DIN TOPONIMIA SATELOR SALĂŢIG, BULGARI,
MINEU, NOŢIG, DOBRIN, DELENI

Toponimia a constituit şi ,-a constitui un nesecat material de cercetare
Pentru a putea trage concluziile cele mai pertinente materialul
discutat trebuie să fie cît mai bogat. Scopul final al unei cercetări de
acest gen este stabilirea etimologiei. Prin adunarea materialului din mai
multe provincii istorice, zone (ideal ar fi din toate localităţile) stabilirea
etimologiei microtoponimelor se uşurează.
Cele 6 localităţi (puncte de anchetă) a căror listă cu toponime o dăm.
în acest articoJl sînt: Sălăţig (Sj. 168), Bulgari (Sj. 169), )Iineu (Sj. 171),
::\oţig (Sj. 172), Dobrin (Sj. 178), Deleni (Sj. 179). Toate sînt aşezate pe
:;oseaua Zalău-Cehu Silvaniei. Tot pe acest traseu se află localităţile:
Cristur-Crişeni, Doba, Sîncraiu-Silvaniei, Naimon, Verveghi, Deja. În aceste
sate, populaţia este majoritar maghiară, pentru ele existînd un alt sistem.
de anchetă şi de pre! ucrare a datelor.
Siilâţig : prima atestare datează din anul 1329~ ; populaţia în anul
19303 : 489 locuitori (298 români, 182 maghiari), în 1982 1 au fost 554
locuitori (300 români şi 254 maghiari). Bulgari : prima atestare : 1377,
391 locuitori toţi români (în 1930), în 1985 - 364 locuitori, toţi români.
JI incu : prima atestare : 1335, în 1930 populaţia era de 936 locuitori
(574 români, 362 maghiari), în 1982 sînt înregistraţi 550 locuitori (310
români şi 240 maghiari). l'•ioţig, atestat în 1387, în 1930 avea 1036 locuitori, în 1982 numărul locuitorilor este de 972, toţi români. Dobrin atestat
în 1423, în 1930 populaţia era de 495 locuitori (465 români şi 30 maghiari),
în anul 1982 populaţia era de 452 de locuitori, români. Deleni (numele
vechi Cioara, des prezent în microtoponimia locală), atestat în anul 1700
pentru prima dată. În 1930 avea 280 de locuitori (români), în anul 1982
erau înregistrate 177 de persoane (români).
În general s-a lucrat cu 3 sau 4 subiecţi de anchetă, mulţi erau
bilingvi, unii cunoşteau în măsură redusă limba maghiară. Atunci cînd
subiectul anchetat a dat şi toponimul în pronunţia maghiară l-am notat
în paranteze, ca de exemplu: Cherecd6mbu (Kerek-domb) - Sj. 16S, Chist6gu (Kis-tag) - Sj. 186, Chereccutu (Kerek-kut) = Sj. 171. Dar avem
şi situaţie cînd toponimul, deşi are etim:>logia maghiară, nu mai este dat
şi în limba maghiară el fiind regionalism, de exemplu: Ciorgău Sj.
168, Melegad - S. 168, Tău - S. 169, Viconag - Sj. 171, Hosia - Sj.
172, Fogodău - Sj. 179. Microtoponimia, privită la nivelul unui singur
punct de anchetă, are un aspect, pe ansamblul României (în cazul cercetărilor noastre - Transilvania) concluziile diferă într-o anumită măsură.
lexicală.

Vezi Acta MP, 8 (1984), 9 (1986), 11 (1987), 12 (1988).
Dicţionarul istoric al localităţilor din Transilvania, I
1967-c- 1968.
3 Vezi Recendmîntul general
al populaţiei României din 1930, II,
'E3tc anul aa~.1_,;~i d.!ctuale da noi.
1
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SĂI,ĂŢIG (Sj. 168)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Banat uţo (Banat utca) „uliţă nouă în sat".
Bartocutu (Barta-kut) „loc cu o fîntînă departe de sat".
Bobiştea „rit şi şes de drumul care duce la Cehu, este o curbă mare".
Bodoncutu (Bodon-kut) „uliţă faină, înainte a fost noroi".
Borcuţaş „loc de păşune pe care este borcuţaş".
Buia „a fost un cătun, loc pe coastă".
Cătuşna „păşune".

„cătun al satului pe marginea şoselei".
Ciorgău „părău cu apă ce se varsă în Valea Satului".
Ciutruci „a fost pădure mare de gorun, acum e pămînt arător".

Ciocmâni

11. Cherecdombu (Kerek-domb) „un deal mai rotund".
12. Chilenţa „un cătun mic al satului către Cehu Silvaniei".
13. Chiseche „pădure mică de gorun".
14. Chişt6gu (Kis-tag) „parte de hotar, o suprafaţă mai mică".
15. Dimbuţu „uliţă în sat, pe deal".
16. Făgetu „păşune pe un teren rupt, e făget".
17. Fînâţ „teren pentru agricultură, a fost pădure".
18. Fînăţele „loc de fîneţ lingă Pădvrea Comunalll".
19. Fundătura „teren deluros în fund este o pădure".
20. Furdulâuă „pămînt dat oamenilor la împroprietărire".
21. Gaboru „p1L~une care a fost a unui boier pe nume Gabo„".
22. Gongu „deal pe care este o pantă unde este puternic ecoul".
23. Grădina M6rii „o grădină pc care a fost o moară".
24. A lu Huniodi (Hunyadi) „pămîntul unui om din Deja pe care-l cheamă ~.
25. Hidegcutu (Hidegkut) „izvor de apă bun;l".
26. IIUsu „teren arător şi fînaţ pe o coaste".
27. Iertaş „loc care a fost pădure şi a fost tăiat<\".
28. Loţuca „loc rău, a fost deal de vie".
29. Melegad „pădure amestecată".
30. Menhe „păşune pe coaste".
31. !lfihăgaş „teren arlltor pe un loc care a fost pădure".
32. Niâroşu (Nyâraszo) „teren arător şi păşune, loc de dos".
33. Părău Cucului „pîrîu cu apă care se varsă în Yalca Sălajului".
34. Părău !\!uşchi „pîrîu cu apă care izvoreşte din Furdulauă".
35. Păşunea Dejcnilor „p<ldure a fost acum e păşune, proprietatea celor din Deja".
36. Păşunea lui Fărcaş „păşw1e de vite a fost a lui ~.
37. Păşunea lui N'aghi )Iicloş (Xagy :\Iiklos) „loc care a fost a lui ~.
38. Podin~i „păşune şi teren arabil".
39. Podu Ş<.'ndrii „a fost păşune de vite, a fost a unui om cu numele _.
40. Ripa Dochlţii „o mîncătură de teren; J)ochifu = numele unei femei.
41. Ritu „loc pe Valea Sălnjului".
42. Ritu cel Mare „sat mare lingă Yaka Sălajului".
43. Ritu de sub Grădini „locul e plin cu apă şi rogoz, după grădini".
44. Ritu de suh Gabor „loc de pescărie a fost a unui om numit Gdbor".
45. Roja uţa (R6sza utca) „uliţă în sat, Roja e numele unei femei".
46. Strîmt6ri „drum îngust care duce către Mineu".
47. Şandra „teren arător în pantă a fost a lui Şandor".
48. Şciemdombu (Selyem-domb) „deal înalt pe care· este aşezat un punct de observaţie"
49. Şîcău „teren în pantă".
50. Togu lui Benchiu (Benko) „moşia unui om".
51. Togu lui Corcii „teren arabil a fost a lui ~".
52. Togu Cotiinei „pămint care a fost a unui om numit Cotmia".
53. Vilea lui Bereţchi (Bereczki) „păşune, curge apa des cind plouă".
54. Valea SăJajului „vale cu apa care vine din Circei şi se varsă ln Someş".
55. Valea Ş<.'ndrii •. rit pe care curge o apă care izvoreşte din Dioşod".
56. Vârooi domb (Varadi-domb) „cel mai înalt deal din sat".
57. Via lui Benchio (BenkO) „deal cu vie, a fost a lui ~ ."
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58. Via lui Bereţchi (Bercczki) „păşune care a fost lnainte livadă".
59. Via Hidanului „deal şi coaste pe care a fost vie".
60. Via lui Noghi lllicloş (Nagy )fikl6s) „vie pe un deal, a fost a lui

~ ".

BULGARI (Sj. 169)
1.
2.
3.
4.
5.
ti.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

La Bold „loc care a fost o parte din sat".
Branişte „teren de cosit pe lingă Valea Sălajului".
Budalău „teren arabil pe care este un izvor cu apă".
Capătu Satului „loc la marginea satului".
(eternă „loc arabil pe care este un izvor cu apă; locul este în pantă".
Ciutnici „pădure de cer care a fost tăiată".
Cobîltauă „rit pe Valea Sălajului, aici e hotarul Domninuhti şi Bulgari".
C6rnu Pustilor „teren arabil în formă de corn".
Costlşurile „loc de coaste pe care sint pomi".
C6turile „mnezunie sucită, locurilor oamenilor".
Costiş „coaste de deal".
(La) Cruce „loc pe care a fost o răstignire".
Dealu „loc mai înalt se cultivă griu şi mălai".
Dealu Bisericii „deal şi sub el e biserica".
Din Jos de Drum „teren arabil pe lingă şoseaua care duce către Cehu Silvaniei".
Din Sus de Sat „teren arabil lingă sat".
După Puşte „teren arabil, loc în· pantă".
După Sat la Vale „teren arabil, e imediat lingă sat".
Făget „teren arabil înconjurat cu o pădure".
Fînaţe „rit şi puat".
Fogădauă „locul unde a fost o circiumă".
Iertaş „loc defrişat, e lingă pădure, acum e teren arabil".
Izvoraş „loc curat în pădure, acum e cosalău".
hv6ru de la 'fîgluri „izvor cu apă permanentă ce se ,·arsă în Valea Sălajului".
Intre Hotară „hotar cu Domnin şi Bulgari".
Intre Păduri „teren arabil între Sălăţig şi Bulgari".
Între 'fîgluri „loc între două dealuri".
Intre Văi la ll!on „vale care desparte satul Bulgari de satul Naimon".
(Pă) l\Iatcă „teren arabil, s-a luat pămint pentru drumuri".
(La) ll!oară „o casă izolată care a fost moară, aproape de Şoimuş şi Domnln".
La llfon „teren arabil în hotar cu ~oimon".
Muncel „teren arabil pe un deal alungit".
Pădurea Satului „pădure de cer şi salcim".
P<"istă Sălaj „teren arabil, loc în pantă lingă şosea".
P!i Rit pă Vale „rit şi cosalău, acum sint răchite pe el".
Părău llf6nului „părău care desparte satul Bulgari de satul Naimon".
Piişunea Satului „păşune pe un loc de pantă".
Pridu Şanţului „pod peste Valea Sălajului".
Podu cel Mare „tabla agricolă, este un pod peste Valea Sălajului".
Porumbei „teren arabil lingă Cornu Pustilor", sînt mulţi porumbei.
Puste „cel mai bun teren arabil din sat".
(La) Punte „podeţ peste Valea Sălajului".
Pustile „teren arabil, loc în pantă".
Ripa „o ripă pe care curge apă".
Ripa la Ciorgău „a fost o fîntînă pe acest loc".
Ritu de Sub Grădini „cosalău lingă grădini".
Ritu cel Mare „cosalău lingă Valea Sălajului".
Riturile de la Izvoraş „cosalău pe Valea Sălajului".
Riturile de pe Vale „loc de şes la marginea satului".
Strîmturi „teren pe Valea Sălajului, e loc mai strimt".
Sub Finaţe „ţine şi de Sălăţig, teren arabil".
Sub Grădini „fînaţ, e un loc drept aproape de sat".
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53. Sub Puste, Sub

Ţîgluri

„loc sub Puste în sat"

„două

dealuri izolate, între ele

două

pantă".

54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

Tabla de pe :\Iatcă „loc unde s-a strins apa pentru că s-a luat nisip".
Tabla Ţîglurilor „sînt nişte dealuri înalte, deasupra e o tablă= loc drept".
Tău „finaţ pe care este apă cind plouă".
Temeteu „cimitiru satului".
T6gurile „teren arabil care s-a togălit = coma&at".
Tăuţu „un izvor cu apă bună lingă care era un tău".
Tăuţu de sub Vii „o fintină pe un teren arabil".
Ţîgluri „o pomărie pe dealuri".
(La) V:l.le „finaţ, lîngă Vale, care vine din sat".
Valea Sălajului „vale cu apă izvoreşte din Gîrcei şi se varsă în Someş la Sălsig".
Viile „a11 fost vii pe un deal".

l\IINEU (Sj. 171)
I. Acast:l.uă „deal pe care au fost spinzurători".
2. Acianoş (Acs Janos) „teren arător, a fost a lui ~".
• 3. Asalău (Aszalo) „păşune pe un deal de multe ori spălat de ploi".
4. B6gdioş „teren arător pe un deal mare" .
.S. Bolovanu „deal pe care sînt vii".
6. Bortă „loc cu o fîntînă cu apă bună".
7. Budalău „pădure de gorun, carpăn, cer pe care este un izvor".
8. Cătuşnia „păşune şi teren arător".
9. Cherecutu (Kerek-kut) „teren arător pe care este o fintînă cu apă bună".
10. Chenderveghiu „teren arător în pantă, loc pe care se făcea cînepă".
11. Chlşteru (Kis-ter) „teren agricol, bun".
12. Clcoheghiu (Csik6-hegy) „deal pe care e păşune, către Bulgari".
13. Cig:l.ş , ,deal la marginea satului în hotar cu Sălăţig".
14. Cimttic „plantaţie de porni pe un deal, e lîngă cimitir".
15. Ciuhă „păşune pe o pantă".
16. C6rdoşu „teren arător în pantă".
17. Dealu Chlli6rii „teren arător lîngă Chilioara".
18. De:l.lu Ciorii „deal pe care este o pantă ce desparte satul de satul Cioara".
19. Dealu Horastului „teren arător şi vii".
20. De:l.lu Horgoşagului „deal în hotarul satului".
21. Deâlu Şităgif „teren arător".
22. După V:l.le „teren arător după vale".
23. Fîntina lui Bobiş „fintină cu apă bună a făcut-o un om numit ~ ".
24. Fîntina Sirnbii „izvor cu apă b1mă".
25. Fundu Niăroşulul „teren arător aici se termină dealul".
26. Fundu Sirnbii „pădure de cer şi gorun şi fag".
27. Fundu Uiheghiului (Uyhegy) „teren arător la capătu hotarului".
28. Gâbora „pădure de cer, gorun, lîngă cea unde-i zice Budalău".
29. Gâtu „loc unde s-a gătuit apă pentru moară".
30. Ghiocor6şu (Gyakos) „pădure de gorun, carpăn şi cer".
31. Horastu „teren arător, pămint de faţă în pantă".
32. Hidegcutu (Hidegkut) „izvor de apă bună".
33. Horgoşagu (Horgossag) „teren arător în pantă, loc de faţă".
34. H6su rit (Hosszu-ret) „loc în pantă".
35. Lfghetu (Liget) „teren arător pe drumul ce duce la Lelei".
36. l\Ienhe „pădure de cer, gorun, cer".
37. l\Ikotelec (l\Iik6-telek) „teren arător, a fost a lui Miko".
38. Niaroşu (Nyaros) „pădure de gorun şi cer, pe o pantă de deal".
39. N6ghiu Bleului (Nagy-bukk) „o ripă în pădure".
40. Pipireâga „deal pe care este vie".
41. P6du Ilocşiţii „teren arător, a fost pod, pe aici se ajungea la Chilioara".
42. Podu Cio16chii „pod peste Valea Sălajului".
43. P6du Horastului „rit, este un pod care duce la Bocşiţa".
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44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.

sălăjenc

603

Poganvaru (Poganyvar) „loc unde este este o pădure <le gorun şi cer, o fost cetste".
Poieş „vale cu apă cînd plouă se varsă în Şendra".
Siloşeghiu „teren arător în pantă".
Sfmbe „păşunea satului".
Somoş~\gu „deal cu vie la marginea satului".
Sub Somoşag „teren arător sub Dealu Somoşagului".
Togu lui Chiş Micloş (Kis )Iiklos) „pămînt agricol care a fost a h.ii ~".
Togu lui Cocian „teren arător, a fost a unui om numit ::::'.".
Togu lui G6ia „teren arător şi păşune, a fost a lui ~ ".
Togu Horvătoaiei „teren arător a fost a unei femei numită ::::'. ".
Togu Noghiului (Nagy) „loc agricol pe deal a fost a lui ~".
Toheiu „rit, loc drept, a fost mlaştină".
Ţiganfiold (CiganyfO!d) „pămînt arător foarte negru".
Şandra ,,fînaţ pe care se face un baraj. Aici a fost satul vechi".
Şiru Horastului „teren arător în pantă, e şir pentru că merge pe ling!l apll".
Şi taga sau Creanga Mutului „teren arător, loc de pantă".
l:iheghiu (Ujhegy) „deal înalt în sat".
Viconag (Veconyag) „pădure mare de carpăn şi gorun".

NOŢIG

(Sj. 172)

I. ll audia „ teren arabil care fuge".

llarcuri „teren arabil, înainte a fost pădure".
Bărcărie „loc de pădure, pădurice".
:3c\ra „păşune, acum e teren agricol".
Branişte „loc îngust pe deal sînt pruni pe el".
B1'tciumi „o coastă cu mărăcini şi spini".
Cuba „păşune pe un deal".
Ceru „a fost pădure de cer, acum e teren agricol".
Chertu (Kert) „livadă de pomi".
Ciorgău „o fîntină cu apă foarte bună".
Coastea Perilor „păşune pe care sînt peri".
Cri<lstea )!urii „deal pe care sînt mure, sau de la ciufala unui om (:\lurii)''.
13. Corăturile ,;pădure mare de tei, gorun şi carpăn".
14. Cornişori „loc arabil şi vie, au fost coarne roşii".
15. Costiş „păşune lingă pădurea Corăturii".
16. Coturile „a fost o păşune, sînt nişte sucituri la marginea pădurii".
17. După Dealu Coastii „după deal".
18. După )la! „loc aşezat după deal".
19. De;ilu llandii „cel mai înalt deal din sat".
20. Dealu Coriştii „deal deasupra satului, lingă el e o coaste".
21. Dealu Feţii „deal lingă locul numit Feţele".
22. Deidu Kadişului „deal care desparte Nadişu de Koţig".
23. F;iţa J,azurilor „teren arabil pe o coastă".
24. Ff•get „pădure de carpăn şi amestecături lingă Deja şi Nadiş".
25. Finuţele „teren arabil".
26. Fcţile „teren arabil, pe margine sint pruni".
27. Fintîniţa „o fîntînă lingă Bîrsa şi O<lorhei".
28. Girboviţa „teren arabil în pantă chiar lingă sat".
29. Gropile „rituri, deal şi gropi".
30. Groşi „teren arabil pe care sint pruni".
31. Hîituri „pămint arabil şi păşune pe care sint rupturi".
32. Hosia „păşune".
33. Ickjie „loc arător a fost al bisericii".
34. Lunca „rit cu răchite".
35. Lunca Socilor „teren arabil, fînaţ pe care sînt spini".
36. Labu „teren arabil (un dărab) pe un loc deluros".
37. Lanţurile „pămînt în formă lunguiaţă, bun de agricultură".
38. Lazurile „loc în hotar cu Ineu".
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
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39. Lăzurele „teren arabil ln pantă" .
.CO. M1Uu „teren cu vie şi spini" .
.CI. Ochiş6are „păşune de vite departe de sat. Stnt ochiuri de apA cînd ploul".
-42. Os6iu „pădure de cer şi gorun in hotar cu Cehei şi Horvatu".
43. Păducel „teren agricol peste care trecea un drum".
44. Pădlirea Iuncălii „pădure de gorun a fost a unui om numit ~ ".
-45. Poieni „teren arabil".
-46. Prisl6p „o pantă mare pe care e un drum lung şi greu".
47. Puturoasa „teren agricol în hotar cu Nadiş".
-48. Rituri „loc în pantă care-i folosit ca teren arabil".
49. Ritu cel Mare „rit pe un şes, nu-i mare".
50. R6ştar „teren arabil pe un loc deluros".
51. Sfircea „a fost teren arAtor, acum e pAşune".
52. Sub Groşi „pllmint arabil cu tufe şi spini".
53. Sub Stinjerei „pămfnt arabil sub pAdure".
54. Stînjerii „a fost pădure acum e pAşune şi teren arabil".
55. Sub Vii „teren arabil sub dealul cu vie".
56. Sub Viile Popenilor „pămlnt arabil sub deal".
57. T6gu „teren arabil mai drept".
58. Viile Candrii „vii pe deal, poate au fost a unui om numit Candnia".
59. Vfile Malului „viile satului aşezate pe un deal".
60. Vfile Noi „vii pe un deal".
61. Vfile pe Cornişori „vii ale satului, pe locul numit Comişori".
62. Vfile Popenilor „vii a oamenilor pe care-i cheamă Pop, la marginea satului".
63. Vâlea Domnmului „vale fără apă în hotarul Dominului".
6-4. V4lea Urdil „vale cu apă, llngA ea păşune pentru oi".
65. Valea prin Sat „vale cu apA izvoreşte ln 'Fdget".
66. VlrâştinA „pAmint arător cu gropi".
67. VA.ldle „vilcele şf şanţuri".
68. VAlceaua lui Rog6z „loc cu pruni a fost a lui ~ ".
69. Zăp6dii „teren arabil, acum e păşune de oi".

DOBRIN (Sj. 178)
1.
2.
3.
.C.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Beşberecu „deal pe care este şi păşune".
Budalău „teren arabil, este o scobitură de

lemn pe unde vine apa".
Chenderveghiu (KendervOlgy) „teren arabil pe care s-a pus cînepă" .
Chişcheşeni sau Dealu Caprii „deal pe care este pomărie şi păşune de oi".
Ciorgău „părău care se varsă în Valea Crîstorului".
Clincişu „deal înalt de 150 m. a fost teren arabil".
Coada Gutoaiei „loc în pădure, Gutoaia o ciufală".
Dealu Chenderveghiului (Kendervolgy) „deal lingă drum".
Dealu lui Sidan „deal care e teren arabil a fost a lui ~ ".
Dealu Strîmt6rilor „între două dealuri este o strîmtoare".
Deâlu Vfilor „deal cu vie chiar lingă sat".
Deâlu Chiralăului „rit şi fînaţ care duce la Chiralău''.
Dealu Vandr6cului „teren arabil pe un deal a unui om ciufulit Vandroc".
Dealu lui Vişchi „deal lingă sat, locul a fost a lui e::. ".
Drumu Chirolăului „drum de hotar care duce la moară".
Drumu Zalăului „drum care duce la Zalău".
Dumbrava „pădure de cer şi carpăn".
Forcutu „teren de fînaţ pe care a fost o fîntînă".
Glogonieş „teren sub pădure e şi Joc de păşune".
Gorunişte „pădure de gorun şi cer''.
Gozu Lung „pămînt arabil cu multe buruieni''.
Grădina lui Breglezanu „grădină pe un deal a fost a unui om poreclit BngleZtin''.
Grădina Căprarului „grădina a unui om numit Căpraru''.
Grădina C6drului „grădină a unui om poreclit Codru''.
Grădina lui Pleşu „grădina a fost a lui ~ ''.
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53.
54.
55.
56.
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Grlldina Răului „loc la marginea pădurii, a fost a lui Rău, ciufall".
Grlldina Şomoi6gului „grădină a unui om poreclit Şomoiogu".
GrAdina lui Toder6i „grădină a familiei ~ ".
Haida haza (Hajda haza) „pA.~e pe un deal".
H6toş Domb (Hatos domb) „o parte pe care e semlnat orz".
(La) Ionuc „loc a unui paznic de clmp, numit Suciu Jon".
lntre Pllduri „pllşune intre douii pădnri".
Labu „loc care se învecinează cu Sincrai".
M6ine „pimlnt de cosaliu".
Niaroşu (Nyaros) „plldun de cer şi carpăn".
Nucu Petrii „loc agricol pe care este un nuc şi a fost a unui om".
P6du Sălajului „pod peste Valea Silajului".
P6du la Valea Fînll.ţelor „pod peste o Tale de apă".
Ponoări „loc mai arinos".
Pri laz „loc de vie îngridită, aici a fost o portiţă".
PUsta „pomărie lingi sat".
Răzoăre „teren arabil ln pantă".
Ripe „teren mai accidentat chiar lingă sat".
Ritu lui Benchi o (BenkO) „ftnaţ a fost a lui ~ ".
Ritu lui Căi7.er (Kaizer) „finaţ a fost a lui ~ ".
Ritu Oşvll.tului „rit, a fost a lui ~ ".
Ritu Ruşilor „pe acest loc agricol a trecut armata".
Rîtuţu „rit pe care e un tAu".
Stupină „pAmînt arabil, aici au stat oameni care aveau stupi".
Temeteu , ,cimitiru satului".
Togu lui Olinder „loc de pomărie a fost a lui !:::: ".
Ţînia „pllşune pe un loc deluros".
Vale „vale cu apă care se varsă în Valea Sll.lajului".
Valea Verveghiului (Vervolgy) „vale cu apă care vine din Verveghi".
Viile lui Şimon „vie pe un deal care a fost a lui !:::: ".
Viţălărie „păşune care a fost loc de crescut viţei".

DELBNI (Sj. 179)
„pămînt galben bun de agricultură".
„fîntînă sătească în mijlocul satului, e pentru vite".
Budalău „teren arător pe un loc deluros".
Capătu Văii „pămînt arător în pantă, de aici începe satul".
Ciorgău „izvor de apă amenajat de oameni".
Coastea Piştoaiei „loc de fînaţ a fost a unui om numit Pişta".
Chiştogu (Kis-tag) „teren arabil aşezat pe o pantă mai dulce".
Colnice „pămint arabil pe un loc deluros".
Di mb „o ridicătură, la marginea satului".
Dîmbuţ „loc cu un deluţ, aici este şi o moară''.
Drumu D6bei „drum care duce la Doba Mică".
Drumu Pădurii „a fost o pădure, acum e păşune".
Drumu Ţărinii „drum ce duce la Venveghi".

I. Ajag
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24.

Ilîrne

Dumbrăvile „pămint arător pe deal".
Fînaţe în Puste „loc de şes şi fînaţ lingă sat".
Fogodău „loc unde-i cîrciuma şi o fîntînă".
Gardu Ţarinii „teren arabil în pantă, aici se ieşea cu Crucea la
Grajdu „sînt nişte grajduri, aici a fost vechea vatră a satului".
Guteşti „teren arător şi loc de şes".
Hulpişti „pămînt arabil pe un deal care are forma unui ou".
Jipu Nitiţii „fînaţ şi imaş de oi, a fost a lui ,\.itiţa".
Măru Şofronii „loc pe care a fost un măr şi era a lui Şojron".

(I,a) Mineu „loc aproape de hotarul satului :Mineu".
(La) Moară „loc în pantă, aici a fost o moară".
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G. Vasillu
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36.
37.
38.
39.
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44.

(La)

Pădure

„nu sînt pomi, acum este

imaş".

Părău Popii „părău cu apă izvăreşte de la Tăuţ şi se varsă în Valea
Păşunea de la Bocşiţa „păşune pentru vite lîngă satul Bocşiţn".
(La) Piatră „loc unde-i o fîntînă cu apă bună". ·
·

din Sat".

Poieni „loc de şes în pantă".
Pusta „pămînt arător pe un loc în pantă".
Ritu cel Sătesc „loc de păşunat a satului".
Rîtuţ „loc de şes mai mic".
Sub Coaste „teren arător, e aşezat chiar sub coaste".
Sub Dîmb „loc chiar la intrare în sat".
Sub Vii „loc chiar lîngă Naimon".
Tabla „loc drept pe un deal".
Tăuţi „loc cu apă, izvor permanent".
Tiuculuţa „o uliţă în sat care duce la Ţigle".
T6gu „loc hun de agricultură şi de pantă şi de deal".
Tîgle „loc arător şi şes pe un deal cu pămînt surupat (rupt)"·.
Valea „la capătul satului curge o vale care izvoreşte din Pădurea Dobii".
(La) Vie „loc de deal pe care a fost vie".
Viile Balvanii (Balvany) „deal cu vii, a fost a lui ~".
Vii a Dobei „loc de vie lingă Doba".
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L'article prcsente une enquete effectuee en 1982-1983 pour le „Trcsor toponymique
de Roumanie''.
Fn exam~n attentif, dans une enquete complexe, prouve que !'clement tuponymlque
rou'lnin est preponderent. Le material connu jusqu'ici est employc dans Ies etu1les <le langue
d <l ans celle d'histoire.
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