DIN TOPONIMIA SATELOR ~A.lEBIŞ)'E, CRIŞTELEC, DOB,
GIURTELECU-ŞIMLEULUI, llALAIHA
Şi de data aceasta rămînem în zona Şimleului. În articolul precedent
am prezentat toponimia din cele tnâ sate care aparţin de oraşul Şimleu]
Silvaniei. Comuna Măierişte este compusă din 6 sate, doar Uileacul avînd
populaţie maghiară. Pentru respectarea modelului din celelalte articole
publicate în Acta M. P. reproducem din cunoscuta lucrare a lui Coriolan Suciu „Dicţionar istoric al lqcalităţi-lor din Transilvania" prima atestare documentară a satelor.: Măierişte - anul 13~ 1 ; Criştelec - 1257 ; Doh 1338; Giurtelecul-Şim leului - 1259 ; ::VIălădia - 1259. Concluzia tuturor
cercetătorilor este că aceste localităţi au o vechime mai mare. În anul
1981 Măierişte avea 1109 locuitori, Criştelec - 815, Doh - 589, Giurtelec - 1665 şi Mălădia - 35/. Toţi sătenii sînt de naţional.itate română.
Subiecţii anchetaţi sînt 1ocaln.ici şi. buni cunoscători ai zonei. La Mă
ierişte s-a lucrat cu: Ihoş Teodor (născut în 190S), Lapca Gavril (1915),
Maxim Gavril (1899), Lapca Ştefan (1908). Criştelec - Cioban Teodor (1913),
Boldea Teodor (1922), Cioban Dumitru (1924). Doh - Văsăliuţ Grigore
(1930), Ardelean Nicolae (1935)., Duca Grigore (1917), Ardelean Gavril
(1915). Giurtelecu-Şimleuliti - Lazăr Florian (1898), Dragoş Flore (1908).
Mălădia - Pop Teodor (1920), Tulbure Duuiitru (1903), Macău Teodo.r

(1932).

, ,

se pronunţă în zonă Măerişte, localnicii folo~nd şi nume~~ v~chii Hidig (ei f~ind hidigani). Giu~tele~u-Şiff!le.u.liţ.i '?.ste. ros:
ht de oamenu dtn partea locului ]i,lrtelec. Determinativul Şimleu fiind mai
nou şi avînd o funcţie administrativă.
Satul Criştelec a fost anchetat în anul 1930 de Sever Pop pentru Atlasul Lingvistic Român (ALR I) fiind punctul cartografic 200. Subiectul cu
care a lucrat profesorul Sever Pop a fost învăţătorul Gh. Hobjilă, el fiind
venit în această localitate. În propprţie de 10(),% toponimele notate în 1930
s-au menţinut în aceeaşi formă şi le-am prins şi noi în ancheta noastră.
În glosar am dat în ghilimelţ explicaţiile subiecţilor cu care s-a făcut
·ancheta şi credem că sînt de un real folos în stabilirea etimologiei.
Numele satului

Măierşte

Sj. 23:J ~AIERlŞTE
Blloteni „uliţll. in sat - stau oameni cu nlllDel-. Balc;iU"
Blnatu „o uliţă cu noroi"
Buna „a fost o fîntînă acolo, este şi o uliţ\I, cu ace.l!t nume"
Ceritu „a fost pădure de cer, acum e păşune"
· ·
Chert „aici se află castelul, teren bun"
Chiştag „deal mai ÎJ;ialt pe care este. viţ"
Ciurgău „stradă pe lingă care clirge un· piriu"
Coasta lui Gomboş „coaste de deal, a fost a lui - "
Coasta Mare „pantă de deal pe care nu se cultiv/1 nimic"
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Coasta Viilor „o coastă mare care duce la vii"
Dealu Glighii „o ridicătură, un deal gol, a fost a unui om numit Gliga"
(La) Fermă „uliţă în sat unde stau oamenii din sat care au primit pAmînt
Friţeni „uliţă, de la porecla Friţu pe care o purta un om"
Henţu „teren arabil e un fel de deal mai lăsat"
Lăpastu „teren arabil în pantă şi şes"
Lebeniţîşte „teren arabil e drept s-au cultivat lebeniţe"
Legheleu „pămînt pe lingă Somoşa"
Lozele „pămînt arător pe care se făcea loze ( = salcîm de loze)
Lunca „teren de şes şi fînaţe"
Măscureni „uliţă - de la numele de grup" provenit de la o poreclă"
Moine „loc de coaste e pămînt arător şi grădină"
Meje „păşune pe care curge o_ apă Meje care se varsă în Crasna"
Mînzurie „teren arabil, a fost crescătorie de mînji"
Păduriţă „a fost o păduriţă, acum e teren arabil"
Pădurea Satului „a fost pădure acum e teren arabil"
Peste Pod „a fost aici vamă la tîtg la Crasna, pod peste apa Crasnei"
Păşunea Orbariană „păşune de vite, este a satului"
Rituri „ teren arabil foarte bun"
Şeswile „loc drept folosit ca şi fînaţă"
(La) Tablă „loc de coaste mic ea suprafaţă"
Tăneiu „Joe drept pe care au fost cîteva case"
Ulicioară „o uliţă mică care duce în partea .de sus a satului"
Vale Somoşe „un rit şi un fir de apă care izvoreşte din satul Doh"
Vălcci „o vălcea între dealuri şi păşune"
Viţinel „o uliţă care duce la Doh"

Sj. 234

după

rlizboi"

CRIŞTELEC

(La) Budii „izvor de apă, curge pe o bortă de răchită"
arabil (furdulău) care e pînă la Uileac"
de gorun, cer, carpăn în hotar cu Cehei"
Berc „teren arabil, a -fost păşune"
Budu1ni ,, teren, ani bi! în pantă e între nişte păduri"
Calea Finaţii „drum pe unde trecea ciurda la fînaţe"
Cătunu Urît „grup de case la marginea şoselei"
Ciorgauă „teren arabil e şi pădure, au curs nişte ape, a fost imaş"
Contenitu „pămînt drept ca un podei cînd mai aşezat, cînd mai ridicat"
(La) Cop:!ci „pădure de gorun ,cer şi arţari"
Căpoccl „pădure mică de gorun, a,cum îi şi teren arabil"
C6l"net „teren arabil de faţă pe care au fost corni"
Dealu „deal mic la marginea satului''
Dealu Pălantelor „păşuni de oi, e un deal mare, înainte a: fost pădure de gorun"
Doboş-Mal. „a fost păşune unui om numit Doboş"
(In) Dos „pămînt din spatele dealului"
Dumbrava „teren arabil pe care au fost 3 case"
Fintîna Feciorilor, ,fîntînă unde, se spune că luau apă feciorii care fugeau de armată"
Flntîna lluchii ,,fîntînă cu apă bună, a stat o femeie numită Iluca"
Funiile „pămînt lung e în pantă, teren arabil"
Gropi „pămînt arai! cu gropi"
Hîrtoape „pămînt care a alunecat, e păşune"
Hulpişti „loc rupt sînt şi gropi unde stau v11lpi"
Iertaş „ teren cu pruni şi e şi arabil"
Pe lîngă a Onţii „drum care duce la păşune, a stat un om numit Onţa"
Moine „pămîut fugitiv între sat şi hotar"
Oroni6ş „cel mai bun teren arabil"
Pădurea lclejiei „terenul care a fost a bisericii, acum e pădure de gorun"
Podişoare „teren arabil deasupra hîrtoapclcr"
Prunii Roşii „loc cu pruni mulţi"
Balchiş „teren
Baliţa „pădure
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Pupoş „dîmb ridicat,
(Pe) Ripă „uliţă la

e acoperit cu pădure şi e şi teren arabil. E locul cel mai !nalt din sat'
margine de sat"
Rituri „pădure pe un deal mic"
Spinăt „a fost pădure de gorun şi spinărai, acum e teren arabil"
Stupini „un loc pe care au fost stupi, e loc de faţă"
Ştiubei „fintînă cu apă bună"
(La) Tablă „teren arabil pe un loc drept"
(La) Tău „loc mlă.~tinos, e şi finaţ"
(Pe) Techeneu „uliţă ca o covată" (reg. techeneauă = covată)
Valea Vidiei „vălicică între două dealuri"
Vălcei „e o pantă pe care e păşune şi arabil, curge apa"
Vidiie ,,loc mlăştinos, e fînaţ, pe aici trec viiturile"
(In) Vii „deal cu vie şi pomi"
Zăpode „parte din sat aici sînt nişt_e mîncături făcute de vulpi"

Sj. 235 DOH
Bolbcni „ teren arabil, e un loc mai ridicat ca~ de 300 m."
(T,a) Cărări „hren arabil şi o păşune pe unde au umblat animalele care au făcut cărări"
Cărpănişte „pămînt arabil, a fost pădure"
(La) Cimitir ,Jocul unde este cimitiru. satului"
Ciunji „teren arabil, a fost pădure"
Cocioarve „e ca o mejdje, pămînt în formă de ic în hotar cu Carastelec"
(Pe) Coaste „teren de păşune"
.
. .
Cîmpu Morii „teren arabil în hotar cu Măierişte"
Coastele „pornărie e pe o paută de deal"
Dealu „o altă parte de sat, a.~ezat pe un deal"
Dealu Mitului „pădure, a fost a unui om numit - "
Dealu l\litrului „deal mai mic, a fost a unui om numit
(La) Desagi „teren arabil în pantă, e de o parte şi de alta ca doi desagi"
Dosu Somoşei „teren arabil, parte de dos"
Dosu Răspătocii „loc în hotar cu Dumuslău, înainte a fost păşune, şi mai înainte pădure"
(Pe) Faţă „loc cu grădinile oamenilor"
·
Faţa Răspătocii „teren arabil loc cu soare"
Făget „pădure mică, a fost mai mare"
Făjeţel „teren arabil, au fost tufişuri"
Fundu Dohului ,,loc de vale înconjurat de deal. vechea Yatră a satului"
Fîntina din Fundu Dohului „fîntînă aşezată .în - "
Gîrligi „păşune pe care sînt nişte mobvile" . .
.
Hăţel „e lingă Tănei, teren agricol, a fost a. unui om numit _Hăţel"
Holmuri „sînt nişte ridicături, nu se cultivă nimic"
·
Ic!ejie „terenul bisericii"
Inaţă „parte de sat care a fost pomărie"
Lab „teren arabil, loc în pantă"
Meja „pădurea mare a Dohului"
Mesteceni „păşune, a fost pădure oarecînd"
Ogrăzile Stremţenilor „e lingă uliţa Stremţ, după acest nume se numeşte o parte din sat,
mai recent s-a plantat vie"
Pădurea Dohului „pădure mare de stejar"
Pălincia „e o parte, la margine, de sat, unde se făcea ţuica"
Pusta „teren arabil e în pantă dulce"
Rîturek „teren arabil foarte bun"
Roştelec ·„ pădure a fost, acum e teren arabil"
Somoşu „deal la marginea satului"
Stremţ „o altă parte de sat, unde stăteau oameni cu porecla
Tăieturi „păşune, a fost pădure care s-a tăiat"
Tănei „teren arabil. a fost păşune, cîndva a fost un grajd a boierului"
Togu Cîntoresc „pămintul cantorului"
Togn Diacului „pămint care a fost a bisericii şi a învăţătorului"
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Togu lui Filip „loc arabil
lui
Togu Gostoaiei „loc agricol a fost a unei femei poreclită Gostcia:ia"
Togu Popii „pămînt arabil a fost a bisericii"
Valea Somoşei „ vale cu ap'ă care curge ·către ·mierişte, lzvore4te de la Da:iiela"
Valea Tăului „vale cu apă numai cînd 'plouă"
(La) Vii „sînt viile sătenilor de pe deal"
Viile Pustii „loc din deal pe care au fost vii"

Sj. 236

GIURTELRCU~ŞIMLEULL'I

(La) Antal „teren arabil cumpărat de la - "
Arini „a fost pădure acum e teren. rabii"
Bercu „tot un cătun de deal unde sînt vii e şi un pic de teren arabil"
Bodioasa „teren arabil, pădure şi vie pe deal lîngă Măgura"
Boroade „teren arător de şes pe lîngă o apă"
Cberpenişte

„pădure

şi

zmidă"

(A) Cimbroaiei „fîntîna la marginea satului"
(A) Clujenii „pădure mică a fost a unei f~ei care locuia la Cl'uj"

Crasna „curge pe lingă sat se varsă în Someş"
Crîstoru „teren arabil pe un dîmb"
Dalta! „teren arabil pe un deluţ"
.
Dealu Şardii „deal cu vie, de aici s-a scos piatră de coristnitj;li,f.a·fost a lul.Şarda"
Delniţă „rit folosit ca şi teren ataBil"
(A) Domnişoarei „păşune în hotar cu Iliuşa, a fost a unei femei numitil
Drumu Firului „drum de care pe lîngă calea· ferată"
Între Părauă „Ioc de agricultură între două p'ăraie"
Între Ruji „teren arabil au fost ruji = spini"
Labu „teren agricol spre deal"
J,acu „a fost cîndva un lac care ·a seeat"
J,azu „vii de deal"
T,egheleu „a fost păşune acum e teren arabil"
Locu lu Banfi ,Joc arabil care a fost a· lui - "
Lunca de Jos „teren arabil aproape de Sărmăşag"
)făgura „deal cu pădure care ţine de 4 sate"
~ andoru „loc arabil cumpărat de la un om numit · - "
Pădurea Rea „o pădure mare şi deasă, acum e păşt1ne,şi,spini"
Pleşa „loc de pădure e Ungă llodioasa ţine şi' de Jurtelec"
Podu Mare „pod în sat peste Crasna"
Poiana Măgurii „loc în pădure sînt şi case"
Ritu din Jos „teren arabil pe lingă calea·fe:r"a.tă"
Rovine „teren apătos, e rău pentru agticulintă"
Solduba „şes pe un deal"
Strada Bisericii „drum ce duce Ia biserică"
Strada J,ungă „o uliţă mai lungă"
Strada Mare „strada centrală"
Strada Viilor „uliţă care duce la vii"
„
Sub Hidei „teren arabil lingă Măierişte Ia care i s-a zis Hidtgu"
(La) Şes ,Joc lingă sat se cultivă zarzavaturi"
(J,aj Şmainăr „vie pe deal care a fost a lui - "
Ţigăneasca . .fîntînă lîngă care au stat ţigani"
Valea Cărăstelecului „vale cu apă izvorăşte din satul Cra.Sna·şi .se ~arlUHn ·aţia-·erasna"
Valea Mălădiei „apă în hotar cu Mălădia şi se varsă în Crasna"
Valea Tăului „un loc arabile şi un Cătun (Urîtu) înfre'uneac şi'Jurlelec"
Vădurele „acum e loc arabil. cîndva au fost spi11.i"
Viile de la Măgura „ vii pe dealul Măgurii"
Viile de Sub Vii „deal cu vie stib'âldm di!al1tot cu Vie"
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Sj. 237 )L:\LĂDIA
lu a lu Albac „teren arabil a lui

- "
(J,a) Arţari „loc pe lîngă drum sînt arţari"
(Al Răncii „teren arabil care a fost luat de bancă"
(A lu) Binder „teren arabil a lui - "
Buna sau Fîntîna Bună
Casa )laşului „păşune de oi, era un moş care stătea într-o colibă"
Chesăuţa „păşune pe care este o fîntînă"
Coaste „pămînt arător şi pădure pe o pantă"
Coastele din Faţă „tarla în hotar cu ::\lăierişte"
Dealu Soruşii „deal pc care e aşezat cătunul Soruşa"
Dulcu Soruşii „drum care leagă Soruşa de Valea Tăului"
După Vii „pămînt arător, c un pic de dos de deal"
Fintîna Bună „fintînă în mijlocul satului"
Fiutîna Hulpaş ,,fintina comunală, p~ate de la numele unui om"
Fintîna Nouă ,,fîntînă cu apă bună, e făcută de mulţi ani"
Ierfaşu „au fost spini, acum e păşune"
J,egheleu Oilor „păşune pentru oi"
Lunca „păm.înt arabil pe un şes"
l\feleghediu „teren de faţă, pămînt arător"
)fenu „păşune pe care este un monument"
(La) ){esteceni „teren arabil, a fost pădure"
::\ludureşti „au stat oameni numiţi :\ludure, acum sîut vii"
Nilile „pămînt arător pe care s-au tăiat (reg.) nile = tarlale"
Pădurea Jurtelecului „acum păşune a fost pădure"
Pămînt Forţat „teren arabil împărţit oamenilor după 1920"
Pămîntul de la Rituri „teren arabil lingă Rituri"
Pă.~tă Părău „teren arabil lîngr1 Chişcuţa (părău mic)
Riturile din Faţă „teren frumos, cosalău"
(La) Rituri „ teren arabil pc un l"c drept"
(A lui) Şari „teren arabil a fost a femeii numită
Sub Făget „teren arabil lingă pădure de salcim"
Şutacu „teren arabil şi păşune pe un deal ca o stincă"
Tabla „loc drept folosit pentru agricultură"
(A) Todolocoaiei „pădure de cer a fost a femeii lui Todolcc" (por.1
Tănei
„teren arabil, loc drept"
(La) Tău sau ·Fintîna ele la Tău ,,fintîna in vatra satului"
Urbariala „pădurea domnească"
(I,al Vale '„teren arabil şi pomărie lingă apă"
Viile Dîmbului „vii pe un dîmb in hotar cu Uileacu"
Viile Mudureştilor vezi :\Iudureşti
Viile Satului „vii pe un deal"
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(Resum1'1
L'article presente une enq'!lete effectuee eu deux etapes cn 1981 et 1983 pour la Tresor

toponimique de Roumanie.
Un examen attentif dans une enquete complexe prouve que !'element top0nimique roumain est preponderent.
Le materiei connu jusqu'ici este employc dans Ies etudes de langue et dans cellcs d'histoire.
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