfeltevés (preszuppozíció) játszik jelentős szerepet. Példaképpen: „I have stopped 
smoking.” (Elhagytam a dohányzást.) Az előfeltevés az, hogy előzőleg dohányoztam, 
de most már nem.

A tagadás kategóriája különböző nyelvekben nem csupán a no-not típusú tagadó
szavakkal jut kifejezésre. Mind tudjuk az angol nyelvben sem egyoldalúan csak a ta
gadószó (no, not) jelzi a tagadást. Találhatunk bizonyos előképzőket, amelyek az adott 
szót (elsősorban a melléknevet) ellentétes jelentésűvé változtatják: happy - unhappy, 
inhuman, irresistible, dishonest stb.

Vannak tagadó mondatok, amelyek azonban végső soron állítást fejeznek ki. Palmer 
( 1979:147) egyebek mellett a következő példát említi: „It isn’t significant that John came 
early.” (Nem lényeges, hogy János korán jött.) Végül is a mondat tartalmi gerince ez: 
„John came early” (János korán jött). Megfigyelhetünk olyan beleértéseket (impliká
ciókat), amelyekben állító tartalmú mondatok rejtett tagadást fejeznek ki, elsősorban a 
mondat igéjéből kiindulva: „I tried to telephone John yesterday” (Próbáltam tegnap 
Jánosnak telefonálni). Ennek az implikációja az, hogy nem tudtam telefonon kapcso
latba lépni Jánossal (Lyons 1979:595). Egyébként rejtett tagadással is bőven találkoz
hatunk. így például „I was waiting for her outside a movie theatre and she failed to show” 
(Clancy 1996:218 - Vártam a lányra egy filmszínház előtt, ő nem mutatkozott [ugyan
is a to fail jelentése ‘elmulaszt, nem tesz meg valamit’]). Esetleg - mélyebb szemanti
kai elemzés során - figyelembe vehetünk ilyen rejtett tagadást is: „He thought he must 
be going mad. He tried to tell himself that the lack of breathable air was playing tricks 
on his eyes and ears” (Cussler 1990:63 - Azt gondolta, mindjárt megőrül. Próbálta meg-
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magyarázni magának, hogy a [belélegezhető] levegő hiánya megcsalja a szemét és fülét 
[ti. a barlangi tóból felbukkanva]). A „lack of breathable air” végső elemzésben ezt 
jelenti: „There was no [breathable] air” (nem vehetett levegőt [vagyis nem volt leve
gő]). A rejtett tagadás, az implikációk kérdésével nem sok gyakorlati angol nyelvtan 
foglalkozik. Swan (i. m. 401,404) ugyan megemlíti, hogy a never, hardly ever, neither, 
nor, scarcely ever határozószavak is tagadást fejeznek ki, de a rejtett tagadás egyes 
megjelenési formáival éppen Eckersley (1961) foglalkozik. így például világos előt
tünk, hogy ez a mondat is ebbe a kategóriába vonható: „If 1 had known that you wanted 
the book, I would have sent it” (Eckersley 1961:177 - Ha tudtam volna, hogy szüksé
ged van a könyvre, elküldtem volna). Itt a rejtett tagadás: de nem tudtam, és (így) nem 
küldtem el. Egy másik példa: „John might have lent you the money if you had asked 
him” (Eckersley i.m. 206 - János feltehetően kölcsönözte volna a pénzt, ha kérted volna 
tőle.) A rejtett tagadás: de nem kérted.

Sajátosan tagadó implikációt rejt magában a következő mondat: „The coffee is too 
hot to drink” (Eckersley i.m. 274 - A kávé túlságosan forró ahhoz, hogy megigyuk). 
Implikáció: (még) nem lehet meginni. Továbbá egy bonyolultabb rejtett tagadás: „If 
he were really interested in buying the property, he would have made an offer before 
now” (Eckersley i. m. 228 - Ha őt valóban érdekelné az ingatlan, már korábban aján
latot tett volna [a vételre]). Ebből az következik, hogy nem érdekelte az ingatlan, így 
nem is tett vételi ajánlatot. Quirk-Greenbaum (i. m. 187) is futólag érint néhány igét, 
sőt prepozíciót is, amelyeknek tagadójellege világos: „He denies I ever told him” (Ta
gadja, hogy valaha is mondtam neki); „I forgot to ask for any change” (Elfelejtettem 
kérni az aprópénzt); még egy példa: „without any delay” ‘haladék nélkül, haladékta
lanul’. A tagadás kérdésének hosszú élete van, főleg nyelvlogikai elemzésekben. Csu
pán találomra említhető meg, hogy a doubt (‘kétely, kételkedni’) E. Bach szerint nyílt 
tagadó elemet rejt magában (Bach 1968:120).

Csak utalásszerűén jegyezzük meg továbbá, hogy a fejtegetett „rejtett” tagadás tá
volról sem olyan egyszerű, mint ahogy ezt futólag elemeztük; semmiképpen sem gon
dolhatunk arra, hogy a no-not tagadószók netán csak korlátozott alkalmazási értékkel 
bírnak. Vessük egybe az alábbi kijelentéseket:

(1) 1 am happy - ‘boldog vagyok’
(2) lam not happy - ‘nem vagyok boldog’
(3) 1 am unhappy - ‘boldogtalan vagyok’
(4) I am not unhappy - ‘nem vagyok boldogtalan’
Fentiekből kitűnik, hogy a (2) és a (3) meghatározott és egymással fel nem cserél

hető jelentéstartalmat hordoz, s ugyanakkor az (1) egyáltalán nem azonos a (4) jelen
téstartalmával.

A rejtett tagadás tartományába esnek olyan „extralingvisztikai” kijelentések is, ame
lyek lényegében nem is rejtettek, noha puszta lexikai szinten egyértelműnek tűnnek fel. 
Gondoljunk például egy ilyen lekicsinylő, megvető hanghordozással közölt mondat
ra: „Nagyon okos vagy.” Az ilyen közlés pontosan az ellenkező tartalmat vetíti elénk: 
„Nagyon buta vagy/milyen buta vagy.”

Az előzőekben vázoltakon túl azonban már felsejlenek bizonyos ontológiai-logikai 
kérdések is, amelyekhez a be + being + melléknév/fónév rejtett jelentései csak áttéte
lesen társulnak. így például felmerülnek (ezúttal csak a magyar nyelvre gondolva) egyes 
- főként igekötős - igék, mint kizöldült, megsárgult, elsápadt. Ezek mindegyikéhez
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odagondolhatjuk a rejtett tagadó hátteret: nem volt zöld, nem volt sárga, nem volt sá
padt. Mindez esetleg igaz lehet, de hozzátehetjük, hogy a jelzett igekötős igék több- 
funkciójúak, azaz egyúttal magukban rejtik a változás jegyeit, azaz például ‘zölddé, 
sárgává, sápadttá vált’. Bonyolultabb lehet azonban a fejtegetett kérdés, ha reduplikált 
igekötőket használunk: ki-kizöldiilt (ami kissé szokatlan tartalmat hordoz). Ettől kezd
ve azonban egyre ingoványosabb talajra sodródunk s belátjuk, milyen domináns sze
repet játszik az ige alapjelentése, a társadalmilag rögzült jelentés-szövevény. Világos, 
hogy a megállt egy meghatározott irányban történő mozgás (helyváltoztatás) befeje
zését jelenti (egyebek közt), azaz ‘tovább nem haladt’. Viszont a meg-megállt azt a 
képzetet kelti, hogy a ‘haladás’ nem fejeződött be. Hogy általában mennyire módosít
ja az alapjelentést az igekötő alkalmazása, az ilyen egyszerű példából is kitűnik: „Ki
ugrott az ablakon”, de „ki-kiugrott az ablakon” kijelentés legfeljebb a képtelen humor 
tartományába tartozhat.

Az állítás és tagadás mikéntjét még tovább lehetne elemezni, de ezzel már erősen 
eltérnénk eredeti témánktól. A be + ing + melléknév/főnév összetett kérdéséhez hoz
zátehetjük, hogy pontosan nem tudható, mely mellékneveket nem lehet a szóban 
forgó szerkezetben biztosan alkalmazni. Még inkább bizonytalan e szerkezetben a fő
név státusza. Az eléggé világos, hogy a melléknevek tekintetében nem használhatók a 
téralakzatok és térviszonyok, mint rectangular ‘négyszögletes’, round ‘kerek’, narrow 
‘keskeny’, tight ‘szűk’, tall ‘magas’, small ‘kicsi’ stb. Nem alkalmazhatók a mennyi
ségjelölők sem, mint many ‘sok’, much ‘sok’,/ew ‘kevés’ stb. Ha az imént említett 
korlátokat figyelembe vesszük, akkor nyilvánvalónak tűnik, hogy az elemzett szerke
zetek csak (1) emberrel, (2) emberszerűnek gondolt és (3) emberközelben élő és ko
operáló élőlényekkel kapcsolatban alkalmazhatóak.

Végezetül megállapítható, hogy egy stilárisan hatékonyjelentésében többfunk
ciójú szerkezetről van szó, amely egyrészt magában foglal egy sajátos aktualizáló jel
lemzést s ugyanakkor vele egy időben egy rejtett tagadást is.
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