DIN TOPONIMIA SATELOR BIC, CEHEI, PUSTA

Toate cele trei localităţi aparţin din punct de vedere administrativ
de oraşul Şimleu! Silvaniei. Această înglobare voită sau nevoită nu a avut
o influenţă prea mare asupra numelor de locuri.
Satul Bic, nu este menţionat în lucrarea des citată şi, sC'mnată de
Coriolan Suciu. Localitatea a fost anchetată în anul 1980 şi în 1985.
Num~irul caselor era la acea dată de 45 şi numărul locuitorilor de 152,
toţi
romani. Ca şi subiecţi de anchetă au fost f.o.losiţi: l\Iatiş
Crădun (n. 1902), Trif Ioan (n. 1919), Trif Simion (n. 1908). Doar ultimul era născut în Bic, ceilalţi venind în aceastc'i localitate la o vîrstă
destul de tînără. Am fost obligaţi să procedăm astfel din lipsă de alţi
informatori cunoscători a numirilor vecb'i.
Satul Cehei este atestat pentru prima dată în anul 1259. ln 1!180
era compus din 254 de case cu o popuhţie de 950 de locuitori, toţi români. Satul are o poziţie foarte bună pentru cultivarea viei, vatra satului, după informaţiile culese şi din documentele timpului a fost aceeaşi. Maier Iqan (n. 1902), Tivadar Ioan (n. 1931), Recleş Ioan (n. 1900)
şi Tulbure Trăian (n. 1922) toţi din sat cu părinţi din sat ne-au furnizat informatiile.
Cel de· al treilea punct de anchetă, Pusta este despiirţit de satul
Cehei doar de şoseaua care duce la Carei. De fapt oamenii îl numesc
Pusta de Cehei pent;ru a putea d'i :deosebiot de alte focalităţi cu acelaşi
nume. Numărul locuitorilor era de 650 şi avea 129 de case la acea datf't.
În lt~crarea profesor.ului C. Suciu este menţionat ca •)i cătun -al
satuiui Uileacul Şimleului atestat pentru prima dată în anul 1240.
Datele lingvistice ni le-au furnizat Pocola Nicolae (n. Hlll), Cri<;tolţan Petru (n. 1931) şi Ardelean Victor (n. 1925). Primul fiind originar din
Bădăciu ceilalţi doi din satul Pusta.

Bic (Sj. 281)
Âlonm „teren drept, acum pomana „castelului", a fost folosit şi lJ<'ntru agricultură".
„pădure de gorun şi cer, plop, e pe deal în hotar cu Şimleu Silvaniei''.
Corunca „teren aşezat pe o suprafaţă mare, a fost a unui om numit Corunca".
Cu2upeti „pămînt arător pe deal, curge un părău care se varsă în Golgăniaş".
Dealu Dombii „deal corn de 20 m înălţime, vine de la numele de persoană Domba".
Dealu Figuriii „deal pe care suflă un Yînt puternic".
Dealu J1 ocanului „o ridicătură mai mare, folosit acum ca şi păşune, Yiue de la numele
proprietarului".
Din Sus de Luheri „ioc în pantă sub pădure".
Dmmu Rdtii „drum care leagă Bicu de Ratin".
Drumu Titrii „drum care leagă Periceiu de Şimleu".
Golgclnid,~ „loc deluros, loc arător şi pomărie este şi un părău care izvoreşte din Pf1<lurea
Şimleului şi se varsă în Crasna".
Hag1fo „loc cu rupturi, <lrum rîpos".
Hotaru Bicului „loc agricol pe pantă în hotar cu Şimleu".
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Hotaru Cnlsnii „loc agricol în hotar cu satul Crasna".
Hotaru Uâtiul11i „loc arător pe dealuri în hotar cu Ratin".
P1id11rea. !Jicului „pădure de gorun, tei, carpăn în hotar cu Pericei şi Şimleu".
Plid11rea-Oraşul11i „pădure mare de gorun ş; carpăn şi stejar în hotar cu Husesău şi Riitin".
Pâş1rnea Hicului „păşune de vite, e în pantă în hotar cu Ratin şi Crasna".
Păş1111ea Periciiului „păşune în hotar cu Pericei, loc deluros".
Ptidurea lui Şisec „pomfirie a fost, acum păşune, vine de la numele unui om".
Pusta. Coni11cliii „a fost păşune, acum e Joc arabil, locul e în pantă, a fost proprietar femeia
lui Corunca".
Tântlu 111i TUii ,.acum e numit F:ijet, pomărie e lingă drumul ce duce la Huseni, Ţîlii
c ciuf ala unui orn".
Fîn-„ Hic11i11i „centrul satului şi iocul cel mai înalt".

Cehei (Sj. 219)

B,i/i/a „pădure <le gorun şi carpăn, a fost a unui om poreclit Bâliţa".
Bâ/:1ifa „Inc cu Yie şi pădure ele gorun, este un izYor pe acest loc".
CasUwi „ioc lingă cruce, aici erau spînzuraţi oamenii mai demult".
Cioip<iu „<leal cu goruni pe aici curge apă bună de băut".
Chi,<r;ri „păşune şi teren arabil, a stat uu om numit Chişu Vasile".
Ci1is-f,1111cli „o lnnci'i în hotar cu liilescu, a fost moară de apă".
Corliociia „pft<lure ele fag, e întunecoasă şi sînt corbi".
Cra '"" „Yale marc cLt apă izyoreşte din Rezuri, se varsă în Tisa".
Cn-'L<la Dealului „pădure de amestecături în hotar cu Bădăcin şi Ilişiua„.
Cn1t"e „teren agricol, a fost pădure şi păşune".
Dealu Chiroş „cleal rotund pe care e pădure ele fag".
Dealu lui C0ndor „<leal cu gorun, a fost a unui om numit Condor".
Dealn Coj1acilor „e sub şăzătură, unde stau pădurarii, era o casii de lege unde se făcea juclecatft".
Deaiu Copir,<â11lui „deal p~ care este o pădure, din acest lemn se făceau copîrşauă (sicrie)."
]),,a!u Ftij1'111l11i „a fost pă<lure de fag".
Dea/11 L1111g „pfulure de fag şi acaţ, ajunge cu capătul în sat".
Drn/<1 lui ,Uaria Tereza (Terezi) „deal şi pădure de gorun. Xumele se leagă de o Jcgemli\."
Deul11 :11ocJ1111l11i „pădure ele fag, a fost loc de fugă" (retragere).
Dea!it lui l'orcdr „cleal cu yie, a fost a unui om numit Porcar".
Dealu l'ăşcociiei „pomărie şi yie, a fost a unei femei nuruitfl Paşca".
Fă jet „pădure ele fag, a ţinut de Şimleu".
Fintina Turcului „izYor cu apit foarte bunit".
Forogr111 „tm munte ele piatră, parcă-i cioplit, e o pădure pe un deal".
Fit11dr1t11ra Jlocanilo•- „pftdure de fag, a fost loc de fugă din faţa invadatorilor".
F1md<il11ra Oraşului „pi'illure de salcim, un loc între dealuri".
F11J1drit,1ra Satului , ,fund ele pil<lure".
Grad ici „1111 loc h-:!grtt<lit cu sîrmă".
Î11tre Urii „tenn arabil şi pftclure, e un Joc ascuns şi întunecos".
Lunca „teren <lr~pt pc care este iarbă multă".
Lunca l10,,che11ilor „teren arător, a aparţinut familiei Boşca".
Lwtca :1>Tori/o; „teren arabil drept, au fost fost două mori de apă".
Mr1g11rem111 „pădure de carprm şi fag, au fost şi vii".
,Wehdeci•ui „'·ic şi pomărie pe deal. A fost a unui om numit ;\fehelean".
J/e:;ig „un loc mai ridicat, un deluţ".
Om,,·1111 „o muche ele <leal, a fost pădure, are forma unui om".
l'nuinn de la Uileac „păciurc pe deal e şi în hotarul Uileacului".
CmJ11u dillire Urî/ „loc in formă de om, sînt cîteva case înstrăinate de aia îi zice l'rîtu".
P<llri11/e „<leal mic şi rît, a fost pomărie de aia îi zice aşa".
Pârâit lertci,wlzti „JlfLrfm cu apă de ploaie se varsă în Crasna, e un fir de apă".
Pâniu ,\Iocd11ilor „izvoreşte de pe deal cînd plouă se varsă în Crasna".
I'1h.111 Sat11!:1i ,.p1rău lingă care este o uliţă în sat".
Pipi11i,,lc
fe ,,l l'"Jlenftrie şi vie, e pe un dîmb".
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poieni „teren arabil, a fost pădure înainte".
Pomi (la Pomi) „loc arabil cu mulţi pruni".
Pocoltd.u „au fost băi (lacuri) pe vîrful dealului".
Prunii lui Cddar „un loc cu cruce pe drf de deal, a fost a unui om numit Cadar".
Pustile „pămînt arabil, au fost case".
Pusta Jlare „teren în coaste, agricol".
H6vine „păşune lingă sat".
Şesu Jfare „teren agricol drept".
Şesu 1\Jic „teren agricol, ckspiirţit de Crasna de Şesu Mare, s-a construit aici gara din ~imleu".
Sub Fogădău „a fost lingă o crîşmă, e cosalău".
Tabla „teren agricol, uu-i drept, c în pantă".
T<iu „ !oe mlăştinos cu nadă".
Tău de la Uiliac „lac (tău) cu apă mare lingă satul Uileac".
Uliţa :l!are „drumul care duce la Şimleu".
Uliţa Strînţenilor „uliţă pe care stă eau oamenii săraci".
Fa/ea Clocăţăilor „deal mai mic pe care creşte stufărei sau clocăţăi".
1·alea Flr:rii „prulure ele gorun, se fac flori primiivara".
T"ia Orosdei „pădure de fag şi Yii, a fost proprietar familia Gros".
l 'ălceaua „teren arabil cu vie pe aici trece un părăuaş".

Pusw (Sj. 220)

Aluniş

„loc cu aluni, pe deal".

Bâliţa „păclure de
Castduă „loc unde

amestecături în hotar cu Criştelec".
au fost spînzun.ţi oamenii mai demult".
Coasta „teren arabil în pantă".
Costile „teren arabil în pantă".
Creasta-Dealului sau Vîrfu de la Pă,mne „un Yîrf de deal".
Cruce „a fost pădure de gorun, acum e păşune nu este acum nici o cruce, a fost o r:isti5-

11ire".

Dîmburi (la ... ) „două dealuri mai înalte printre care trece o vale".
Drumu care mere pe Vale „drum ce duce la Ip şi Camăr".
Drumu Pustii „drum de la Cehei către Pusta".
Dumbrava. „pămînt arabil, a fost pădure de cer şi gorun".
După Vale „păşune lingă pădure, curge un părău care e făcut din ploi".
Hagău „pantă de deal".
fota lui Hirdiţa „teren arabil care a fost a unui primar".
111/a lui Fc::ocoş „teren arabil, a fost a unui om cu numele acesta".
Lipa (la ... ) „pomărie pe <leal, a stat un om cu acest nume".
l.1t11cile Boştenilor „Ioc arabil a aparţinut familiei Hoştenişti".
Jclesteceni „teren arabil, au fost de mult mesteceni".
Pădurea Ceheiului „a fost pădure acum e păşune".
Pădurea lui F6zocoş „a fost pădure de gorun, acum este teren agricol. Fozucoş este numele
omului din Şimleu".
Părău Iertaşi/or „părău care vine de la Cruce şi s varsă în Crasna".
Părâu ]\,lestecenilor „teren arabil pe o pantă lingă o apă care izvoreştc clin Beldez ~i se
varsă în Crasna. E graniţa între Cehei şi Pusta".
Părău după Vale sau Părău Vinţe „apă permanentă se varsă în Crasna, Vinfe este un numE:".
Pâşunea dintr-a lui Daţ „păşune pe un deal ca un om, Daţ este un om din Şimleu".
P<i;w1ile Pustenilor „păşune pe o pantă mică".
Podit Gdnii „desparte Pusta de Ileldez, vine de la numele Gdnoş, a fost numit şi Pcditl
de Piatră".
Pusta „teren arabil pe o pantă mare, e lingă sat".
Ritu , ,teren între casele de pe Yale şi Podu Ganii".
Rituri în Sus „fînaţ, trece un părău".
Strunga lui l'ais „un gard de spini ce înconjură via, l'ciis este numele prrorrittarului".
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Sub Fogodău „a fost crîşmă".
Sub flagău „un drum drept:, teren arabil pe lingă care trece un părău".
Sub Pădure „pămint arabil lingă pădurea Beldezului".
Tabla „teren arahil mai drept, înainte a fost pădure".
Tă1uiu lui Sr'bo „pămînt arabil pe deal, e şi vie cu pomi, a fost a unui om cu acest nume".
Tog „teren arabil împărţit la oameni clupă primul război mondial".
Ţigănie „dtun cu romi, locuiesc de mult".
l:tita din l'ustă „uliţa mare în sat".
1'eidi11 „teren ,;rabii pe o înălţime".
l 'iile Ho,<chc'11iior de la Tă'Hei „Yii pe deal au fost a familiei Re' şea".
Fîlciaua „teren arabil in pantă, t: :;;i un părău cind Yin ploile".
GARR.lEI. l'ASil.IU

DE LA TOPONYMIE DES VILLAGES BIC, CEHEI, PUSTA
(dep. de SĂLAJ).
(Resume)
L'arti·:::le presente une enquete effectuee en deux etappes en 1980 et 1985
pour le Tresar toponymique de Roumanie".
Un examen atlentif, dans une enquete complexe, prouve que !'element topony:i1ique roumain este preponderent.
Le materiei conu jusqu'ici est employe dans Ies etundes de langue et dans
celles d'histoire.
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