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The paper is dealing with the semantic change of the borrowings on cognitive basis. 

The examined area is the Romanian-Hungarian language contact. (More than 4400 
borrowings and code-switching items were investigated). A few cognitive psychological 
viewpoints are taken into account in order to clarify certain semantic tendencies and to 
find a better explanatory base for the analyzed phenomena. These viewpoints are the 
following: 1. the basic level categories in connection with meaning, narrowing and 
widening, 2. prototypical effect and meaning extension, 3. connectionism and concept 
structure, 4. scripts and schemas as sources of certain meaning change. These standpoints 
proved to be applicable and fruitful in the examined domain. 
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1. A kognitív nyelvészeti kutatások hangsúlyozottan interdiszciplináris jelle-

gűek. Az ilyen természetű vizsgálatok alapállása, hogy komplex jellegűknél fogva 
a nyelvi jelenségek csak több irányú megközelítésben ragadhatók meg. Ez a vi-
szonyulás nagyobb mértékű nyitottságot jelent a rokon tudományokkal szemben. 
A szemantika és kognitív pszichológia találkozása szemléletes példája annak, 
hogy mennyire gyümölcsöző lehet az ilyen jellegű kutatás. Dolgozatomban arra 
teszek kísérletet, hogy megvizsgáljam négy olyan szempont alkalmazhatóságát, 
amely a kognitív pszichológia hatásaként az újabb jellegű szemantikai elemzé-
sekben meghonosodni látszik. Ez a négy szempont a következő: 1. a fogalmi szin-
tek és az alapszintű kategória használhatósága, 2. a prototipikus fogalmi szerve-
ződés, 3. a konnekcionista hálózatok, 4. a komplex mentális konstrukciók (sé-
mák, forgatókönyvek) érvényesülése a jelentésváltozásokban. A vizsgált terület a 
magyar–román nyelvi érintkezés kölcsönszókészlete.1 

                                                                        
1 A vizsgált nyelvi anyag alapját a Márton Gyula, Péntek János és Vöő István szerkesztette A magyar 
nyelvjárások román kölcsönszavai című szótár képezi (1977). (A szótárra való utalás a továbbiakban 
a szakirodalomban bevett RK rövidítéssel történik.) Ez a mű nagy többségében 20. századi kölcsön-
elemeket tartalmaz, és csak szórványosan szerepelnek benne a 19. század legvégéről származó ada-
tok. De figyelembe vettem Bakos Ferencnek a RK-hoz írt, húszadik századi adatokat tartalmazó ki-
egészítő jegyzeteit (Bakos, 1982, 457–478 o., 1984), illetve Zsemlyei János doktori értekezésének 
adattárából azokat a kölcsönszavakat, amelyek valamilyen okból kifolyólag nem kerültek be az em-
lített szótárba. Ezenkívül beépítettem a vizsgált kölcsönelemek sorába Murádin László az 1989-es 
rendszerváltás utáni erdélyi közigazgatási nyelvhasználatot elemző tanulmányának új adatait 
(Murádin, 1995, 21–24 o.). A korpuszt tovább gazdagítottam saját gyűjtésen alapuló lexémákkal. 




