STUDIU ASUPRA TOPONIMIEI RURALE DE PE VALEA BARCĂULUI

MELA IA Ţ ĂRĂU

Aşezările omeneşti

pot fi caracterizate printr-o serie de elemente naturale,
legate fie de suprafaţa hotare lor acestora, de structura lor pedologică , de
amplasamentul geografic (relief, altitudine, reţeaua hidrografică) ori de tabloul
vegetal, însă amprenta identitară specifică fiecăreia dintre e le este imprimată de
factorul uman care le-a creat şi care a să lăşluit de-a lungul timpului în aceste micro
societăţi .

În acest capitol se înscrie şi toponimia zonelor economice sau comunitare
ale fiecărei localităţi , care, alături de aspectele privitoare la tipologia structurilor
intravilane, a tradiţiilor şi cutumelor locale, poate aduce informaţii valoroase în
cunoaşterea evoluţiei temporale a arealului cercetat.
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Satele din Bazinul Barcăului au făcut obiectul unei atare cercetări, întreprinse
de noi pornind de la realităţile surprinse în a doua jumătate a Secolului al XlX-lea
de către topografii însărcinaţi de Curtea de la Viena să carteze teritoriul Comitatului
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Bihor. Hărţile cadastrale întocmite la acea vreme constituie o documentaţie valoroasă
nu numai mulţumită preciziei cu care au fost lucrate, ci ş i datorită fidelităţii cu care
au fo t redate transcrierile fonetice ale denominaţiunilor atribuite de populaţia rurală
ambientului natural în care vieţuiau au a noutăţilor introduse de progresul tehnic şi
tehnologic pe parcursul veacuri lor trecute.
Barcăul este cel mai nordic râu din Bazinul Crişurilor, situat la contactul
Munţilor Plopiş cu Dealurile Silvaniei. Pe teritoriul ţării noastre, de la izvor şi până
la frontiera cu Ungaria, Barcă ul drenează o uprafaţă de 2.005 kmp. Culoarul acestuia
se suprapune peste dou ă unităţi geologice, jumătatea estică peste părţile de sud-vest
a Bazinului Şimleu, format prin scufundarea unui larg compartiment situat între
Munţii Plopiş şi Munţii Me eş (încă din Badenian) ş i jumătatea vestică, suprapu ă
unui go lf aparţinând Bazinului Pannonic.

Bazinul hidrografic al

B arcăului şi localitătile

ri erane

Din punct de vedere petrografic, peste vechiul fundament cristalin se dispun
depozitele neogene, reprezentate de: Badenian - identificate prin traturi argilocalcaroa e, nisipuri, pietrişuri; Sarmaţian -reprezentate prin facies calcaros recifal,
fosilifer· Panonnian- prin straturi argilo-cakaroase nisipoase (cu zăcăminte de ţiţei ,
cărbuni); Ponţianul-prin depozite de argile, argile calcaroase şi ni ipoase, cu nisipuri
bituminoase şi depozite cuaternare- cu pietrişuri , loes în Pleistocen - reprezentate
de depozite fluviatile, piemonturi pleistocene şi în Holocen, reprezentate de depozite
aluviale, terase, conuri de dejecţie.
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Deşi are o suprafaţă de numai 3.379 kmp, culoarul Barcăului străbate unităţi
de relief variate: Munţii Plopişului - aparţinând sectorului superior al Barcăului, din
judeţul Sălaj; Dealurile Vestice -aparţinând sectorului mijlociu al Barcăului şi Câmpia
Crişuri lor- aparţinând sectorului inferior al Barcăului). Ultimele două arii fac obiectul
studiului de faţă, fiind situate pe teritoriul judeţului Bihor. Pe această porţiune a
bazinului se identifică trei trepte de relief: o treaptă înaltă-colinară, unde întâlnim
numeroase interfluvii cu versanţi diferit înclinaţi, cu expunere estică sau vestică; o
treaptă de câmpie, de terasă piemontană, fragmentată pe alocuri de văi de eroziune
şi o treaptă joasă, de luncă, cu aspect plan, cu o serie de meandre părăsite ale
Barcăului.

Sectorul mijlociu şi superior al Barcăului, din judeţul Bihor, se suprapune
peste unnătoarelor unităţi de relief: Dealurile Camărului, Câmpia Înaltă a Marghitei.
Dealurile Oradici, Dealurile Demei şi Valea Barcăului. Depresiunea Barcăului face
parte din prima generaţie de văi modelate de râurile din vestul Munţilor Apuseni,
aflată la contactul cristalinului acestor munţi şi depozitele sedimentare neogene. Ea
prezintă aceleaşi trăsături specifice şi celorlalte văi din vestul Apusenilor, asimetrie,
sectoare de defileu modelate în cristalin şi existenţa unor zone de subsidenţă.
Datorită regimului hidrografic aparte, în Bazinul Barcău au fost necesare
lucrări hidrotehnice, prin construcţii de acumulări 1 (483 hectare), corecţii de albie
şi îndiguiri~ în aval de Sântimreu. Bazinul hidrografic al Barcăului având o suprafaţă
de 3.397 kmp, din care 2.005 kmp pe suprafaţa judeţului Bihor, şi o altitudine medic
de 240 m prezintă o asimetrie spre stânga, parte de pe care râul Barcău îşi culege
75% dintre afluenţii de ordinul întâi, care reprezintă apele curgătoare (de suprafaţă):
- afluenţii de stânga- Borumlaca, Bistra, Fânaţelor (Gepiş), Alm11ş, Fâneaţa
Marc;
- afluenţii de dreapta - Dijir, Inat, Eger, Făncica, Sânicolau, Roşiori.
Solurile se află în interdependenţă cu relieful, clima, hidrografia, vegetaţia
şi fauna. Astfel, întâlnim soluri brune podzolite şi soluri brune de pădure, mai slab
fertile în zonele înalte si cernoziomuri levigate, bogate în humus, iar în lunci, soluri
azonale: lăcovişte, soluri gleice, soloneţuri în zonele joase, de câmpie.

*

*
*

1

/\rhivele Nationalc-Din:e\ia Judeţeană Bihor (în continuare J\N-DJBh), fond Oficiul Re>!io11al pentrr,

Organi=a,-.,u
2

1erituri11/11i-Crişa11a

AN-LJJBh. fond Prefect11ra_i11d. Bihor-Comitat11/, Actele Institutului de Reamenajare a Barcăului
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Bihorul, la fel ca şi alte ţinuturi nord-ve tice ale ţării a fost locuit din cele
mai vechi timpuri de populaţii dacice. El şi-a păstrat acest statut şi după ce o bună
parte a Daciei a fo t ocupată de romani. Şantierele arheologice deschi e în această
parte, în Ţara Zarandului, pe Valea Crişului egru în Depresiunea Holodului şi
Depresiunea Beiuşului pe Valea Crişului Repede, a Barcăului , Crasnei, la Medieşul
Aurit, au demonstrat continuitatea dacilor liberi pe aceste meleaguri .
Desigur schimbările demografice petrecute în spaţiul central-european
marcate prin cucerirea Panonniei de către romani, pătrunderea quazilor germanici
în zonă şi a sarmaţilor iazigi în câmpia mărginită de Ti a şi Dunăre , şi-au pus amprenta
asupra compoziţiei etnice anterioare. În ciuda ace tor fluxuri şi refluxuri
populaţionale, s-a păstrat fondul etnic daco-roman câştigat prin asimilaţie 3 •
Stau mărturie a continuităţii elementului proto-român, pentru zona de tudiu
a Bazinului Barcăului , atât descoperirile arheologice făcute încă de la începutul
Secolului XX de către cercetătorii maghiari, cât şi cele mai recente ale istoricilor
noştri.

În hotarele satelor Sacalasău şi Marca au fost identificate două cetăţi dacice.
La Sacalasău , sondajele efectuate aici au scos la lumină urmele a trei nivele de
locuire: tratul culturii Coţofeni , stratul dacic ş i stratul feudalismului timpuriu , iar
la Marca, în locul numit „ Cetate", pe Barcău , e pare că se găseşte cea mai importantă
cetate dacică de pe versanţii Apusenilor".
Odată cu pătrunderea triburilor maghiare în Panonnia, a început ş i cel mai
intens proces de modificare a peisajului etnic al Transilvaniei, în general, şi implicit
a compoziţiei populaţiei Bihorului . El s-a desfăşurat pe parcursul mai multor etape

Zonele

mlăştinoa se şi

> Sever Dumitraşcu ,
4

Dacia

cele împădurite al Bihorului medieval

apuseană,

(După

Editura Cogito. Oradea, 1993, p. 25

Ibidem p. 47
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istorice, în funcţie de evenimentele care şi-au pus amprenta asupra evoluţiei sale.
De la ocuparea Voievodatului lui Menumorut de către unguri, pomenită de notarul
anonim, până la marea invazie mongolă din Secolul XIII, nu au fost înregistrate
mutaţii importante în structura etnică a ţinutului 5 •
Excepţie a făcut numai episodul Cruciadei a IV-a. când ortodocşii au fost
categorisiţi eretici de către Biserica Catolică.". În consecinţă, deţinătorii „schi.~matici „
de proprietăţi, de la simpli feudali la suverani, erau declaraţi iniusti pus.~es.wres şi
expuşi confiscărilor, chiar şi cu mijloacele cruciadei. Este momentul în care o parte
a elitei româneşti se catolicizează, iar odată cu ea şi supuşii de pe moşiile avute în
proprietate, în virtutea dreptului feudal'.
Pentru comitatul Bihor, stau mărturie în acest sens două scrisori adresate de
Papa lnocenţiu al III-iea episcopului catolic al Oradiei, în anul 1204, prin care se
interesează de bisericile„ episcopatului grecilor„ din Bihor. în vederea acaparării
moşiilor acestora 8 • Se pare că centrul „episcopatului" în cauză era situat la Abram,
pc Barcău •
Revenind la momentul istoric al invaziei mongole, prin efectele care i-au
urmat, putem înregistra o primă şi importantă modificare a structurii etnice a judeţului.
Ea a fost determinată de politica de repopulare a localităţilor pustiite, dusă de Coroana
Maghiară, prin intermediul daniilor făcute unor familii nobiliare fidele, în dauna
voievozilor locali. Aşa s-a întâmplat bunăoară, în a doua jumătate a Secolului XIII,
cu proprietăţile de pe Valea Gepişului (afluent al Barcăului)1".
Nobilii instalaţi în acest mod şi-au asigurat forţa de muncă necesară prin
colonizarea satelor cu grupuri populaţionale străine (unguri, cehi şi germani) ori
autohtone, care se vor maghiariza pe parcursul mai multor secole. La fel a procedat
şi Episcopia Romano-Catolică din Oradea. deţinătoarea celui mai important fond
funciar şi silvic din judeţ din acea epocă. Zonele A (Debreţinul) şi B (Huedinul) sau individualizat pâna la separarea de judeţ.
9

' Buruvszky Samu. Bihar I 'ârmeJi:Ye es NaJi:Yvârad, Budapcst. 1900. p. 458
'· ~erhan Papacostea. Românii în secolul ul XIII-iea. 1~1/re cruciadei ~i Imperiul Mongol, Uucureşti,
1993,p, 54
'Ioan-Aurel Pup, t:lira românească din Transilvania in secolele X/li-XIV (origine. sta/111. evoluţie).
în Nohilimea românească din Transilvania. Editura Muzeului Sătmărean. Satu Marc. 1997. p. 3839.
'/J./.R., scria C.Transilva11ia. secolele XI, XII şi XIII. documentul nr. 45/1204
·• Ibidem, Jornmentul nr. 47/1205
"' AN-D.IBh. fond 1-;piscopia Romano-Catolicâ Oradea, scria 1lc1ej11ridice. fascicolul I A.6- apud:
Ana llca. Dornme/1/e referitoare la voievo::ii români din Bihor în secolul al XH"-lea. în Crisia, XVII.
Oradea. 1987. p. 245-246
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Ultima şi cea mai importantă mutaţie de natură demografică s-a produs în
unna invaziei turceşti din a doua jumătate a sec. XVI, când mai bine de jumătate din
satele bihorene au fost pustiite şi depopulate. Prezenţa austriecilor şi politica lor de
revigorare economică a Transilvaniei a condus la repopularea principatului. Între
anii 1692-1721 Bihorul a cunoscut o explozie demografică, alimentată de procesul
de colonizare masivă, cu populaţie maghiară adusă din Slovacia Inferioară precum
şi români din zona Apusenilor şi de pe malul stâng al Tisei 11 • Ungurii au fost aşezaţi
în zonele de câmpie, cu pământ fertil, cum au fost cazurile localităţilor Biharea,
Sălard. Tămăşeu, Sântimreu. Niuved, Pocluşa de Barcău, Mişca, Abram etc.

* *
*
Toponime româneşti
Almaşu Mare - Kimpulung (t.f. Câmpulung), Lunka (t.f. Lunca). Malu
(t.f. Malu). Seszu (t.f. Şesu)
Brusturi - Kimpu de Mere (t.f. Câmpul de Mere), Petriczestylor (t.f.
Petriţeştilor), Ritu ./anusului (t.f. Râtul Janoşului), Funtina Lutusw (t.f. Fântâna
Lutoasă), Vale Bejilor (t.f. Valea Boilor), Vale Blidericza (Valea Blidăriţei). Vale
Gropjluj(t.f. Valea Grop[o]i[u]lui). Vale Gyalu Mare (t.f. Valea Dealul Mare), Vale
Hava /le (Valea [lui] Hava ll[i]e), Vale Kosta Maruluj (t.f. Valea Coasta Mărului),
Vale Kuratuj (t.f. Valea Curăturii). Vale Luks (t.f. Valea Lucie), Vale Maluczuluj (t.f.
Valea Măluţului), Vale Piczigaj (t.f. Valea Piţigoi), Vale Ptietris (t.f. Valea Pietriş),
Vale Runkuluj (t.f. Valea Runcului), Vale Preszecs (t.f. Valea Prisăcii), Vale Szarakuluj
(t.f. Valea Săracului), Valeczu Gyerului (t.f. Vă liţa Vierului)
Cenaloş - Gyalu si rituri (t.f. Dealul şi râturi), Lumanicza (t.f. Luminiţa),
Ograda si ko.~tes (t.f. Ograda şi costiş)
Chiraleu - Gelnicza (t.f. Delniţa), Kuratura (t.f. Curătura), Raristye (t.f.
Rărişte ), Sonezi (t.f. Şanţul), Korni.~i kiizlege/6 (t.f. Păşunea de la Comişte), Koszta
Bankuluj (t.f. Coasta Bancului), Secătura
Derna - Czarina (t.f. Ţarina), Padura de Pacura (t.f. Pădurea de Păcură),
Pareu (t.f. Pârâu), Szkorus (t.f. Scoruş), Szuhizs (Sub hij/vie)
Dijir-Bogdanyasza (t.f. Bogdăneasa), Dimbu (t.f. Dâmbu), lluhorecz (t.f.
Huhurez), Kimpucz (t.f. Câmpuţ), Kulme (t.f. Culme), Lakur (t.f. Lacuri), Picsoru
Oani (t.f. Piciorul Oanii), Kopacsel (t.f. Copăcel), Tresztia (t.f. Trestia), Vie Markuluj
(t.f. Via Marcului)
11
Mczosi
passim

Kăroly.

Bihar

Vărmcgyc

a Wrok uralom mcgsziinesc idejehcn (1692), Budapest. 1943.
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Făncica - Cstyra (t.f. Ciutura), Fata kut (Fântâna Fetei), Hodaly (t.f. Odăi),
Kimpu Mori (t.f. Câmpul Morii)
Ghenctea - Szekatura (t.f. Secătura)
Hodoş - Csutora (t.f. Ciutura)
lteu- Csorgo (t.f. Ciurgău), Mondrahegy (Dealul Mândri), I'aphegy (Dealul
Popii)
Sânlazăr-Be/cz (t.f. Bălţi), Biro ret (Râtul Birăului), Dombor6 (t.f. Dâmbu
rău), Koszta ret (Râtul lui Costa)
Sârbi - Brazdaicza (t.f. Brăzdăiţa), Bustyim (t.f. Buştean), Kujhâr (t.f.
Cuibar), Padurel (t.f. Pădure I)
Sărsig- Czarina (t.f. Ţarina)
Spinuş- Czârina Sori (t.f. Ţarina Şurii), Kimpu Mare (t.f. Câmpul Mare),
Mcţjeristye (t.f. Măieriştc), Sztavera (t.f. Stăvăria)
Suiug - Fazset (t.f. Făget), Ples (t.f. Pleş), Plosoricza (t.f. Ploşoriţa),
Kopacsel (t.f. Copăcel), Zsugya (t.f. Judca)
Păduri

Bale- Uradalmi birtok es Erdoseg (Moşia domenială şi Codrul),
Brusturi - Nagyerdă ( Pădurea Mare),
Buduslău - Kăzsegi erdâ (Pădurea comunală), Pap erdeje es Mikâ (Pădurea
Popii

şi

Mik6),
Cbeţ-Nagy erdo (Pădurea mare),
Dema - Padura de Pacura (t.f. Pădurea de

Păcură),

Zsiga erdâ

(Pădurea

lui Jiga),
Mişca-Nagy erdă (Pădurea
Popeşti

marc), Szeles

erdă (Pădurea lată),

- Szep erdă,

Tăuteu -Felsă erdă (Pădurea
Viişoara

de Sus),

- Nagy erdo (Pădurea mare), Ruzsa erdo (Pădurea de Rugi/Spini)

Făgete

Almaşu

Mare - Balyoki es Sommcilyi Biikk (Făgetul Balcului şi Făgetul
Banffy Biikk (Făgetul lui Banffy), Karolyi Bukk (Făgetul lui Carol),
Kozsegi Biikk (Făgetul comunal),
Suiug - Fazset (t.f. Făget)
Şumalului).

Defrişări
Almaşu

Mare - Csonka (Ciuntitură),
Brusturi - Vale Kuratuj (t.f. Valea Curăturii), Vale Runkuluj (t.f. Valea

Rruncului),
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Cenaloş-

Lumanicza (t.f. Luminiţa), Nagy ret v[ agy JNagyirtas (Râtul Mare
sau Curătura Mare), Somosgaz (Pârloaga de Cornişte),
Cheţ- Cserhalom (Dâmbu cu Cer), Kâz erdo (La pădure), Somos (Comişte ),
Chiraleu - Kuratura (t.f. Curătura), Raristye (t.f. Rărişte),
Derna -.Jrtâs (Curătura), Szkorus (t.f. Scoruş),
Dijir- Nagy Dombrovicza (Dumbrăviţa Mare). Pusztalaz es Kopacsel (Lazul
pustiu şi Copăcel), R11zsa (Rugi/Spini), Zsuli (Cioate),
Ghenetea - Csonka erdo (Ciuntitura pădurii),
Hodoş - Torzsokos (Trunchişte ),
lteu - Dalhegy Vilâgos (Luminişu din Dealul Cântărilor),
Marghita - Liget volgy es erdii (Valea Dumbrăvii şi a pădurii), Zsombor
(Ponor).
Mişca - Kender/âz (Lazul de cânepă), Nyâras (Mestecăniş), Somos
(Comişte),
Pocluşa

-.Jrtâs (Curătura), Mogyoros (Aluniş),
Szep erdo mezii (Câmpu Pădurii Frumoasa),
Sălard - Kis Erdohât Kender fiJ/dek (Câmpu I mic de cânepă de după pădure),
Sâniob - Erdoalj (Sub pădure), Szenegetă (Cărbunari), Szenegetâ tetâ
(Vârful Cărbunarilor), Totirtas (Curătura Tăuţilor/Slovacilor), Kenezlâz (Lazul
Cneazului),
Sânlazăr - l/aris es Ârokkoz (Bascheţi şi La şanţuri),
Sântimreu - Cs illagos o/dai (Luminoasa/Înstelat), Erdâ alatt i ( Sub pădure),
Somos o/dai (Cornişle),
Sârbi - Bustyân (t.f. Buştean), Padurel (t.f. Pădurel),
Suiug - R11zsa es Kopacsel (t.f. Rugi/Spini şi Copăcel),
Tămăşeu - Ko.fmâre (Agrişi), Kâsmore ref (Râtul Agrişilor),
Viişoara - Szeles berek (Dumbrava largă)
Izlazuri
Balc-Nad es urberiek legelâje (Păşunea cu trestii şi cea a urbarialilor),
Biharea - Lege/o diilă (Duleul păşunii),
Brusturi-Lege/â (Păşunea),
Cauaceu - Lege/ii (Păşunea),
Ciuhoi- Kornisi kăzlegelâ (Păşunea de la Cornişte),
Marghita - Elkiiliinitett lege/ii (Păşunea retrasă/izolată), Ma/om lege/ii es
Posta kert (Păşunea Morii şi Grădina Poştei),
Mişca - Lege/ii (păşune)
Popeşti-
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Fânaţe

Chiraleu - Kaszalâ fordulâ (Rotaţia de coasă),
Crestur -A/so esfelsă malom,01ep (Pajiştea Morii de Sus şi de Jos),
Făncica - Kasza/6 (De coasă),
Niuved -Kaszâlok dii/oje (Duleul de coasă)
Râturi
Almaşu Mare - Lunka (t.f. Lunca), Mezeretur (Vâlceaua), Tynoasza (t.f.
Tinoasa/Noroioasa),
Bibarea -A/so ret (Râtul de jos),
Brusturi - Ritu .!anusului (t.f. Râtul Ianoşului),
Buduslău - Retalja (Sub râturi),
Cenaloş- Gyalu si Rituri (t.f. Dealul şi Râturi), Nazy ret v[agyj Nagvirtas
(Râtul Mare sau Curătura Mare),
Cheţ - Csepeg,js ret (Râtul apos/umed),
Cohan - Felsă ret (Râtul de sus),
Derna -A/so ret (Râtul de jos),
Dijir - Tinoszvdlgy es Sânta (Valea Tinoasă/Noroioasă şi Şchiopul),
Hodoş -Falu ret (Râtul satului),
Marghita - Vago ret (Râtul Abatorului),
Petreu - Ret (Râtul),
Pocluşa - Czigâny ref (Râtul Ţiganului),
Săldăbagiu -Âls6 ref (Râtul de Jos),
Sâniob - Bikaref (Râtul Taurilor), Felsă ref (Râtul de Sus),
Sânlazăr- Koszta ret (Râtul lui Costea), Take ref (Râtul dovlecilor),
Sântimreu - Felsă ret (Râtul de Sus),
Sârbi -Alsâ ref (Râtul de jos),
Specializări agricole
Podgorii
Bibarea -S'zălăhegy (Dealul Viilor/Podgoria), Bencz &ălăhegy (Podgoria
lui Bencz), Bodonos Sză/ăheg)'(Podgoria lui Bodonos), Burjâsz Szălăhegy(Podgoria
lui Burjasz), Csermaj Szolăhegy (Podgoria lui Csermaj), Czinege Szo/ohegy
(Podgoria lui Czinege), Dinyes Szolăhegy(Podgoria lui Dinyes), Domo.d6Szălohe,01
(Podgoria Dumuslăului), Nyaras Sziilăhegy (Podgoria Mestecăniş), Orhegytefă
Szălăhegy(Podgoria din Vârful Strajei), Pojâsz Szolăhegy(Podgoria tânără), Setefâg
Szoliihegy (Podgoria Umbroasă), Somjo Szălohegy (Podgoria Comiştei), Szenegefo
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zăldhegy

(Podgoria Cărbunoasă), zt. Jlles Szălohegy (Podgoria Sfântului llie)
Vtisaros Szălăhegy (Podgoria Târgului), Vzzeli Szolăhegy (Podgoria Apelor)
Brusturi - Koszla szălo (Podgoria lui astea), Krtija szdlă (Podgoria
Craiului), Paltintye szălă (Podgoria sădită) Varassz6 szd/6 (Podgoria Varasăului)
Buduslău - Sză/6 c ·ere (Podgoria
ouă/Schimbată), Szălăhegy (Dealul
Viilor)
Cauaceu - Dinnyes szolă (Podgoria lui Dinnyes)
Dema - zălăhegy (Dealul Viilor)
Dijir - Vie Marhuluj ( t.f. Via Marcului)
Făncica - Sză/ăhegy (Dealul Viilor)
Sâniob - Kerti sză/6 (Podgoria grădinii)
Cânepişte

Biharea - Regeny Kenderes (Cânepiştea pustei Vechi)
Buduslău - Kenderes kert (Grădina de cânepă)
Hodoş- Kenderes kert (Grădina de cânepă) ,
Mişca - Kenderlaz ( Lazu I de cânepă),
Sălard -1 Fuz t6 Kender foldek es 11 Fuz t6 Kender foldek (Răchiţelele I şi
I[ de cânepă) şi Kis Erdăhat Kender foldek(Câmpu1 mic de cânepă de după pădure)
Sâniob - Nagy Kende1făld (Câmpul mare de cânepă),
Suiug - Kenderfăld (Câmpul de cânepă),
Tăuteu - Kenderjold (Câmpul de cânepă)
Rotaţii

agricole
Biharea - 3 sole urbariale (Urberi l LI UJ fordul6)
Cheţ - 3 so le (I, ll, Ul fordul6)
Chiraleu - 3 sole (I, ll, l1l fordul6)
Ciuhoi - 3 sole (I, ll Ul fordul6)
Crestur - 3 sole (I, ll Il1 fordul6)
Hodoş - 3 so le (I, H, lll fordul6)
Iteu - 3 sole (I, II, Ul fordul6)
Sălard - 3 sole (I, 11, l1J fordul6)
Săldăbagiu de Barcău - 3 sole (I, 11, Ul fordul6)
Sânlazăr - 3 sole (I, fl, 1ll fordul6)
Viişoara - 3 sole (1, li, lll fordul6)
Bale - 4 sole (l, ll Ill fordul6, omălyiak fordul6ja)
Chişlaz - 4 so le (I 11, lll, IV fordul6)
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Gbenetea - 4 sole (I, II , UJ fordul6, IV Retfordul6)
- 4 sole (I li 111 fordu 16, IV fordul6 Szoldobagy)
Sârbi - 4 so le (I 11 , III IV fordul6)
Sfârnaş - 4 sole (I, 11, III I V fordul o)
Popeşti

Almaşu

Mare 12
Are hotare comune cu localitătile: la nord-vest Boian; nord-est- Cehei; est
-Camăr ; sud - Bale şi Săldăbagiu; sud-vest - Ghida ; vest- Dijir şi Păţalu Mare
uprafaţa aşezării a fost de 3404 iugăre şi 1403 stânjeni împărţită în 11
parcele economice: I - 264 iugăre şi 775 stânjeni; 2 - 338 iugăre şi 1262 stânjeni ;
3 - 170 iugăre şi I 180 stânjeni ; 4-372 iugăre şi 157 stânjeni; 5-374 iugăre şi 860
stânjeni; 6 - 244 iugăre şi 1546 stânjeni· 7 - 153 iugăre şi 39 stânjeni; 8 - 354
iugăre şi 554 stânjeni; 9- 719 iugăre şi 1169 stânjeni; I0-381 iugăre şi 246 stânjeni ;
11 - 2281 iugăre şi 482 stânjeni

Parcele toponimice:
Ariszti (intravilanul)
Bălyoki es Sommălyi Bi.ikk
Banffy Blikk
Csonka
Karolyi Bi.ikk
,.
Kimpulung
Kozsegi Biikk
Lunka

~~--.

,.. ...

I

.'

. .... --<.-

--

·~- ;i

•

l

•.. •··' •·-.l·· · · .

...

Sirmezo
Tyna za
Varatyik

12

AN-DJBh, fond ORf'QJ:Registre Cadastrale, dosar 7/1889

r----·-------Ţ.IR!I C : IŞL• fiil1J;: 1
1
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-

1
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... ---· ----·-··-- - 1
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Bale- capi de familie : 157 13
Are hotare comune cu localităţile : la nord - Almaş ; est-Camăr şi Şumal; sud
- Suplac; sud-vest - Satu Barbă ; vest - ăldăbagiu
Suprafaţa aşezării a fost de 5100 iugăre şi 504 stânjeni, împărţită în 7 parcele
economice: 1 - 239 iugăre şi 350 stânjeni; 2 - 687 iugăre şi 964 stânjeni; 3 - 1343
iugăre şi 536 stânjeni· 4 - 161 iugăre şi 431 stânjeni; 5 - 21 O iugăre ş i 1067 stânjeni;
6 - 2399 iugăre şi 1457 stânjeni ; 7 - 58 iugăre ş i 499 stânjeni

Parcele toponimice:
Als6 Kaszâ l6k
Banka
Felso Kaszăl6
1 fordul6
li fordul6
III fordul6
Nâd es urberiek legeloje
omâlyiak fordu l6ja
Uj es Nagy hegy
Urada lm i birtok
Urada lmi birtok es erdoseg

Biharea (cu pustele Regeny ş i Komocs6)-capi de familie : 418+5 răzleţi 14
Are hotare comune cu localităţile : la nord - Parhida şi Niuved; e t-Cauaceu
şi etariu; sud - Episcopia; sud-vest - ântion; vest - Sa ntău Mic, Santău Mare şi
Cherechiu
Suprafaţa aşezării a fost de 8563 iugăre şi I 008 stânjeni, împărţită în 14
parce le economice: I - 98 iugăre şi 1346 stânjeni ; 2 - I OI iugăre şi I 18 l stânjeni ; 3
- 797 iugăre şi 673 tânjeni; 4 - 237 iugăre şi 674 stânjeni ; 5 - 239 iugăre şi 783
stânjeni; 6 - 193 iugăre şi 1348 stânjeni; 7 - 252 iugăre şi 1549 stânjeni ; 8 - 1249
iugăre şi 38; 9 - 891 iugăre şi 1329 stânjeni; I O - 409 iugăre şi 284 stânjeni ; 11 553 iugăre şi 927 stânjeni ; 12 - 709 iugăre ş i 1290 stânjeni; 13 - 776 iugăre şi 279
stânjeni; 14 - 2052 iugăre şi 487 stânjeni.
13
14

A -DJBh fond OJU' OT- Registre adastrale, dosar 17/ 1855
A -DJBh, fond ORPOT- Regisrre Cadastrale, dosar 32/ 1888
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Parcele toponimice:
Als6 ret
Csefăn

Dobogo tâp
Foldvâr di.ilo
Gâti dulo
Hâg6 es Ikl6d
Halom dulo
Komocs6 puszta (Kis Komocs6)
Komocs6 puszta (Sos dulo)
Komocs6 puszta (Uradalmi Komocs6i puszta)
Kortvely t6part es kiirtos
Kortvelyto
Legelo diilo
Regeny puszta (Gyekenyes Regeny)
Regeny puszta (Pelbârthidi Regeny)
Regeny puszta (Regeny folyâs)
Regeny puszta (Regeny Kenderes)
Regeny puszta (Reketyes Regeny)
Szolohegy
Szolohegy (Bencz)
Szolohegy (Bodonos)
Szolohegy (Burjâsz)
Szolohegy (Csennâj)
Szolohegy (Czinege)
Szolohegy (Dinyes)
Szolohegy (Domoszl6)
Szolohegy (Nyaras)
Szolohegy (Orhegyteto)
Szolohegy (Pojâsz)
Szolohegy (Setetâg)
Szolohegy (Somj6)
Szolohegy (Szenegeto)
Szolohegy (Szt. Jlles)
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z616hegy (Văsăros)
Sz616hegy (Vizeli)
Temeto diilo
Urberi l fordul6
Urberi ll fordul6
Urberi Ul fordul6
Brusturi 15
Are hotare comune cu localităţile: la nord-vest Cuieşd ; nord - Sacalasău;
sud-est - Picleu ; sud - Burzuc; vest - Păuleşti
uprafaţa aşezării a fo t de 4809 iugăre şi 3 I 5 stânjeni, împărţită în I 6
Parcele toponimice:
Beltek - 256 iug. 853 stj.
Belty- 65 iug. 289 stj .
Burl6 - I 51 iug. 1551 stj .
Higyoje - 48 iug. 13 stj .
Kimpu de Mere - 43 iug. 43 I tj.
Koszta szolo - 56 iug. 2 stj .
Krâja szolo-158 iug. 1397 stj.
Legelo - 436 iug. 1147 stj.
agyerdo -1 853 iug. 1049 stj .
.,
Orvisel - 1095 iug. 371 stj.
Palântye sz616 - 13 iug. 1188 stj .
Petriczestylor - 148 iug. 488 stj .
Rippa - 102 iug. 369 stj.
Ritu Janusului-80 iug. 1000 stj.
Varassz6 - 236 iug. 803 sţj.
Varassz6 sz616 -62 iug. 564 stj.
Hidronime:
Czigâny patakFuntina LutuszaGyepes patakOreg patakOrvisel patakVale
BejlorVale Blidericza Vale BursVale FlitieVale GorboyVale GropjlujVale Gyalu Mare
Vale Hava lleVale Kosta MarulujVale KuratujVale LuksVale MaluczulujVale
PiczigajVale Pti etrisVale RuokulujVale sau PreszecsVale SzarakulujVale
TokinteValeczu Gyeruluj
is AN-DJBh, fond ORPOT-Registre

adastrale, dosar 26/1889
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Buduslău 16

Are hotare comune cu localităţil e: la nord Sălacea; est - Cheţ şi Margita;
sud - Petreu ; ve t - Albiş şi Otomani
Suprafaţa aşezării a fost de 3093 iugăre şi 341 stânjeni, împărţită în 4 parcele
economice: I - 128 iugăre şi 392 stânjeni; 2 - 836 iugăre şi 1363 stânjeni ; 3 - 718
iugăre şi 363 stânjeni; 4 - 1255 iugăre şi 439 stânjeni

Parcele toponimice:
Kenderes kert
Kismezo es c atăr
Koszegi erdo
Kurutsa es Szalacsi ut
Kutfo es Sărok

-·...,-.

./

..........\.~·. .
.... ,. .

Orbănyos

Pap erdeje es Mik6
Retalj
Sz6l6 csere
Szolohegy
Uradalm i tag

Cauaceu - capi de familie: 215 17
Are hotare comune cu localităţile : la nord - Tămăşeu şi Satu Nou ; est Hodoş ş i Cetariu ; sud - Biharea; vest- Niuved
Suprafaţa aşezării a fost de 1993 iugăre şi 713 stânjeni, împărţită în 4 parcele
economice: 1 - I 05 iugăre şi 932 stânjeni; 2 - 574 iugăre ş i 1299 stânjen i· 3 - 359
iugăre şi 944 stânjeni; 4 - 953 iugăre şi 738 stânjeni
Parcele toponimice :
Dinnyes szolo
Domoszl6
Hegyalja
Keresvolgy
Kertalja
Kissetetăg
1
•
17

AN-DIBh, fond ORPOT-Registre Cadastrale, dosar 52/1889
AN-DJBh, fond ORPOT-Registre adastrale, dosar 62/ 1888
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Latabăr

·.- ,,

,:..."'.

Legel6
Malom

.

.

.' ~~:::::~
I

Nagysetetăg

I

\

\.

I

,....~

...

..

Orszaguti diil6

/

Săncz

'

-1

Cenaloş - capi de familie: 90
Are hotare comune cu l oca lităţi le : la nord - âniob; est - Sărsig; sud-est ădar; sud- Sarcău ; vest - Ciuhoi
Suprafaţa aşezării a fost de 1486 iugăre şi 1591 stânjeni, împărţită în 2
parcele economice: I - 302 iu găre şi 573 stânjen i; 2 - 1184 iu găre şi I O18 tânjeni
18

Parcele toponimice:
Gyalu si rituri
Lumanicza
agy mez6
Nagy ret v. nagyirta (C urătura Mare)
Ograda si hostes
Somosgaz (Cornişte)
Temet6 di.il6

!

\

,_.

I

\

':. l--- _.
· , -·

i ',Jtl

'"1·.--. -~-A;
J

Cbeţ -

)-I":;., .

capi de familie : 192 19
Are hotare comune cu localităţi l e: la nord Sălacea şi Pir; est - Sălacea ; sud
- Marghita; vest - Budu l ău
Suprafaţa aşezării a fost de 3678 iugăre şi 1390 stânjeni, împărţită în 6
parcele economice: 1 - 209 iugăre şi 461 stânjeni ; 2 - 1071 iugăre şi 722 stânj eni;
3 - 990 iu găre ş i 160 stânj eni· 4 - 787 iugăre şi 1345 stânjeni ; 5 - 568 iugăre şi
1246 stânjeni ; 6 - 105 iugăre ş i 656 stânjeni
Parcele toponimice:
Almasagy Csepegos ret, C erha lom , Cs6 kas Fancsa ll, fordul611 ,
fordul6W , fordul6, Haraszt, Koz erd6, Malomhely, agy erd6, 6 hegy Somos,
Szeri.iskert, T6k6skert, Uj hegy, Yaj da kert
lij
19

AN-DJBh, fond ORPOT-Registre Cadastrale, do ar 76/1888
AN -DJBh, fond ORPOT-Registre Cadastrale, dosar 84/1889
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şi Tăuteu;

Mişca ; vest-Abrămuţ

Suprafaţa aşezării a fo t de 2632 iugăre şi 724 stânjeni, împărţită în 3 parcele
economice: I - 736 iugăre şi 374 stânjeni; 2- 1764 iugăre şi 391 stânjeni; 3 - 131
iugăre şi 1559 stânjeni

Parcele toponimice:
Als6 Jabeles
Dombor6 (Dâmbu Rău)
Felso Jabeles
l fordul6
1I fordul6
lll fordul6
Gelnicza
Kaszal6 fordul6
Korlăt

Kuratura
Raristye
Sânczi es Hapina
de familie: 14621
Are hotare comune cu localităţile: la nord-est- ânlazăr; est- Mişca· sudest Pocluşa ; sud -Suiug; nord-vest - Cubulcut
Suprafaţa aşezării a fost de 1945 iugăre şi 670 stânjeni, împărţită în 3 parcele
economice: I - 191 iugăre şi 800 stânjeni ; 2 - 439 iugăre şi 446 stânjeni; 3 - 13 14
iugăre şi 1024 stânjeni
Chişalz - capi

Parcele topografice:
I fordul6
11 fordul6
III fordul6
IV fordul6
Majorsagi tag
2
"
21

AN-DJBb, fond ORPOT-Registre adastrale, dosar 87/ 1889
AN-DJBh, fond ORPOT-Registre Cadastrale, dosar 92/1889
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Ciuhoi - capi de familie: 13322
Are hotare comune cu localităţile: la nord Sâniob; est - Cenaloş; sud - Fegemic; vest- Sf'arnaş
uprafaţa aşezării a fost de 1975 iugăre şi 898
stânjeni, îm părţită în 3 parcele economice: 1 - 152 iugăre
şi 258 stânjeni; 2 - 1428 iugăre şi 1439 stânjeni; 3 394 iugăre şi 801 stânjeni
Parcele toponimice:
Falu koze
1 fordul6
11 fordul6
lil fordul6
Kornisi kozlege lo
Koszta Bankuluj
Megyeri tag
Secătură

Uradalmi birtok

Cohan - capi de familie: 23 23
Are hotare comune cu localităţile: la nord Iteu; est - uiug; sud-Margine;
vest - Abram
Suprafaţa aşezării a fost de 621 iugăre şi 1415 stânjeni, împărţită în 2 parcele
economice: l - 472 iugăre ş i 1512 stânjeni; 2 - 148 iugăre şi 1503 stânjeni
Parcele toponimice:
Felso ret, Hegykoz Kecskehegy, Ki s fojas hegy, Meredves, Nagy fojas
hegy, Nagy, Kohanyi domb, Pălinkă , Pirosret
Crestur - capi de familie: 8024
Are hotare comune cu localităţile : la nord

Albiş;

est -

Abrămuţ;

sud -

Făncica; vest - Albiş
Suprafaţa aşezării a fost de 1771 iugăre şi 1155 stânjeni, împărţită în 3
parce le economice : 1 -233 iu găre ş i 580 stânjeni; 2 - 1416 iugăre şi 1507 stânjeni;
3 - 121 iugăre şi 668 stânjeni
22
23

AN-OJBh, fond ORPOT-Registre Cadastrale, dosar 95/ 1888
A -DJBh, fond OR.POT-Registre adastrale, dosar I 05.a/ 1889
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Parcele toponimice:
Als6 es felso malomgyep
I fordul6
11 fordul6
lll fordul6
G6gan
G6gân alja
Temeto oldal
Tolgyfakut
Uradalmi tag

Derna - capi de familie : 61 25
Are hotare comune cu localităţile: la nord-vest- Tria; nord-est - Almaş; est
- Budoi ; sud - Sacalasău; vest - Dernişoara
Suprafaţa aşezării a fost de 1676 iugăre şi 866 stânjeni, împărţită în 3 parcele
economice: I - 192 iugăre şi 942 stânjeni; 2 - 1418 iugăre şi 494 stânjeni ; 3 - 65
iugăre şi I 030 stânjeni
Parcele toponimice:
Als6 ret
Czârina
Jrtâs
Padura de Pacura
Pareu
Szkorus
Szolohegy
Szuhizs
Zsiga erdo

Almaş ;

24

21

Dijir - capi de familie: 88 26
Are hotare comune cu localităţile: la nord
sud-est Ghida; sud - Suiug; vest - lteu

'-,,

:,,, .

·. ,l.

..- ..·-··

şi

est -

A -DJBh. fond ORPOT- Registre Cadastrale, do ar 116/ 1889
AN-DJBh, fond ORPOT- Registre Cadastrale dosar 128/ 1889
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Suprafaţa aşezării a fost de2232 iugăre şi 1270 stânjeni, împărţită în 4 parcele
economice: I - l 82 iugăre şi 1144 stânjeni ; 2 - 885 iugăre şi 499 stânjeni; 3 - 913
iugăre şi 120 stânjeni; 4 - 251 iugăre şi 1107 stânjeni

Parcele toponimice:
AJmavolgy
Bogdanyasza
Debreczen
Dimbu
Huhorecz
Kimpucz
Kulme
Lakur
Nagy
Dombrovicza
Picsoru
Oani
Pu zta
Pusztalâz es Kopacsel
Ruzsa
Sânta (Şchiopu)
zebenTinoszvolgy es
SantaTresztia
Vie Markuluj
Zsuli
Făncica -

capi de familie : 8627
Are hotare comune cu localităţile : la nord -Albiş şi Crestur; est-Abrămuţ ;
sud-est Sânlazăr; sud-vest - Cubulcut; vest - Olosig
Suprafaţa aşezării a fost de 1190 iugăre şi 56 l stânjeni, împărţită în 2 parcele
economice: 1 - 491 iugăre şi 1120 stânjeni; 2 - 698 iugăre şi l 041 stânjeni

Parcele toponimice:
Cstyra
Fata kut (Fântâna Fetii)
Ganyas
Hegyalatti (După Deal)
26
27

AN-DJBh, fond ORP01cRegistre Cadastrale, dosar 13 1/ 1889
A -DJBh, fond ORPOT- Registre Cadastrale, dosar 146/ 1889
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Hodâly
Kaszăl6

Kimpu Mori
Lajk6
Nyila
Szolo hegy (Dealul Viilor)

\.

Gheoetea 28
Are hotare comune cu localităţi le: la nord-e t Păţăluşa; est-Crasna şi Păţalu Mic; sud-est- !teu; vestMarghita; nord-vest - Sălacea . Suprafaţa aşezării a fost
de 2213 iugăre şi 720 stânjeni, împărţită în 4 parcele economice: I - 195 iugăre şi
1487 stânjeni ; 2 - 572 iugăre şi 540 stânjeni; 3 - 422 iugăre şi 296 stânjeni; 4 1022 iugăre şi 1597 stânjeni
Parcele toponimice:
Csonka erdol
fordul6Jl fordul6
lll fordul6
IV Retfordul6
Koves volgy
LocsosSzekatura
Hodoş

(cu pusta Stivegd)- capi de familie : 18629
Are hotare comune cu localităţile: la nord - Vaida; est - Sălard ; ud Cauaceu; vest-Tămăşeu (cu pusta Kis Ujfalu) şi Roşiori
Suprafaţa aşezării a fost de 2993 iugăre şi 5 stânjeni, împărţită în 5 parcele
economice: I - 107 iugăre şi 1063 stânjeni ; 2 - 3 17 iugăre şi 981 stânjeni; 3 - 529
iugăre şi 1198 stânjeni; 4 - 1305 iugăre şi 1069 stânjeni ; 5 - 733 iugăre şi 494
stânjeni

Parcele toponimice:
Bartos birtok
Csutora
Eligâll
2
•
29

AN-OJRh, fond ORPOT-Registre Cadastrale. dosar 164/ 1889
AN-DJBh , fond ORPOT- Registre adastrale, dosar 189/1 888
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Falu ret
J fordul6
li fordul6
1JJ fordul6
Kendereskert
Kis Eperjcs
Korosszeg
Mecse

(22)

.

....

--~
~~

·
.

f.

...._ '• .....,._

I.

'

Nădas

agy Eperejes
Nylas
Siivegd puszta
Szilvolgyi diilo
Torzsokos

ti

/

(
~

j

v
,,,·

/

\I'"

lteu - capi de familie: 95 30
Are hotare comune cu localităţile : la nord-est - Marghita; est - Ghenetea
şi Păţalu Mic; sud - Dijir; vest - Suiug şi Cohan; nord-vest - Abrămuţ. Suprafaţa
aşezării a fost de 2285 iugăre şi 357 stânjeni, împărţită în 5 parcele economice: 1 183 iugăre şi 466 stânjeni; 2 - 583 iugăre şi 1261 stânjeni; 3 - 578 iugăre şi 223
stânjeni; 4 - 560 iugăre şi 1127 stânj eni; 5 - 379 iugăre şi 480 stânjeni
Ăkor
Csorg6
Dalhegy Vilagos
I. fordul6
11 fordul6
IIl fordul6
Mondrahegy
Nagy hegy

•...;.'.. : f\ :· · {

'

. ·~,....

••_,.'!

Paphegy
~ ••.
Marghita - capi de familie: 626"'
'•.
Are hotare comune cu localităţile : la nord -Cheţ; nord-est - Sălacea; estGhenetea şi lteu; sud-Abramu de us şi Chiribiş; sud-vest- Petreu; vest- Buduslău

30

A -DJBh, fond ORPOT- Registre Cadastrale, dosar 204/ 1889
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Suprafaţa aşezării a fost de 6271 iugăre şi 69 stânjeni, împărţită în 6 parcele
economice: I - 125 iugăre şi 616 stânjeni; 2 -99 iugăre şi 423 stânjeni; 3 - 87
iugăre şi 1412 stânjeni; 4 - 197 iugăre şi 485 stânjeni; 5 - 1565 iugăre şi 307
stânjeni; 6- 4 196 iugăre şi 26 stânjeni

Parcele toponimice:
Bâbahalmi
Csepego
Suthât
Dinyes oldal
Eger volgy
Elkiilonitett legelo
Hosszasz6Hugy6 domb
Kis hegy
Ki sziget
Liget volgy es erdo
Malom legelo es Posta kert
âdas kut
Nagy es Kis Csâde
Nagy begy es Kâlvâria
agy ziget
Temet6
Tot retVâg6 ret
Zsombor
Mişca

cu pusta Şanţ-capi de familie: 217 32
Are hotare comune cu localităţile: la nord-est-Abrămuţ şi Chira leu; estTăuteu ; sud - Tria; sud-vest - Pocluşa ; ve t - Chişlaz şi Sânlazăr. Suprafaţa aşezării
a fost de 4276 iugăre şi 1105 stânjeni, împărţită în 9 parcele economice: I - 197
iugăre şi 239 stânjeni; 2 - 327 iugăre şi 1265 stânjeni ; 3 - 214 iugăre şi 1481
stânjeni· 4 - 409 iugăre şi 1449 tânjeni· 5 - 269 iugăre şi 1121 stânjeni ; 6 - 359
iugăre şi 222 stânjeni· 7 - 353 iugăre şi 806 stânjeni ; 8-938 iugăre şi 1 I 95 stânjeni;
1205 iugăre şi 1327 stânjeni

Parcele toponimice:
Berke hegy
31
32

AN-DJBh, fond ORPOT- Registre Cadastrale, do ar 218/1889
AN-DJBh, fond ORPOT- Registre Cadastrale, dosar 228/1889
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G6rb6cz
Kenderlâz
Kirâly hegy
Kis mezo
Legel6
Nagy erdo
Nagy hegy
Nyaras
Sânczi puszta
Somos
Szaszki.ita
Szeles erd6
Szent Lazari hegy
Sz6dob
Tagbirtok es Tekenos
Vâmoslâzi hegy

Niuved (cu pusta Ki.igy)- capi de familie: 81+40 33
Are hotare comune cu localităţile: la nord - Roşiori (cu pusta Gyaploy);
est - Tămăşeu (cu pusta Beke); sud-est - Cauaceu (cu pusta Mezofalva); sud Biharea (cu pusta Regeny); vest - Parhida
Suprafaţa aşezării a fost de 2008 iugăre şi 311 stânjeni, împărţită în 3 parcele
economice: I -477 iugăre şi 1440 stânjeni; 2-973 iugăre
şi 323 stânjeni; 3 - 557 iugăre şi 148 stânjeni

Kasza16k di.iloje
Ki.igy puszta
Szant6fold
Urak tag di.iloje
Petreu -capi de familie: 15834

33

AN -DJBh, fond ORPOT-Regisrre Cadastrale, dosar 233/ 1888
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Are hotare comune cu localităţil e : la nord Buduslău şi Marghita; est Marghita; sud-est - Chirib i ş ; sud - Chira leu; vest - Chiraleu şi Albiş
Suprafaţa aşezării a fost de 1771 iugăre şi 1155 stânjeni , împărţită în 4
parcele economice: I - 174 iugăre şi 844 stânjeni;
2 - 1572 iugăre şi 551 stânjen i; 3 - 957 iugăre şi
923 stânjeni; 4 - 5 13 iugăre şi I092 stânjeni
·!" •.

Parcele toponimice:
Csârda
Ereszteny
Rel
Tag

,,

-

..
f'F.··

Pocluşa -capi

'

5

.f!Jr:: ..
- ..,,..,,

~

. ..

., .. - ~~)io.'l°1.i..~#'

i:·< ,..,

•

de fami lie: 121'
Are hotare comune cu localităţi le: la nord
- Cubulcut; la nord-est- Chişlaz; est- Mişca ş i Tria; sud Demişoara şi Hăuceşti ;
vest -Sărsig, Cenaloş şi Sâniob
Suprafaţa aşezării a fost de 1945 iugăre şi 670 stânjeni, împărţită în 3 parcele
economice: 1 - 392 iugăre şi 842 stânjeni; 2 - 382 iugăre şi 369 stânjeni; 3 - 1460
iu găre ş i 294 stânjen i

Parcele toponimice:
Aranyhegy
Bartagât
Budoskt'.1t
Czigăny ret
Folyâs
Fukut
Gardo
Hegyâlja
Hokei oldal
Jrtas
Kigyos
Kis mezo
34
AN-DJBh, fond ORPOT-Registre Cadastrale, dosar 25S/l 889
' AN-DJ Bh, fond ORPOT-Registre Cadastrale, dosar 2S9/ I 888
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Ki s dulo es Temeto
Lan ka
Medes
Mogyoros
Oreghegy
Sâsto
Selymit Sond Szakadat Ujvâros Zoldvâr
Popeşti

- capi de familie : I06 + 7 ră z leţi" 6
Are hotare comune cu localităţile : la nord-vest Ciutelec (cu pusta Dod)
Bistra şi Satu Barbă ; nord-est - Bale; sud-est- Su plac, Borumlaca şi Varviz· sud Cuzap şi Popeşti· vest - Popeşti
Suprafaţa aşezării a fost de 3470
iugăre şi 711
stânjeni, împărţită în 4 parcele economice: 1l 087 iugăre şi
711 stânjeni; 2 - 502 iugăre şi 277 stânjeni; 3
-302 iugăre şi
136 stânjeni; 4 - 1560 iugăre şi J216 stânjeni
Parcele toponimice:
l ford ul6 zoldobagy
1 fordul6
li fordul6
111 fordul6
Honthegy
Promontorium
Szep erdo
Szep erdo mezo

..

-.,.✓

- capi de familie: 4 I 0+46 colonişti 37
Are hotare comune cu localit ăţi le: la nord - Vaida şi Sântimreu; est Sfârnaş, Sârbi şi Şişterea; sud - Cetariu; vest - Hodoş
Suprafaţa aşezării a fost de 6074 iugăre şi 959 stânjeni, împărţită în 8 parcele
economice: I - 105 iugăre şi 937 stânjeni; 2 - 67 iugăre şi 198 stânj eni; 3 - 96
iugăre şi 536 stânjeni ; 4 - 428 iugăre şi 1487 stânjeni; 5 - 606 iugăre şi 297 stânjeni ;
6-490 iugăreşi480 iugăre; 7 - 3138 iugăre şi 1151 stânjeni ; 8 - 1141 iu găre şi 673
stânjeni.
Sălard

31
"

37

AN-DJBh, fond ORPOT-Registre , adastra/e, dosar 268/1889
AN-DJBh, fond ORPOT-Registre adastra/e dosar 295/1888
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Parcele toponimice:
I fordul6
II fordul6
III fordul6
r Hiz t6 Kender foldek
li Fi.iz t6 Kender foldek
Ki Erdohat Kender fo ldek
Majorsagi tag

Barcă u/u i

i/

r -~·

11 7

I

,··

r---

ăldăbagiu

de Barcău - capi de familie : I 05 38
re hotare comune cu loca lităti le : la nord-est - âniob; e t - iuhoi ş i
Fegernic· sud- ârbi ; vest - Să lard ; nord-vest - ântimreu
uprafaţa aşezării a fost de 1258 iugăre şi 940 stânjeni împărţită în 3 parcele
economice: I - 214 iugăre şi 335 tânjeni· 2 - 560 iugăre şi 292 stânjeni; 3 - 484
iugăre şi 313 stânjeni
Parcele toponimice:
Âls6 ret (Râtu l de Jo )
Beretty6n innen (Dincoace de Barcău)
Beretty6n t(il (D incolo de Barcău)
I fordul6
li fordul6
lll fordu l6
Malom legelo (Păşunea morii)

...I

•

Sâoiob - capi de familie : 265 39
Are hotare comune cu l ocalităţi l e : la nord - :San1colau; est - Cubu lcut,
Pocluşa
ăr ig şi Cena l oş· sud iuhoi; sud- est - ântimreu· est - Cadea Mar
uprafaţa aşezării a fost de 4745 iugăre şi 365 tânjeni împărţită în 9 parcele
economice: I - 89 iugăre şi 150 tânjeni; 2 - 256 iugăre şi 650 stânjeni· 3 - 205
iugăre şi 936 stânjeni; 4-577 iugăre şi 24 stânjeni · 5 - 464 iugăre ş i 1366 tânjeni ;
6 - 399 iugăre şi 859 stânjeni; 7 - 1232 iugăre şi 1121 tânjeni; 8 - 243 iugăre şi
1238; 9- 1276 iugăre şi 421 stânjeni
3
"
39

A -DJ Bh , fond ORPOT- Registre Cadastrale, dosar 296/ 1890
A1 -DJ Bh, fond ORPOT-Registre adastrale, do ar 3 13/1 888
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Parcele toponimice:
Ădâm hegy
Als6 ret es hârmas
Anikor6s
Baglyos
Beretty6
Bikaret
Csâkihegy
Csendova
Csipkeshăt

Csucsân
Demenyes als6
Erdoalj
Falu tal16ja
Felso Demenyes
Felsoret
Gemes
G6lyâs elso
G61yâs mâsodik
Hangyâs
Hânnashalom
Hârom haz
Huget
Kâpolna oldal
Kenezlâz
Kerti szolo
Kis volgy
Kistagok
K6ji egyenes
K6nya oldal
Kopaszhegy
Kozepso Demenyes
Lanka volgy
Lapos
Melyvolgy
https://biblioteca-digitala.ro
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Melyvălgy tetă

Nâdast6
agy Kenderfold
Nyulas
Oreghegy es agypincze sor
P6jăsvolgy

Polyâs teto
Puszta Csohaj
Svâb domb
zenegeto
zenegeto teto
Sziget
Szovârhegy
Szovârhegy alj
T6tirtâs
Uj hegy als6
Uj hegy felso
Uj hegy nyugoti
Veres ret
Zuhogo
Sânlazăr-

capi de fami lie: 94 40
Are hotare comune cu localităţile : la nord vest A Imaş ; vest - Cubu lcut şi Făncica
Suprafaţa aşezăr ii a fo t de 151 O iugăre
şi l 065 stânjeni, împărţită în 2 parcele economice:
l - 31 O iugăre şi 304 stânjeni; 2 - 1200 iugăre şi
761 stânjeni

Abrămut;

Parcele toponimice:
Belcz
Biro ret
Bocza
Damboro (Dâmbu Rău)
Fekete er
•~AN-DJBh, fond ORP01: Regislre Cadastrale, dosar 312/ 1889
https://biblioteca-digitala.ro
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I fordul6
li fordul6
llI fordul6
Haris es Ărokkoz
Koszta ret
Toke ret

Sântimreu - capi de familie: 264 41
Are hotare comune cu localităţile : la nord-vest Diosig; nord-est - Cadea;
est - Sâniob şi Sfâmaş ; ud - Sălard ; vest - Vaida şi Ianca
Suprafaţa aşezării a fost de 3404 iugăre şi 1403 stânjeni, împărţită în 9
parcele economice: I - 69 iugăre şi 1411 stânjeni; 2 - 191 iugăre şi 1274 stânjeni; 3
-273 iugăre şi 1374 stânjeni; 4 - 178 iugăre i 263 tânjeni· 5-172 iugăre şi 263
stânjeni; 6 - 675 iugăre şi 1380 stânjeni; 7 - 458 iugăre şi 1084 stânjeni; 8 -480
iugăre şi 1397 stânjeni; 9 - 903 iugăre şi 250 stânjeni
Als6 Gărdon es Nyaras
Csillagos oldal
Erdoalatti
Falu alatti
Felso ret
Ganas
Hangyas es Ujhegy
Hosszt'.1mez6 es Bocskai
Ketagu parlag
Kismezo
K6lesmari
Kotyor
Kotyora lj a es Bartaret
Somos oldal
Sză llasszekes es Felso Gârdon

.::,ui
,I

··-;

!

·'/
~

."'i

i

.
'

'

---

""''·
_;1<

<.

i

, ...

t

;'

Szovărhegy

Szovarhegyalja es Darvas

Sârbi - capi de familie: 206 + 49 colonişti 42

41

·t ,(" ... ... -·

A -DJBh, fond ORPOT- Registre Cadastrale, dosar 321 /1 887
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Are hotare comune cu localităţile: la nord - Sălard şi fâmaş; nord-est Fegrnic; est-Chioag şi A Imaşu Mic; ud - Şuşturogiu; vest- Şişterea
Suprafaţa aşezării a fost de 3456 iugăre şi 931 stânjeni, împărţită în 7 parcele
economice: I - 176 iugăre şi 609 stânjeni ; 2-661 iugăre şi 1469 stânjeni· 3 -472
iugăre şi 709 stânjeni; 4-276 iugăre şi 1104 stânjeni; 5 - 326 iugăre şi 1448 stânjeni;
6 - 643 iugăre şi 1370 stânjeni; 7 - 898 iugăre şi 622 stânjeni
Al s6 ret es Szâldobăgy
Brazdaicza
Bustyan
arkastag
I fordul6
11 fordul6
Ul fordul6
lV fordul6
Kis birtok
Kujbar
Padurel

.

•, l

f

·,
•

<<

capi de familie: 77 43
Are hotare comune cu localităţile : la nord - Sâniob· est - Pocluşa ş i
Hăuceşti ; sud - Ciuhoi şi Nădar ; ve t- Cenaloş
Suprafaţa aşezării a fost de 990 iugăre şi 1008 stânjeni, împărţită în 2 parcele
economice: I - 361 iugăre şi 1499 stânjeni; 2 - 628 iugăre şi 1109 stânjeni
Sărsig -

Parcele toponimice:
Czarina
Gyepes oldal
Hosw es ujosztâs
Kis ret
Papret es melletti
Szegeny fold

"\

,,.

---.··· -~:-t,J;--~,., - .
!\
. ·.

43

AN-DJBh, fo nd ORPOT-Registre Cadastrale, dosar 324/ 1888
A -DJBh, fond ORPOT-Registre Cadastrale, dosar 303/1888
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Sfârnaş -

capi de familie: 6644
Are hotare comune cu localităţi l e: la nord-est - Sâniob; est - Ciuhoi
Fegemic; sud- ârbi · vest- ălard ; nord-vest - ântimreu
Suprafaţa aşezării a fost de 1277 iugăre ş i 1224
stânjeni, împărţită în 2 parcele economice: I -648 iugăre
şi 411 stânjeni; 2 - 629 iugăre şi 813 tânjeni

I fordu l6
11 fordul6
111 fordul6
IV fordul6
Urada lmi birtok

şi

.' ,,....
>....{.:,;--.::(

Spinuş-capi

de familie: 11945
:bre.
•
Are hotare comune cu l ocalităţi le : la nord Ci uhoi, est - Gurbeşfr ud-est - Bru turi" sud-vest- Chioag; ve t - Nădar
Suprafaţa aşezării a fost de 1642 iugăre şi 1107 stânjeni, împărţită în 4
parcele economice: l - 204 iugăre şi 1494 stânjeni; 2 - 380 stânjeni ş i 1161 stânjeni·
3 - 879 iugăre şi 1077 stânjeni; 4- 177 iugăre şi 575 stânjeni
Beltye
Czârina Sori
Homorod
Kimpu Mare
Majeristye
Retek es Sânta allat
Sztavera

\.

. .

.... .,,· -

Suiug - capi de familie: 93 46
Are hotare comune cu l ocalităţile: la nord - Dijir· est - Ghida; sud Margine; vest - Coban; nord-ve t - !teu
uprafaţa aşezării a fost de 2054 iugăre şi 720 stânjeni, împărţită în 4 parcele
economice: l - 290 iugăre şi 59 stânjeni; 2 - 427 iugăre şi 828 stânjeni; 3 - J 081
iu găre şi 1359 stânj eni ; 4 - 255 iugăre şi 74 stânjeni
44

-DJBh, fond ORPOT-Registre Cadastrale, dosar 308/1889
-DJBh, fond ORPOT-Registre adastrale, dosar 327/1888
46
AN-DJBh, fond ORPOT-Registre adastra/e, dosar 332/ 1889
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Parcele toponimice:
Als6Lapas
Fazset
Felso
Lapas
Hagy
Hegy
Homlăs

Kenderfold
PlesPlosoricza
Puszta
Răk6czi

Ruzsa es Kopacsel
Zsugya
Tămăşc u ( cu

pustele Benke, Kis Ujfalu şi Szigeti) - capi de familie: 205 47
Are hotare comune cu localităţile : la nord - Roşiori (cu pusta Gyaploy);
est - Hodoş (cu pusta Si.ivegd); sud - Cauaceu ( cu pusta Mezofalva) ş i N iuved ( cu
pustele Ki.igy şi Benke); vest - iuved
Suprafaţa aşezării a fost de 3364 iugăre şi 1492 stânjeni, împărţită în 5
parcele economice: I - 405 iugăre şi 1249 stânjeni· 2 -275 iugăre şi 1525 stânjeni;
3 - 286 iugăre şi 462 stânjeni; 4 - 698 iugăre şi 435 stânjeni; 5 - 1698 iugăre şi
I 021 stânjeni
Dekăny

Hodosalja
Kâptalani tag
Kâ săsszer

V

i.

Kis Ujfalu puszta
Kosmore
Kosmoret
L6heres
Nagy fo ld
yulftlk6
Sovâny
•

7

•

'~

'

'\..: .....
•~

AN-DJBh, fond ORPOT-Registre Cadastrale, dosar 354/ 1888
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Szenakert
Szigeti puszta
Szik
Tăuteu 47

Are hotare comune cu localităţile : la nord-vest Abram; nord-Ciutelec
Bogei; est-Almaş şi Tria; sud - Mişca şi Chiraleu· vest-Chiribiş
Suprafaţa aşezării a fost de 4660 iugăre şi 726 stânjeni, împărţită în 14
parcele toponimice:
Beltek - 300 iug. 500 stj.
Dering - 8 l 8 iug. 820 stj.
Felso erdo - 1215 iug. 1562 stj .
Forras - 30 l iug. 720 stj.
Hegymegy erdo - 232 iug. I 090 stj.
Kenderfold-321 iug. 1213 stj .
Kis Sast6 - 144 iug. 246 stj.
Koroszl6 ret es Folyas oldal - 186 iug.
1040 stj .
Nagy hegy- 219 iug. 90 stj .
Nylas, Koroszl6, Nagy Sast6 Kiskut
oldal es Vermes- 730 iug. 1504 stj .
Tag birtok- 227 iug. 494 stj.
Telekdulo - 54 iug. 737 tj .
Trecser-127 iug. 810 stj .
Ujhegy - 68 iug. I 100 stj.
Viişoara

•· .,,

- capi de familie: 16949
Are hotare comune cu localităţile: la nord Pir; est- Săuca, Sărvăzel ,
Păgaia şi Boianu Mare; sud - Almaş şi Dijir; vest - Păţalu Mic şi Sălacea
Suprafaţa aşezării a fost de 3583 iugăre şi 156 stânjeni, împărţită în 20
parcele toponimice:
Banka hegy- 26 iug. 398 stj.
Beltek- 152 iug. 847 stj .
48

•

9

AN-DJBh, fond ORPOT-Registre Cadastrale, dosar I 70/ 1889
AN-DJ Bh, fond ORPOT-Registre Cadastrale, dosar 403/ I 877
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Bitva -33 iug. 111 Ostj.
Danya fordulo - 355 iug. 304 stj .
I dulo - 413 iug. 590 stj .
11 dulo - 275 iug. 1438 stj.
Jll dulo - 282 iug. 599 stj .
Hegyteto-110 iug. 1301 stj .
Kis rede - 28 iug. 633 stj .
Korpa hegy - 44 iug. 13 80 stj.
Morgo hegy - 94 iug. 1430 stj.
Nagy Erdo-438 iug. 48 stj.
Nagy rede - 97 iug. 412 stj
agy ret- 145 iug. 299 stj .
R6zsa hegy - 9 iug. 1175 stj .
Ruzsa Erdo - 216 iug. 52 stj.
Szeles berek - 148 iug. 186 stj.
Tagok - 587 iug. 1140 stj .
Tente - 96 iug. 1560 stj .
Uj hegy- 25 iug. 254 stj .

A T DY ON RURAL TOPONYMY O THE BARCĂ LUI V ALLEY
ABSTRACT
Our purpose in the present study is to present to our readers another side of
the local history without the direct evocation of some politica I events, based only
on silent testimonies rooted in the collective memory throughout toponyms and
hydronyms, as a testimonial of the existeoce of some ethnic or occupational groups.
Jn order to su tain that we have chosen the area of Barcaului Valley having
a rich relief, a rich pedologica I structure and biologica I landscape and last but not
least a rich ethnic diver ity.
We have temporary chosen piece of information that we have been given
by cadastral works of the Austrian technicians in the second half of the 19 th century,
especially cadastral map containing phonetic tran criptions ofthe old rural toponyms
and hydronym , a they were told by the locals.
Such denominations evoke the degree of agricultural specialization ofthe
villagers, others how agricultural purposes ofthe terrains or old landscapes, while
https://biblioteca-digitala.ro
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some of them teii the names of o Jder or newer owners. Ali of them fiii iin the gaps
created by the history of events, thus redefining the human universe of the epoch
discussed.
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