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A magyar igeragozás elsajátításának vizsgálata 
magyarul tanuló külföldieknél – 

különös tekintettel a határozott és határozatlan ragozásra*

1. Bevezetés

Az előadás és annak írott változata a magyar mint idegen nyelv (MID) taní-
tásában mindig aktuálisnak tekinthető határozott és határozatlan ragozásnak az 
elsajátítását vizsgálja egy szélesebb keretű kutatáson belül. A dolgozat kérdőívek 
eredményei alapján számszerűsíti a határozott ragozás használatával kapcsolatos 
megfi gyeléseket, amiből következtetéseket vonhatunk le. A terjedelmi korlátok miatt 
kifejezetten az eredmények tömör ismertetésére szorítkozom, sem az elméleti háttér 
bemutatására, sem pedig az eredmények részletes elemzésére nincs mód.

2. A vizsgálat tárgya: a határozott ragozás a MID-ben és a jelenlegi kutatásban

A határozott tárgy és a határozott ragozás általános meghatározása M. Korch-
márosnál (2006, 246) a következő: „Általában akkor beszélünk a magyar igeragozás 
szempontjából megkülönböztetett határozott tárgyról, ha az a beszélő és a hallgató 
tudatában egyforma mértékben azonosított egyedi vagy annak tekintett objektu-
mo(ka)t jelöl.” Ez a meghatározás nagyon pontos defi níciót ad – annak ellenére, 
hogy alaktanilag szinte semmilyen támaszt nem nyújt (a könyvben később termé-
szetesen részletesen is tárgyalja a témát). Tény, hogy a határozott ragozás tanítását 
nem szokás az imént idézett meghatározás bemutatásával kezdeni, sokkal inkább 
a határozott tárgy könnyen felismerhető morfológiai jellemzőit helyezzük előtérbe 
– és ez érthető is. Kézenfekvő és a legkönnyebben járható út a határozott tárgyat 
és a határozott ragozást pl. személynevekkel, határozott névelővel álló tárgyakkal 
bemutatni és gyakoroltatni, azonban a kezdeti lépéseket követően idővel a bonyolul-
tabb szerkezetekre is ki kell térni, majd végül el kell jutni a határozott tárgynak és a 
határozott ragozásnak a fenti meghatározás szerinti értelmezéséig és gyakorlásáig. 
Ha ezt nem tesszük, akkor a határozott ragozás valódi szerepét betölteni képtelen, 
önmagáért és csak formai szempontból tanult nyelvtani anyag marad, és nem válik 
nyelvi eszközzé. 
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12 DURST PÉTER

Itt kénytelen vagyok eltekinteni a határozott ragozást megkövetelő tárgyi töm-
bök részletes tárgyalásától – ezek egyébként is megtalálhatók a magyar grammati-
kákban, különösen a magyar mint idegen nyelv leírását tartalmazókban (Hegedűs 
2004, M. Korchmáros 2006) –, mindössze azokat a kategóriákat sorolom fel, ame-
lyek a dolgozat alapjául szolgáló kérdőívben is helyet kaptak. Minden esetben egy 
olyan mondatot adok meg példaként, amely a kérdőívben is szerepel.

a) A mondatban a vizsgált ige tárgya tulajdonnév. 
402. (én) Az étterem előtt __________ (vár) Katit.

b) A mondatban a vizsgált ige tárgya határozott névelővel szerepel.
425. (én) A tanárnő azt mondta, hogy __________ (tanul) meg a verset.

A határozott ragozás tanításakor a) és b) klasszikus példáknak számítanak, a nyelv-
könyvek gyakorlatilag mindig ezekkel a nyelvi szerkezetekkel mutatják be a ha-
tározott ragozást. Nem véletlenül, hiszen a tárgy határozottságát szemantikai és 
morfológiai tulajdonságai is egyértelművé teszik.

c) A mondatban a vizsgált ige tárgya a tárgy harmadik személyű személyes névmás 
433. (ti) Pista a legügyesebb, mindig őt __________ (fi gyel)!

Csak a 3. személyű személyes névmás minősül határozott tárgynak, az 1. és a 2. 
személyű nem. Ez különösen sok nehézséget okoz a nyelvtanulóknak, de talán a 
határozott tárgyat kereső, nyelvészetben nem jártas anyanyelvi beszélő is ennél a 
pontnál bizonytalanodna el leginkább, hiszen joggal feltételezhetnénk, hogy a 3. 
személyű személyes névmáshoz hasonlóan az 1. és a 2. személyű személyes név-
más is határozott tárgynak számít. A beszélő joggal érezheti saját magát nyelvtanilag 
határozottnak, ezért ezt a jelenséget logikailag sokan kifejezetten zavarónak tartják, 
és természetesen gyakran vétenek is miatta hibákat. 

d) A mondatban a vizsgált ige tárgya -ik kijelölő végződést kap
431. (mi) Melyik dalt __________ (énekel) el?

e) A mondatban a vizsgált ige tárgya egy mellékmondat, amelyre a főmondatban 
nem utal utalószó. 
417 (ő) Péter nem __________ (tud), hogy mennyi az idő. 

Mindenképpen az a határozott tárgy minősül a legösszetettebbnek, amely morfo-
lógiailag nincs jelölve. Ugyanakkor segíthet, ha a nyelvtanuló ismeri ezeknek a 
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13A MAGYAR IGERAGOZÁS ELSAJÁTÍTÁSÁNAK VIZSGÁLATA…

mondatoknak a szerkezetét, és tudja, hogy az azt utalószóként szerepelhet benne 
(Elhittük (azt), amit mondott). Persze egyes esetekben nem is lehetséges az utalószó 
használata (Úgy gondolom, hogy…).

f) A mondatban a vizsgált ige tárgyára csak a határozott ragozással utalunk, nincs 
más módon jelölve.
412. (ők) Ez a kutya nagyon kedves, a gyerekek nagyon __________ (kedvel). 

Az előző kategóriához bizonyos szempontból hasonlít ez is, hiszen itt is hiányzik a 
morfológiailag jelölt tárgy. 

A kérdőívben természetesen szerepelnek olyan esetek is, ahol a mondatban a vizs-
gált ige tárgyatlan, vagy határozatlan tárgya van, így nem kell tárgyas ragozást 
használni.
401 (én ) Az iskola előtt __________ (áll).

3. A saját kutatás

A kutatás egy kérdőíven alapszik, amelynek a jelen dolgozat egy részeredmé-
nyét vizsgálja. A kérdőív egyik célkitűzése a magyar szótövek elsajátításának vizs-
gálata főnevek és igék esetében, ezért alapvetően két fő részre, a főneveket valamint 
az igéket felvonultató részre tagolódik. Ebben a dolgozatban csak az igeragozást 
vizsgáló rész egyes eredményeit elemzem. Minthogy az igei szótövek vizsgálata 
is a célkitűzések között szerepel, a példamondatokban található igék kiválasztása 
valamelyest behatárolt. Az adatközlők feladata az volt, hogy a zárójelben megadott 
ige megfelelő igealakját beírják a vonalra. A kijelentő mód jelen idejű, múlt idejű, 
valamint a felszólító módú igealakot és a főnévi igenevet megkövetelő mondatok 
világosan el vannak különítve, az egyes részek elején a kért igeidő és mód fel van 
tüntetve, tehát ebben a tekintetben a válaszadóknak nem kellett döntést hozniuk. 
Minden mondat előtt zárójelben meg van adva a kért igealak számához és szemé-
lyéhez tartozó személyes névmás, de ezenkívül – az igeidőhöz és a módhoz hason-
lóan – a mondatok többsége szemantikailag és szintaktikailag is meghatározta a kért 
igealakot. A válaszadóknak tehát gyakorlatilag a határozott / határozatlan ragozás 
közül kellett választaniuk és meg kellett adniuk a megfelelő igealakot. 

Összesen 210 kérdés szerepel a kérdőívben, ezek eloszlását próbáltam egyen-
letesen kialakítani (a határozott tárgyak fent meghatározott kategóriáinak azonos 
gyakorisága, szám és személy hasonló gyakorisága), de ennek természetesen határt 
szabtak bizonyos tényezők. A példák között a szótövek vizsgálata miatt szükség-
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14 DURST PÉTER

szerűen szerepelnek olyan igék, amelyek intranzitívak, vagy amelyekkel a tárgy nem 
lehet pl. személyes névmás (*Őt isszátok), de pl. az itt szereplő sz-es és d-s tövű 
igékkel és az n-es tövű igékkel egyáltalán nem lehet határozott ragozást használni, a 
-t végű igéket pedig csak a felszólító módban érdemes külön csoportként vizsgálni. 
A hangkieséses tövű igék esetében a tárgyas ragozást csak korlátozott mértékben 
lehet vizsgálni, hiszen a nyelvtanulók által valószínűleg ismert igék (sodor, zörög, 
bérel, söpör, érez, ugrik, fürdik, vérzik) nem használhatók pl. olyan határozott tárgy-
gyal, ahol a tárgy személynév vagy harmadik személyű személyes névmás. Számos 
más, hasonló tényező játszott szerepet abban, hogy a határozott ragozás különböző 
feltételei nem pontosan azonos arányban találhatók meg. 

A kérdőívben a következő szótőcsoportok és igék szerepeltek: 1. szabályos, 
egyalakú, 2. sz-es és v-s tövű, 3. sz-es, d-s tövű, 4. hangzóhiányos változatú, 5. n-es 
tövű igék; 6. -t végű igék; 7. harmóniasértő igék.

A kiegészítendő mondatok között összesen 60 kijelentő mód jelen idejű, 56 múlt 
idejű, 72 felszólító módú, valamint 22 főnévi igenevet tartalmazó volt. A tárgyas 
ragozás feltételeinek eloszlása az 1. táblázatban látható. 

A b c d e f g össz.
Jelen 04 11 1 3 02 03 036 060
Múlt 03 06 1 2 04 04 036 056
Felsz 03 11 3 4 05 03 043 072
össz. 10 28 5 9 11 10 115 188
1. táblázat: A tárgyas ragozás feltételeinek eloszlása a példamondatokban igeidő és mód szerint

(a) A tárgy tulajdonnév, (b) A tárgy határozott névelővel szerepel, (c) A tárgy harmadik személyű 
személyes névmás, (d) A tárgy -ik kiemelő jellel áll, (e) A tárgy egy mellékmondat, amelyre a 

főmondatban nem utal utalószó, (f) A tárgyra csak a határozott ragozással utalunk, nincs más 
módon jelölve, (g) A vizsgált ige tárgyatlan, vagy határozatlan tárgya van, így nem kell határozott 

ragozást használni

A kérdőíveket a Balassi Intézet, a Szegedi Tudományegyetem Hungarológia 
Központ, a Pécsi Tudományegyetem, a Debreceni Nyári Egyetem és a Müncheni 
Egyetem haladó szinten tanuló diákjai töltötték ki – tantermi körülmények között, 
mindenféle segédeszköz (szótár, ragozási táblázat, tankönyv) használata nélkül, ta-
nári felügyelet mellett. A kérdőív kitöltésére fordított idő nem volt korlátozva. 

Összesen 96 válaszadó volt, de csak 83 értékelhető kérdőív szerepel a jelenlegi 
értékelésben. Az itt értékelt kérdőívek válaszadói Magyarországon vettek részt a ku-
tatásban, életkoruk 18 és 39 év között volt, az átlagéletkor azonban 23.19 év volt. 

A kérdőívnek a jelen dolgozatban szereplő része 210 kérdést tartalmaz. 83 vá-
laszadó munkája volt értékelhető, ami azt jelenti, hogy összesen 17430 megválaszolt 
és értékelt kérdés eredménye jelenik meg a statisztikában. A statisztikai elemzésben 
Kovács Péter, a SZTE Gazdaságtudományi Karának adjunktusa nyújtott segítséget. 
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15A MAGYAR IGERAGOZÁS ELSAJÁTÍTÁSÁNAK VIZSGÁLATA…

Az adatok tárolására, rendszerezésére és az eredmények kiszámítására az SPSS 15.0 
és az Excel programokat használtam. 

4. Föltételezések

1. Alapvető feltételezésem az, hogy a morfológiailag egyértelműen jelölt ese-
tekben könnyebben tudják megállapítani a nyelvtanulók, hogy határozott ragozást 
kell használniuk, míg az olyan esetekben, ahol a tárgy határozottságára nehezebben 
azonosítható jel utal (pl. -ik kijelölő végződés) vagy pusztán a kontextus, több hibás 
döntést fognak hozni. 

2. A határozott / határozatlan ragozás közti választás nem elszigetelt folyamat, 
hanem egy összetett folyamat része. A morfológiailag egyébként is nehezebb fel-
adatok esetében (pl. ritkábban előforduló szám és személy, felszólító mód) ezért 
feltételezésem szerint a határozott / határozatlan ragozás közti választásban is több 
lesz a hiba.

3. Nem a határozott / határozatlan ragozással, hanem a ragozással általában 
kapcsolatos feltételezés, hogy a ritkábban előforduló szám és személy esetében 
több lesz a hiba, mint a gyakoribbaknál. A gyakoriságot természetesen nem tudom 
számszerűsítve megítélni az általános, mindennapi kommunikációra vonatkozóan, 
de feltételezhetjük, hogy az E/1 és E/3 gyakori, míg a többes számú igealakok rit-
kábbak (különösen a T/2).

5. Az értékelés módszere

A leglényegesebb szempont az volt, hogy ha elfogadjuk a köztes nyelvre vo-
natkozó elméleteket, akkor nincsenek egyértelműen jó vagy rossz válaszok. A 
tesztben ezenkívül ugyanazt a kérdést értékelni kellett a szótő helyessége, valamint 
a határozott / határozatlan ragozás helyessége alapján is. Ráadásul fi gyelembe kell 
venni, hogy ha a válaszadó hangrendi hibát vét (pl. az 590. számú mondatba *hívje 
megoldást írja be) vagy más alakformálási hibát követ el, pl. a ragot nem megfele-
lően kapcsolja a szótőhöz és az nem hasonul a megfelelő módon (pl. a 456. számú 
mondatba a *kiviszjük megoldást írja be), az még nem jelenti azt, hogy a határozott 
/ határozatlan ragozás közti választása helytelen. 

456. (mi) Ebéd után Pistát __________ (kivisz) az állomásra.
590. (ő) András __________ (hív) Annát telefonon.
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16 DURST PÉTER

A hangrendi hibát szándékosan nem soroltam az alakformálás egyéb hibái közé, ez 
ugyanis kizárta volna egy bizonyos szótőcsoport külön vizsgálatát.

Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy a köztes nyelv rendszerességét elfogadva a 
köztes nyelvben létező, de a célnyelvben nem létező alakokat is elfogadtam az egyes 
szempontok értékelésekor. Ez a módszer ugyanakkor nem zárta ki azt a lehetőséget 
sem, hogy csak a teljesen hibátlan, a célnyelvben is használt válaszokat vegyem fi -
gyelembe. Hosszas megfontolás után az tűnt a legcélszerűbbnek, ha a mondatokat a 
szótő helyessége, a határozott / határozatlan ragozás közti választás, az alakformálás 
helyessége és a hangrendi illeszkedés szerint értékelem. Az értékelés a négy szem-
pont egyidejű fi gyelembevételével egy 19 kódból álló rendszeren alapszik (ebbe már 
az értékelhetetlen válaszok kódja és a főnévi igenevek kódjai is beletartoznak). A 
számítógépes értékelhetőség érdekében a kérdéseket is egy 8 jegyű kóddal kellett 
ellátni, ez tette lehetővé később a csoportosításukat. A kijavított és kódokkal ellátott 
kérdőívek eredményeit SPSS 15.0 statisztikai program segítségével rögzítettem, de 
az adatokat végül egy Excel táblázathoz írt program segítségével elemeztem. 

Minden válaszadó felsőoktatási intézményben formális keretek között tanult 
magyarul Magyarországon. Tekintettel arra, hogy az ilyen nyelvtudási szinttel ren-
delkező diákok többsége (becsléseim szerint akár 70–80%-a) adatközlőként szere-
pel ebben a vizsgálatban, tehát a kiválasztási arány igen magas, az eredményekben 
mutatkozó 5%-os eltérések már mindenképpen szignifi kánsnak tekinthetőek. 

6. Eredmények

1. Az első feltételezés lényegében helyesnek bizonyult. Mind a két oszlopban 
gyakorlatilag ugyanazt a sorrendet fi gyelhetjük meg. Mindkét oszlopban a legtöbb 
helyes választ a (g) és az (a) csoportban látjuk, tehát az intranzitív igék vagy hatá-
rozatlan tárgyak, valamint a tárgyként szereplő tulajdonnevek csoportjában. A kü-
lönböző határozott tárgyak között mind a két oszlopban elég élesen kirajzolódnak az 
eltérések. Az (a) és a (b) a tárgyas ragozás morfológiailag is legvilágosabban jelölt 
feltételei, és ezek jelennek meg leggyakrabban a tankönyvekben. A többi tárgy típus 
már maga is csak magasabb nyelvtudási szinten jelenik meg (pl. mellékmondatok), 
a jelenlegi kérdőívben pedig láthatóan rosszabb arányban használták velük helyesen 
a határozott ragozást.

A morfológiailag nem jelölt határozott tárgyak, így az (e) és az (f) jóval elma-
radnak ezek mögött. A (d) alaktanilag kevésbé egyértelmű jelöltségén túl valószí-
nűleg szemantikailag is nehezebben azonosítható mint határozott tárgy (különösen, 
ha az -ik kijelölő végződés a tárgytól külön jelenik meg, pl. Az egyik almát kérem), 
minden bizonnyal ezért látjuk itt a legrosszabb eredményt.
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17A MAGYAR IGERAGOZÁS ELSAJÁTÍTÁSÁNAK VIZSGÁLATA…

A feltételezés tehát beigazolódni látszik, mert jóval magasabb volt a határozott / 
határozatlan ragozás közötti helyes választás aránya a morfológiailag egyértelműen 
jelölt határozott tárgyak esetében, mint a kevésbé egyértelműen vagy egyáltalán 
nem jelölt esetekben. 

Az intranzitív, vagy határozatlan tárggyal álló igék esetében adott hibátlan vá-
laszok és határozottság tekintetében helyes köztes nyelvi forma közti nagy különb-
séget az okozta, hogy ebbe a csoportba lényegesen több ige került, amelyek között 
több is a szótő használata szempontjából „bonyolult” csoportba tartozott. Az sz-es és 
d-s tövű igékkel és az n-es tövű igékkel határozott ragozást használni például nem 
lehet, viszont egyes igealakokban gyakran okoztak nehézséget a válaszadóknak. A 
(g) mondatokban a helyes válaszok magas arányát az is magyarázza, hogy nem volt 
köztük „beugratós kérdés”. 

tárgy típusa hibátlan 
válaszok

A határozott / határozatlan ragozás közti választás helyes, de lehet 
hiba szótőben, alakformálásban, hangrendben (köztes nyelvi forma)

A 77,17% 85,97%
B 62,33% 82,52%
C 57,07% 76,93%
D 50,61% 59,76%
E 57,81% 70,08%
F 57,65% 66,21%
G 76,38% 94,30% 

2. táblázat: A határozott/ határozatlan ragozás helyes kiválasztása a tárgy típusai szerint
(a) A tárgy tulajdonnév, (b) A tárgy határozott névelővel szerepel, (c) A tárgy harmadik személyű 

személyes névmás, (d) A tárgy -ik kiemelő jellel áll, (e) A tárgy egy mellékmondat, amelyre a 
főmondatban nem utal utalószó, (f) A tárgyra csak a határozott ragozással utalunk, nincs más 

módon jelölve, (g) A vizsgált ige tárgyatlan, vagy határozatlan tárgya van, így nem kell határozott 
ragozást használni

A 2–3. feltételezések szerint a ritkábban előforduló szám és személyben, vala-
mint az alaktanilag nagyon összetett felszólító módban több lesz a hibás válasz. A 
feltételezések –legalábbis részben – beigazolódtak. 

A 3. táblázatból egyértelműen az látszik, hogy a határozott / határozatlan ragozás 
közti választást nem befolyásolja számottevően, hogy milyen számú és személyű 
az ige, egyedül az E/1 igék esetében adott helyes válaszok magasabb aránya lehet 
említésre méltó, aminek egyrészt a gyakoriság lehet az oka, másrészt az, hogy múlt 
idejű E/1 mondatok csak a határozatlan ragozásban szerepelnek. 

A hibátlan válaszok oszlopát elemezve azt fi gyelhetjük meg, hogy a ragozás 
helyessége általában mennyire tér el szám és személy szerint. A feltételezések itt is 
helyesnek tűnnek, ugyanis az E/1 és E/3 alakok esetében a legtöbb a hibátlan válasz, 
a T/2 esetében pedig a legkevesebb, ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy a különb-
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ségek nem minden esetben számottevőek. Látható némi különbség az egyes szám és 
a többes szám között, de kirívóan alacsony a helyes válaszok aránya a T/2 személy-
ben (ami a magyar mint idegen nyelv tanárai számára valószínűleg nem meglepő). 
Ennek oka valószínűleg a T/2 ritkább előfordulása, valamint formai bonyolultsága 
(a legtöbb betűből álló rag, ráadásul hasonlít az E/1-re).

hibátlan 
válaszok

a határozott / határozatlan ragozás közti választás helyes, de lehet hiba 
szótőben, alakformálásban, hangrendben (köztes nyelvi forma)

E/1 78,00% 90,75%
E/2 70,99% 87,43%
E/3 74,33% 87,73%
T/1 69,15% 85,48%
T/2 64,85% 87,06%
T/3 67,49% 84,93%

3. táblázat: A határozott/ határozatlan ragozás helyes kiválasztása szám és személy szerint

A határozott / határozatlan ragozások közti döntést az adatok szerint csak a 
felszólító mód esetében befolyásolja az igeidő és a mód. Ennek minden bizonnyal 
az igealak képzésének összetettsége az oka, ugyanis az idegen nyelvet beszélőnek 
ebben az esetben számos dologra kell odafi gyelnie (szótő, személyrag hasonulás, 
határozott / határozatlan ragozás). 

Csak a határozott ragozás tekintetében mindössze kb. 4%-kal rosszabb az ered-
mény a felszólító módú mondatokban, a szótő tekintetében kb. 5%-kal, és minden 
hibát fi gyelembe véve pedig 4.5-6%-kal. Ez arra enged következtetni, hogy (1) 
az alakformálás összetettsége befolyásolja a határozott / határozatlan ragozással 
kapcsolatos döntést; (2) a felszólító módban (nem meglepő módon) gyakrabban 
vétenek hibát a szótő megválasztásában; (3) az alakformálás egyéb nehézségei is 
egyértelműen megnyilvánulnak (hasonulás, ragok nehézsége).

hibátlan 
válaszok

A határozott / határozatlan ragozás közti választás helyes, de lehet hiba 
szótőben, alakformálásban, hangrendben (köztes nyelvi forma)

j 73,45% 88,48%
m 72,96% 88,77%
f 66,44% 84,75%

4. táblázat: A határozott/ határozatlan ragozás helyes kiválasztása a ragozás szerint
j = jelen idő, kijelentő mód, m = múlt idő, f = felszólító mód
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7. Összefoglalás

A fentiekben bemutatott kérdőíves vizsgálat eredményei a határozott / határozat-
lan ragozás elsajátításának és használatának sajátosságaira mutatnak rá. A számok-
ban is megmutatkozó eredmények gyakran igazolják az eddigi nyelvtanári tapasz-
talatokat, és így támpontot adhatnak tananyagok felhasználásához vagy tanmenet 
tervezéséhez. Felhívják a fi gyelmet arra, hogy a határozott ragozás bevezetésekor 
tárgyalt határozott tárgyi tömbök tanítása után vélhetően nem fordítunk elegendő 
időt a további, magasabb nyelvtudási szinten tanítható határozott tárgyak tanítására, 
és nem hangsúlyozzuk eléggé a határozott ragozásnak az alaktani szempontokon 
túlmutató jelentőségét.

Bár a kutatásnak vannak a nyelvpedagógiában használható hozományai is, 
eredeti célja a nyelvelsajátítás egyes elméleteinek vizsgálata és a gyermeknyelvi 
kutatásokkal történő összevetése volt. Ezek azonban egy igen tekintélyes elméleti 
háttér bemutatását is szükségessé tennék, így a jelen dolgozatban erre nem vállal-
kozhattam. 
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The acquisition of the Hungarian verb conjugation by learners of Hungarian as a second/

foreign language – with special attention to the defi nite and indefi nite conjugations

This paper analyses the results of a questionnaire including 210 test questions fi lled in by 83 subjects. 
The agreement of the verb with its grammatical object is a crucial point in teaching Hungarian to for-
eigners, and it represents a complex grammatical and methodological issue. In the Hungarian language, 
several types of defi nite objects can be distinguished, which all require the use of the defi nite conjuga-
tion. Defi niteness can be marked morphologically but in certain cases language learners can rely on 
but semantic clues or the context when deciding on the defi niteness of the object, and – consequently 
– on the conjugation of the verb. This paper aims at observing a diffi culty order among these defi nite 
objects, assuming that the ones which are morphologically marked for defi niteness are easier to use. 
The use of the defi nite/indefi nite conjugation is also examined in relation to verb tense and mood, as 
well as to the subject. The results suggest that frequency and morphological complexity play a major 
role. The results may also have valuable implications for the methodology of teaching Hungarian as 
a second/foreign language. 
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