
Csonka Csilla: A -hat/-het képzőről 

SZAKMAI KÖZLEMÉNYEK 

Csonka Csilla 

A -hat/-het képzőről 

Általánosságban elmondhatjuk, hogy a kezdő nyelvtanulóknak írt 
magyar mint idegen nyelv tankönyvek három deverbális verbum képzőt 
biztosan tárgyalnak, a -hat/-het, az -at/-et/-tat/-tet és a -gat/-get képzőt. A 
fennmaradó deverbális (valamint a denominális) igeképzőket a egyes tan-
könyvek kü lönböző mélységben tanítják, ha tanítják egyáltalán. 

A tapasztalat szerint a megtanítás sorrendje is ugyanez, először ve-
szik a -hat/-het képzőt, s utána következik a műveltető, il letve a gyakorító 
képző. 

A -hat/-het képző nagyon összetett, sokarcú jelenség, sokat küszköd-
nek vele mindazok, akik a magyar nyelvvel hivatásszerűen foglalkoznak: a 
magyar nyelvészek, a magyar anyanyelvű diákok magyartanárai, valamint 
a magyar mint idegen nyelv tanárai. De e három szakembercsoport speci-
fikus problémái — mint általában — más-más természetűek. 

A magyar nyelvészeti szakirodalomban a mai napig nem ritkulnak 
azok a tanulmányok, amelyek a -hat/-het képző természetét igyekeznek 
elméleti síkon leírni. Két fő, vissza-visszatérő kérdéskör rajzolódik ki, az 
egyik a képző keletkezéstörténete, a másik a képző képzői státusának 
problematikája, azaz, hogy képző-e egyáltalán a -hat/-het. 

I. A képző keletkezéstörténete 

A képző keletkezéstörténetéhez a legrészletesebb összefoglalót Pais 
Dezső adta (Pais Dezső: A hat ige és a -hat, -het képző. MNy . XLI. 19-27.). 
E cikk alapján — de természetesen leegyszerűsítve — a következőképp 
foglalhatjuk össze a -hat/-het képző kialakulásának történetét. 

A magyar nyelvben volt és ma is van egy f innugor eredetű hat/hatol 
ige, amelynek az osztjákban is megvan a megfelelője: yat "előre megy" 
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jelentéssel. A hat igének az elsődleges jelentése: "térben előremegy, elő-
rejut, előrehalad" volt. Ehhez az elsődleges jelentéskörhöz fej lődött a "tud, 
képes" "possum, können"1 jelentés, ugyanúgy, ahogy a "menés" fogalmát 
kifejező "ér/érkezik" igének is keletkezett a magyarban "tud" jelentése. 

Ez a hat (hatol) ige aztán párkapcsolatba lépett különböző, de elő-
ször valószínűleg mozgást jelentő igékkel, pl. múl+hat, fut+hat, jár+hat. 
Szópárok jöttek létre, ugyanúgy, ahogy létrejöttek a jár-kel, jön-megy, rúg-
kapál (ma: rúgkapál) stb. szópárok. Ezek a szerkezetek természetesen hor-
doztak jelentéstöbbletet az előtagként szereplő egyszerű (múlik, fut, jár 
stb.) igékhez képest, méghozzá a tudás, a képesség, a lehetőség kifejezé-
sének többletét. 

A szerkezet szerkezet-jellege aztán kezdett megváltozni, elhomályo-
sulni, s ennek különféle következményei lettek. Az egyik az lett, hogy csak 
az utótag kezdett személyragokat felvenni (vö. rúgkapál->rúgkapálok), a 
másik pedig az, hogy a nyelvérzék egyre inkább önállósította a hat utóta-
got, és mind több és több, különféle jelentésű igéhez illesztette hozzá (pl. 
várhat, lakhat stb.). Végül pedig illeszkedéssel, a palatális előtagok hatásá-
ra, létrejött a -het formaváltozat. 

A -hat/-het toldalékmorféma tehát — melynek első előfordulására 
már a Halotti Beszédből van adatunk — önál ló szóból fej lődött képzővé. 

II. Képző-e a -hat/-het? 

Erről a kérdésről újból és újból fellángol a vita, melynek rövid ösz-
szefoglalását Keszler Borbála (Keszler Borbála: Képző-e a -hat, -hefí 
MNyelvőr 1997. 86-90.) cikke alapján próbáljuk megadni. 

Károly Sándor 1961-ben (A mai magyar nyelv rendszere 361.), 
Berrár Jolán pedig 1973-ban (Új szempontok és módszerek a szóképzés 
vizsgálatában. In: Tanulmányok a mai magyar nyelv szófajtana és alaktana 
köréből 99-124.) jutott arra a megállapításra, hogy megkérdőjelezhető a 
-hat/-het képzősége. Kenesei István 1996-ban (Képző vagy nem képző? In: 
Nyelv, nyelvész, társadalom. II. kötet 92-5.) a különböző képző, rag és jel 
meghatározások alapos elemzése és összehasonlítása után vetette fel an-
nak a lehetőségét, hogy a -hat/-het nem is képző, hanem jel. Keszler Bor-
bála a fent idézett cikkben — miközben a képző teljes szinkron leírását is 
megadja — bebizonyítja, hogy a magyar nyelvben az egyes toldalékmor-
fémák je l lemző kritériumainak merev számonkérése lehetetlen, nekünk 
vannak képzőszerű jeleink (-bb), vannak képzőszerű ragjaink (-szor/-szer/ 

1 A "hat" ige "wirkt" (A gyógyszer hat.) jelentése későbbi fejlemény. 
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-ször, -lag/-leg), ragszerű képzőink (-va/-ve, -ván/-vén) és jelszerű képző-
ink (-hat/-het, -ni, -ék). 

Ez utóbbiak között van tehát a -hat/-het, amely bár jelszerű, de 
mégis képző, mert 1. nem kötelező elem, 2. szótő vagy képző után követ-
kezik, 3. állhat utána jel és rag, 4. a jelet és a ragot mindig megelőzi, 5. 
szintagmaértékkel bír: dolgozhat = dolgozni képes. 

A -hat/-het képző tulajdonsága még az, hogy termékeny képző, azaz 
jelenleg is képzünk vele új igéket, automatikus képző, azaz az adott szó-
osztály (majd) minden tagjához hozzátehető (vö. -ni, -ás/-és) és specifi-
kus2, mert a szóhoz hozzájárulva mindig ugyanazt a jelentéstöbbletet köz-
vetíti. A többi képzővel való társulása már bonyolultabb: a -hat/-het képző 
előtt igen, de utána már más igeképző nem állhat, sőt még névszóképző is 
csak ritkán (vö: lakhatási, láthatási). Sem a befejezett, sem a beálló mel-
léknévi igenév képzőjét nem veheti fel, az egyidejű melléknévi igenév 
-Ó/-Ő képzőjével és az -atlan/-etlen fosztóképzővel pedig összetett képzőt 

alkot (-ható/-hető, -hatatlan/-hetetlen). 

III. A ható ige problematikája a magyar anyanyelvűeknek írt 
tankönyvekben 

A magyar anyanyelvű diákokat tanító magyartanároknak is részben 
ebből a "jelszerű képző" mivoltból származnak a gondjaik. Érezni a 
-hat/-het képzőn a jelszerűséget, a módosító aspektust, ezért ál landóan 
emlékeztetni kell a magyar diákokat arra, s gyakoroltatni kell velük az 
elemzés során, hogy a -hat/-het nem igemódot "jelez", hanem ható igét 
képez. A másik problémaforrás véleményem szerint az igék hagyományos 
felosztása az alany szempontjából (vö. Rácz-Takács: Kis magyar nyelvtan. 
Budapest, 1987.)3. Mindenki által ismert a következő ábra: 

Cselekvő ige 

Művel tető ige Visszaható ige Szenvedő ige Ható ige 

Még ha az adott könyvben van is konkrét utalás arra, hogy "Ható igét 
nemcsak cselekvő igéből képezhetünk. A ható képző minden igefajtához, 
a már képzett igékhez is hozzájárulhat: mosathat; emelkedhet." (188. o l -

2 Ez utóbbi megállapítás azzal a megszorítással igaz, hogy a képző mindig ugyanannak a 
kb. hat jelentésváltozatnak valamelyikét közvetíti. 
3 Azért idézem ezt a könyvet, mert ez jut el leginkább a magyarul tanuló külföldiekhez. 
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dal), az ábrából az olvasható ki, mintha létezne a magyarban egy csak 
ható ige. Nem derül ki ebből az ábrából az sem, hogy a ható igék kivéte-
lével az igék egymást kizárják, tehát, ha egy ige cselekvő (mos), már nem 
lehet sem műveltető (mosat), sem visszaható (mosakodik), sem szenvedő 
(mosatik). Ezzel szemben a hat/-het képző csak "plusz szolgáltatásként" 
jelenik (jelenhet) meg vagy a cselekvő vagy a műveltető vagy a visszaható 
vagy (teoretikusan) a szenvedő igéken. Ugyanilyen módon nincs csak 
gyakorító ige sem, s a gyakorító igeképző is csak szimbiózisban képes 
megjelenni a négy igefajta valamelyikén, akár kombinálódva is a ható ige 
képzőjével. Eszerint van cselekvő ige (ír), cselekvő + ható ige (írhat), cse-
lekvő ige + gyak. képző (írogat), cselekvő ige + gyak. képző + ható ige 
(írogathat). S ez így megy végig — legalábbis elméleti leg — a 4 igekategó-
rián. 

Nem témája ennek a cikknek a -hat/-het és a -gat/-get (mint a leg-
produktívabb gyakorító képző) összehasonlítása, de azért annyit meg kell 
jegyeznünk, hogy a -hat/-het képzőnek nincs egyetlen szinonim képzőtár-
sa sem, a -gat/-get -nek viszont van, méghozzá legalább 25. De még így 
sem tudja még megközelíteni sem a -hat/-het képző szinte 100%-os társu-
lási képességét. 

III. A ható igék a nem magyar anyanyelvűeknek írt tanköny-
vekben 

Mi, a magyar mint idegen nyelv tanárai is érzékeljük ezeket az eddig 
említett problémákat, de nekünk vannak szép számmal sajátos problé-
máink is. 

III.1. A ható ige megnevezése 

A ható ige terminus technicus meglehetősen szerencsétlen a magyar 
mint idegen nyelv szempontjából, hiszen az elnevezés önmagával, önma-
ga jelentésével magyaráz. A magyar anyanyelvűeknél ez nem zavaró, sőt 
még segítő is, mert érezhető benne a hat ige sokfunkciósága, de semmit 
sem mond a külföldieknek, akik ekkor még biztosan nem ismerik sem a 
hat igét, sem pedig az -ó/-ő melléknévi igenévképzőt. A latin terminus 
szerencsésebb lenne: verbum possibilis vagy verbum potentialis, mert hor-
doz némi információt. Német anyanyelvűeknél eredményesen használható 
a Möglichkeitsverb "lehetőségige" elnevezés. Kovácsi Mária: Itt magyarul 
beszélnek c ímű tankönyvének német nyelvű magyarázatában felbukkan a 
Fakultativum terminus (245. oldal). Néhány tankönyv a verbs wi th -hat/ 
-het típusú terminust használja (pl. Erdős-Kozma-Prileszky-Uhrmann: 
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Hungárián in Words and Pictures), amely ugyan egyszerűbb már aligha 
lehetne, s semmi információt nem hordoz, de talán még mindig szerencsé-
sebb, mint az értelmezhetetlen és lefordíthatatlan ható ige terminus 
technicus. 

I I I .2. Mikor tanítsuk a -hatAhet képzőt? 

Mivel a nyelvtanulók "kintről" hozzák a lehet, a mehet, a bejöhet, az 
indulhatunk stb. formákat, amelyeket talán használni igen, de értelmezni 
nem tudnak, a lehető legkorábban — de nem túl korán — kell elkezdeni a 
-hat/-het képző tanítását. Azután pedig, a későbbiekben többször kell újból 
és újból visszatérni a tanítására. 

Általában ennél a képzőnél kell először tudatosítani, hogy a ma-
gyarban előfordul az a jelenség, hogy egy igeképző veszi fel az indoeuró-
pai nyelvek segédigéinek (itt: can, could, may, might, be al lowed to, must) 
funkcióját. (Vö.: később az -at/-et/-tat/-tet műveltető képzőt.) 

A tapasztalat szerint a legmegfelelőbb pil lanat a képző megtanítására 
az, amikor megtanítottuk a jelen idő, ki jelentő mód, alanyi és tárgyas ige-
ragozást. Ekkorra ugyanis már van akkora szókincs és olyan nyelvtani tu-
dás a hallgatók birtokában, hogy eredményesen el tudjuk magyarázni ezt a 
jelenséget. Alaposan e lő kell készíteni ennek a nyelvtani résznek a tanítá-
sát, tudatosítani kell a magyar tud ige többfunkcióságát (know <-» can, be 
able to), i l letve előre meg kell tanítani — már amennyire lehet — azokat a 
szavakat, és szókapcsolatokat (vki képes, vkinek lehet, lehetősége van, 
módjában/jogában áll, szabad, megengedett stb. megtenni vmit), amelyek 
segítségével körül tudjuk írni a képző által közvetített jelentéstöbbletet. 

I I I . 3. Kapcsolódási szabályai 

Bárcsak minden toldalékmorfémával i lyen könnyű helyzetünk lenne, 
semmi gondot nem okoz, hiszen olyan kétalakú toldalék a -hat/-het, amely 
mind ig direkt módon, előhangzó nélkül kapcsolódik az ige abszolút vagy 
relatív tövéhez. Diákjaink ebben a nyelvtanulási szakaszban nyugodt lé-
lekkel tekintik alapigének a világít, tanít, látogat, mosogat, indul, indít stb. 
igéket, mivel a -hat/-het képzőt megelőzően más képzőkkel biztos, hogy 
nem foglalkozik egyetlen tankönyv sem. Később a képzőnek pont e tulaj-
donsága m i a t t — hogy tudni i l l ik záróképző — kell vissza-visszatérni rá, s 
tudatosítani, hogy a -hat/-het minden frissen tanult képző után állhat. 

Természetesen a rendhagyó igék ható formás alakjait külön meg kell 
tanítani: lehet (<van), jöhet (<jön), mehet (<megy), ehet (<eszik), ihat 
(<iszik), tehet (<tesz), vehet (<vesz), vihet (<visz), hihet (<hisz), nőhet 
(<nő), róhat (<ró), aludhat/alhat (<alszik), feküdhet/fekhet (<fekszik). 
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A mozog-mozg- típusú igéknél a -hat/-het képző mindig a teljes tő-
höz járul : mozoghat (<mozog), ugorhat (<ugrik), hiányozhat (<hiányzik) 
stb. 

Kettős forma csak az alszik - » aludhat/alhat, fekszik - » feküd-
het/fekhet és a nyugszik nyugodhat/nyughat igéknél van (ez utóbbinál 
már jelentésmódosulással, a többi i lyen típusú igénél már csak egy, a drs 
változat él: cselekszik - » cselekedhet, mosakodik/mosakszik -> mosakod-
hat stb. 

Az ikes igék ható formáinál nem kell sem az alanyi ragozás egyes 
szám 1. személyében az ^m rag (játszom - » játszhatok ~ játszhatom), sem 
a 3. személyben az -ik rag (lakik -> lakhat ~ lakhatik), de a köznyelvben 
hallható mindkét változat. A Nyelvművelő Kéziszótár (Budapest, 1996) az 
"ehetik, ihatik, aIhátik" formát régiesnek és választékosnak minősíti. Az 
-s/-sz/-z/-dz végű igék eredeti egyes szám 2. személyű J ragja is gyakran 
átsugárzik (utazol - > utazhatsz ~ utazhatol). A három formájú igei sze-
mélyragok (-ok/-ek/-ök, -tok/-tek/-tök, -om/-em/-öm, -od/-ed/-öd, -ott/-ett/ 
-ött), a -hat/-het képző után mindig két formájúra redukálódnak, pl. főzök 
-> főzhetek, ütött üthetett stb. A felszólító módban a -hat/-het 4- je sza-
bályszerűen ^s-re változik: írhat + jak - » írhassak. 

111.4. A lehet ige különböző' státusai 

Nagyon fontos, hogy a nyelvtanítás során tudatosítsuk hallgatóink-
ban, hogy a létige (van) -hat/-het képzős formája, a "lehet" mi lyen területe-
ken bukkanhat fel, és ott mi je l lemző rá morfológiai és szemantikai érte-
lemben. 

III.4.1. A létige állítmányi (igei és igei-névszói) szerepében 

Ebben a megjelenésben a lehet ragozása teljes, megkapja az igei 
személyragokat, valamint a mód- és időjeleket (de összetett j övő idejű alak 
nem képezhető!), pl. 

Egészséges vagyok. Lehetek még beteg. 
Nem vagy szerelmes. -> Lehetsz még te is szerelmes. 
A gyerek éhes. -> A gyerek éhes lehet, mert sír. 
Lázas voltam. - > Lázas lehettem, mert nagyon melegem volt. 
Szívesen ott lennék az előadáson! -> Bárcsak ott lehetnék az előadáson! 
Jó lett volna, ha te is ott lettél volna velünk. -> Jó lett volna, ha te is ott 
lehettél volna velünk. 
Fontos, hogy mindenki ott legyen. - » Fontos, hogy mindenki ott lehessen. 
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111.4.2. A "habeo" szerkezetekben 

Ebben a szerepkörben természetesen csak egyes és többes szám 3. 
személyben fordulhat eló', jelen és múlt időben és mindhárom módban, 
pl. 

Nekem van egy kerékpárom. - » Nekem lehet még autóm. 
A fiatalasszonynak nincs gyereke. -> A fiatalasszonynak nem lehet gyere-
ke. 
Nekünk vannak lehetőségeink. Nekünk lehetnek még lehetőségeink. 
Sok problémájuk volt. Sok problémájuk lehetett. 
Lenne egy kérésem. Lehetne egy kérésem? 
Lett volna lehetőségem tanulni. Lehetett volna lehetőségem tanulni. 
Azt akarjuk, hogy legyen csend a szobában. Azt akarjuk, hogy lehessen 
tanulni a szobában. 

111.4.3. Ál l í tmányi szerepben a főnévi igenév mellett 

Ebben a szerepben a "lehet" a kell, a szabad, a tilos, a fontos, a szük-
séges, a szükségtelen, az i l l ik, a sikerül, a jó, a rossz, a kár stb. szavak 
által képzett halmaz tagja, s mint ilyen természetesen csak egyes szám 3. 
személyben fordulhat elő, jelen és múlt időben, valamint a három ige-
módban, pl. 

Nekem lehet úsznom / úszni. 
Nekem lehetett úsznom /úszni. 
Mindenkinek lehetne takarítania / takarítani. 
Mindenkinek lehetett volna takarítania / takarítani. 
Minden gyereknek lehessen tanulnia / tanulni! 
(A lehet úszni ~ lehet úsznom jelentéskülönbségére most nem térünk ki.) 

I I I .5. A ható ige jelentése(i) 

A magyar mint idegen nyelv tanárainak a -hat/-het képző által köz-
vetített jelentéstöbblet okozza a legnagyobb problémát. Egyrészt azért, 
mert a képző többféle jelentést közvetít, s ezek a jelentések éles határral 
nem választhatók el egymástól, másrészt azért, mert a képzővel való első 
találkozáskor még kicsi a szókincse és a nyelvtani tudása a diákoknak 
ahhoz, hogy bátran és eredményesen magyarázhassuk el az egyes konkrét 
igealakokat. 

"A mai magyar nyelv rendszere" (361-2.) a következő jelentésárnya-
latokat sorolja fel. (Az egyes jelentésárnyalatokat i l lusztráló példamonda-
tokból csak egyet közlök.) 
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a) vki /vmi képes a cselekvésre, tud cselekedni 
A gyermek nem védheti meg Budát a németek ellen. (Gárdonyi: Egri 
cs. I, 215.) 

b) vkinek/vminek módja, lehetősége van a cselekvésre 
Újra szabad voltam. Láthattam tájat, futkoshattam ... (Nagy L.: A lázadó 
e. 7.) 

c) vkinek/vminek szabad, jogában van vmit cselekedni, megtenni 
...szolgát is tarthat..., levelet írhat... (Gárdonyi: Egri cs. I, 233.) 

d) a cselekvés, történés esetleg, valószínűleg bekövetkezik, végbemegy 
Örömből, keservből dalforrás fakadhat. (Arany: Hiú sóvárgás; ÖM. I, 
174.) 

e) a cselekvés, történés bizonyosan folyamatban van, szükségszerűen 
végbemegy, bekövetkezik 
"Hogy ki legméltóbb rá, felsége tudhatja." (Arany: Toldi VIII, 11; ÖM. II, 
131.) 

f) szerény, udvarias kérés 
"Leszállhatok?"(közny.), "Kaphatnék abból a csokoládéból?" (közny.) 

Minél tovább tanulmányozzuk a kategóriákat, annál inkább érezzük, 
hogy nagyon összemosódnak a határok, a példamondatok akár felcserél-
hetők is lehetnének. A -hat/-het képzővel való találkozás első időszakában 
elsősorban az a-b-c-f kategóriák jöhetnek számításba, a d és az e a későb-
bi időszak problematikája. 

Legfőbb gondunk azonban az, hogy az egyes kategóriák magyará-
zatául szolgáló szavak, kifejezések, nyelvtani szerkezetek ekkor még nem 
ismertek a hallgatók előtt, tehát egy új nyelvi jelenség magyarázatául csak 
olyan eszközök állnak rendelkezésünkre, amelyet majd később fogunk 
tanítani. Ezt megoldani, áthidalni módszertani kérdés: segíthetnek a képek, 
az i l lusztrációk, az idegen nyelvi fordítások, a szituációs gyakorlatok stb. 

IV. Összefoglalás 

A -hat/-het deverbális verbum képző használata, elterjedtsége na-
gyon nagy, ezért a tanítását a lehető legkorábban — de nem túl korán — 
meg kell kezdeni. A legalkalmasabb időpontnak erre a ki jelentő módú 
jelen idejű igeragozás megtanítása utáni időpont tűnik. 

Komoly módszertani probléma, hogy a -hat/-het képző által közve-
tített jelentéstöbbletet csak olyan szavakkal, kifejezésekkel lehet megma-
gyarázni, körülírni (a tud igét nem számítva), amelyeket csak később fo-
gunk megtanítani a hallgatóinknak. 
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Csonka Csilla: A -hat/-het képzőről 

A képző természetéből adódóan (ti. "záróképző") később újból és új-
ból vissza kell rá térni (pl. az egyes újabb igemódok, igeidők, vagy a kép-
zők tanításakor), hogy emlékeztessük a hallgatókat a képző létére, morfo-
lógiai tulajdonságaira, valamint hogy a képző jelentését egyre finomíthas-
suk. 

A tanítás során a lehet forma számos felbukkanási területét (mint 1. 
teljes értékű igei állítmány, mint 2. a "habeo" szerkezet, il letve mint 3. a 
főnévi igenévvel alkotott szerkezet tagja) is tudatosítani kell, majd az 
újabb igeidők és módok tanulásakor ismételten elővenni. Általánosságban 
elmondhat juk, ezt a képzőt folyamatosan szem előtt kell tartani, állandóan 
gyakoroltatni kell, mert csak ily módon tudjuk a későbbiekben a haladó 
nyelvtanulás olyan nyelvi formáit nagyobb nehézségek nélkül megtanítani, 
hogy: "Lehet itt fürödni? Lehetni lehet, de nem szabad. — A lehető legrö-
videbb utat választottuk. — Jöhet a mehet. — Nagyon úrhatnám emberek. 
Az egyiknek mehetnékje, a másiknak ihatnékja és táncolhatnékja volt. Stb. 
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