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Această carte apare cu sprijinul CONSILIULUI  JUDEŢEAN  BIHOR, în 

special a Domnului consilier Radu Pavel Matei, care a răspuns cu multă 

solicitudine iniţiativei publicării acestei cărţi. Un sprijin deosebit a acordat 

iniţiativei noastre P.C. Părinte Teodor Cristea, Eclesiarhul Parohiei Bisericii 

cu hramul „ADORMIREA  MAICII  DOMNULUI” - Biserica cu Lună -, 

moştenitoare de drept şi de fapt prin statutele ei a Fundaţiei Jiga, moştenire ce 

dorim, din tot sufletul, să revină în această biserică, după cum însuşi 

fondatorul ei a dorit şi a lăsat. Neprecupeţit a fost efortul Domnilor David 

Voicu şi mr. (r) Daniel Ştefănuţiu, Directori de Proiect pentru promovarea 

operelor istoricului Titus Livius Roşu şi scriitorului Alexandru Pele. 

Diligenţe întru apariţia acestei cărţi au mai făcut Editura SCHEDA (Dl. 

Mircea Vac) şi Societatea cultural-ştiinţifică AdSumus (preşedinte: Dl. 

Octavian Blaga). 

Copyrightul lucrărilor scriitorului Alexandru Pele aparţine Doamnei Amalia-

Rodica Ţîmpău, fiica autorului. 



 
 

Alexandru Pele 

 

 

 

 

 

Elemente lexicale străromâneşti 

Ediţie îngrijită de Octavian Blaga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Editura Scheda 

Oradea, 2010 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Elemente lexicale străromâneşti 

~ 5 ~ 
 

 

NOTA EDITORULUI 
  

Cartea de faţă reuneşte mai multe studii ale lui Alexandru Pele, ale căror fir unitar 

îl reprezintă demontarea unor greşeli de interpretare a etimologiei unor lexeme româneşti.  

Alexandru Pele se apleacă cu precădere asupra cuvintelor româneşti cărora li s-a 

atribuit, netemeinic, etimoane maghiare, demonstrând că multe dintre acestea aparţin, de 

fapt, limbii române dinaintea contactului vorbitorilor ei cu limba maghiară. Bun 

cunoscător al limbii vecine, autorul repoziţionează, argumentând solid, semnul de 

provenienţă a unui număr însemnat de cuvinte, care provin în maghiară din română, şi nu 

invers, stabilind reguli fonetice prin care maghiara a încadrat cuvinte româneşti în lexicul 

ei, în baza graiului crişan, adică a variantei limbii române cu care maghiarii s-au aflat, de-

a lungul timpului, în contact mai apăsat. 

Nădăjduim că a venit vremea - la aproape două decenii de la dispariţia prematură 

a autorului acestor cercetări - ca lingviştii să absoarbă şi să decanteze informaţiile 

furnizate de studiile de faţă (ca şi de celelalte, unele încă inedite), din spatele cărora 

transpare o inteligenţă sclipitoare, un spirit sistemic şi un volum imens de muncă. 
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NOTĂ BIOBIBLIOGRAFICĂ 

 
Alexandru Pele (n. 17 septembrie 1934 – d. 17 august 1995), 

scriitor, eseist, cercetător, s-a născut în satul Păuşa, comuna 
Nojorid din judeţul Bihor. 

 

A fost membru al Asociaţiei Oamenilor de Ştiinţă din 

România, membru al Societăţii Oamenilor de Ştiinţă şi Scriitorilor 

din Bihor, membru fondator al cenaclului „Horenii”, membru 

fondator al „Vetrei Româneşti” - filiala Bihor şi fondator al Editurii 

Abaddaba. A fost autor al mai multor inovaţii şi raţionalizări la 

„Întreprinderea de Alumină – Oradea”. 

 

La 18 noiembrie 2000, sub egida Academiei de Ştiinţe, 

Literatură şi Arte din Oradea, a fost instalată pe Şcoala din Păuşa o 
placă memorială donată de Editura Abaddaba. O stradă din Oradea 

îi poartă numele. 

 

În timpul vieţii i-a apărut o singură carte: Moartea 

fantasticului. Fenomene paleoastronautice româneşti (Oradea: 

Lumina, 1994). 

 

Postum, prin îngrijirea fiicei autorului, Amalia Ţâmpău, au 

văzut lumina tiparului: 

 

Etnonimele românilor, I Valah. Etimologie ancestrală şi areal 

istoric (Oradea: Abaddaba, 1996) 
Cerul cuvântului, poezii (Oradea: al cincilea anotimp, 1997) 

„Vidul demografic” şi matematica. Ipoteze în subsidiar 
(Oradea: Abaddaba, 1998) 

Sunetul umbrelor, poezii (Oradea: Abaddaba, 1999) 

Etnonimele românilor, II. Dac şi get (Oradea: Abaddaba, 2000) 

Perenitatea elementelor lexicale dacoromâne (Trecerea lui u 

semivocalic la v în cazul împrumuturilor din română în 

maghiară; Vechimea şi aria palatalizării lui p; Vechimea 

sufixului -aş în limba română; Elemente lexicale străromâneşti) 
(Oradea: Adsumus, 2001) 

Elemente lexicale româneşti în vocabularul limbii maghiare 
(Oradea: Adsumus, 2004).  

 

Aşteaptă în manuscris, printre altele: Vocabular istoric 

dacoromân, Columnele limbii române, Elemente lexicale 

autohtone în toponimia bihoreană etc., lucrări care, împreună cu 

precedentele, angajează o nouă perspectivă asupra lexicului 

românesc, în special prin studiul toponimelor. 
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LEXEME STRĂROMÂNEŞTI. 

EXEMPLE 
 

 

 

I. Oraş, un derivat vechi românesc 
 

 Oraşele în Dacia 

 

Dicţionarele limbii române consacră oraşului următoarea definiţie: 

“Aşezare omenească importantă, care constituie un centru administrativ, industrial, comercial, 

politic şi cultural” (DLRM, p. 65) sau formulată altfel: 

 “Formă complexă de aşezare omenească cu dimensiuni variabile şi dotări industriale, având 

de obicei funcţie administrativă, industrială, comercială, politică şi culturală; urbe” (DEX, p. 631). 

Celelalte sensuri, formate ulterior, nu prezintă prea mare importanţă, de aceea nu le vom mai 

menţiona. 

 Din punct de vedere istoric se pare că oraşul a apărut “în perioada trecerii de la orânduirea 

comunei primitive la cea sclavagistă (în unele ţări la cea feudală), ca urmare a dezvoltării activităţii 

meşteşugăreşti şi a procesului de separare a meşteşugurilor de agricultură. În cursul istoriei oraşele şi-

au schimbat profilul în funcţie de formaţiunile social-economice în care el s-a dezvoltat”. 

 “Primele oraşe au apărut în mileniile IV-I  î.e.n., în Mesopotamia, Egipt, Siria, Asia Mică, 

India, China ş.a.”. 

“O mare dezvoltare au cunoscut-o oraşele din Grecia antică (când a apărut o nouă formă a 

oraşului, oraşul-stat, “polisul”) şi din Imperiul Roman (coloniile). 

 “Pe teritoriul României oraşele au apărut în secolele VII-VI î.e.n. (coloniile greceşti de pe 

ţărmul dobrogean al Mării Negre) şi apoi în secolele I-III ale e.n., în Dacia Romană” (DER, III, p. 

595). 

“Atât în Dacia cât şi în Moesia, modul de viaţă adoptat de locuitorii polisurilor de tip grec sau 

ai municipiilor şi coloniilor întemeiate  de romani era de un nivel foarte ridicat. Mărturie, în această 

privinţă, stau ruinele dezgropate în zilele noastre în cetăţile de pe litoral, la Tropaeum Traiani, în 

preajma taberei militare de la Troesmis, sau în Transilvania, la Sarmizegetusa-Ulpia Traiana, la 

Apulum, Napoca şi în numeroase alte locuri” (DIVR, p. 445). 

Ion Horaţiu Crişan aduce unele precizări de o importanţă deosebită: “un oraş întărit al geţilor, 

pe malul drept al Dunării, este pomenit de Arrianus în legătură cu expediţia lui Alexandru Macedon 

din anul 335 î.e.n”.  

“Geţii înspăimântaţi mai întâi ei fugiră spre un oraş care se afla la o depărtare de o parasangă 

de Istru. Când văzură că, lăsând în frunte pe călăreţi, Alexandru duce în grabă falanga de-a lungul 

fluviului, pentru ca nu cumva pedestraşii  să fie încercuiţi de geţii care stăteau la pândă, geţii părăsiră 

oraşul, care nu era bine întărit” (Burebista, p. 275 ). 

 Dar şi alte mărturii vin să confirme faptul că în Dacia antică existau aşezări omeneşti de tip 

urban. Între aceste mărturii amintim elementul lexical dacic dava, care era, cităm: “denumire geto-

dacă pentru oraş. Dava era de fapt un centru tribal, respectiv o aşezare mai însemnată, de obicei 

întărită, asemănătoare cu oppidum-ul celtic... ” (DIVR, p. 225). 

 Despre stadiul înalt de dezvoltare al societăţii geto-dacice stau mărturie toponimele compuse 

cu sufixul -dava, în număr destul de ridicat, între care amintim: 
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 - Argedava (St. trac., p. 69); 

 - Buricodava (Burebista, p. 321); 

 - Buridava (St. trac., p. 89); 

 - Buteridava (Burebista, p. 362); 

 -  Capidava (NT, nr. 43, p. 9); 

 -  Carsidava (RIGC, p. 41); 

 -  Clepidava (Burebista, p. 268); 

 -  Cumidava (St. trac., p. 149); 

 -  Dausdava (NT, nr. 43, p. 9);  

 - Desudava (NT, nr. 40, p. 11); 

 - Dokidava (Burebista, p. 323);  

 - Giridava (NT, nr. 43, p. 9); 

 - Jidava (PDV, p. 112); 

 - Marcodava (RIGC, p. 41); 

- Muridava (RIGC, p. 72); 

- Netindava (Burebista, p. 322); 

- Patridava (DIVR, p. 453); 

- Perburdava (Burebista, p. 321); 

- Petrodava (Burebista, p. 322);  

- Piroboridava (Burebista, p. 97); 

- Ramidava (St. trac., p. 161); 

- Recidava (RIGC, p. 70); 

- Rusidava (RIGC, p. 81); 

- Sagadava (NT, nr. 43, p. 9); 

- Sangidava (RIGC, p. 41); 

- Sargedava (Burebista, p. 82); 

- Scaidava (NT, nr. 43, p. 9); 

- Sucidava (Burebista, p. 91); 

- Susudava (Burebista, p. 270); 

- Tamasidava (Burebista, p. 97); 

- Uscudava (NT, nr. 40, p. 11); 

- Utidava (Burebista, p. 322); 

- Zargedava (Burebista, p. 89); 

 - Ziridava (Burebista, p. 32); 

- Zusidava (RIGC, p. 41)  ETC. 

Departe de a epuiza numeroasele toponime formate prin compunere cu elementul dacic dava, 

dorim doar să amintim prezenţa în afara spaţiului dacoromân a hidronimelor: 

- Lendava (în RSF Iugoslavia); 

- Ondava (în RS Cehoslovacă), care se circumscriu alături de multe altele ariei traco-dacice. 

Vom reveni asupra lor. 

O privire atentă  asupra unora dintre toponimele  de mai sus ne dezvăluie forme care au şi 

astăzi în limba română aceeaşi identitate semantică, după aspectul lor formal: 

-Argedava ar putea fi cetatea de pe Argeş sau chiar Cetatea Argeş;  

- Buridava, cetatea burilor; 

 - Capidava ar putea însemna Cetatea Capului; 

- Desudava aduce mult cu forma “Desucetate”; 

- Jidava se aseamănă cu Cetatea Jiilor olteneşti; 

- Marcodava pare să exprime ceva în legătură cu antroponimul Marcu; 
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- Muridava se pare că ar conţine elementul lexical mur, “zid”, sau chiar murul (plantă); 

- Patridava pare legat de lat. patrem; 

- Petrodava reprezintă numele actualului oraş Piatra-Neamţ (MI, 150, p. 26), cu o locuire 

neîntreruptă. 

- Scaidava se aseamănă cu rom. scai; 

- Susudava pare a indica o cetate “de sus”, cum sunt multe toponime actuale în Dacoromânia; 

- Tamasidava conţine, în mod cert, antroponimul Tamas, din care derivă forma actuală rom. 

Toma;  

- Ziridava pare să indice ceva legat de Siriuş, Siria sau chiar de actuala Şiria, localitate care 

avea în trecut o puternică cetate, poate construită pe locul vechii Ziridava. 

Nu este locul aici să argumentăm ştiinţific unele din referirile de mai sus, deoarece pentru 

studiul propus ne pare suficient doar faptul că în Dacia existau un număr însemnat de localităţi de tip 

urban, cum sunt cele enumerate mai sus.  

 

 

Perenitatea numelor de locuri 

 

Descoperirile arheologice din ţara noastră, mărturiile documentare şi lingvistica vin să 

confirme existenţa şi continuitatea aşezărilor de tip urban din cele mai vechi timpuri şi până în zilele 

noastre.  

Dar nu numai aşezările de tip urban au o continuitate neîntreruptă în limba română, ca 

elemente lingvistice, ci şi cele de tip rural. Această continuitate se bazează, în ligvistică, pe termeni 

cerţi, între care: 

- Rom. cătun “grup de aşezări cu un număr de locuitori mai mic decât al unui sat”; termen, 

considerat de specialişti , ca fiind de origine autohtonă. 

- Pentru originea dacică pledează următoarele argumente subliniate de I. I. Russu: 

- termenul este larg răspândit în zona carpato-balcanică; 

- cuvântul nu este băştinaş în slavă; 

- la slavi este un împrumut, nu element ereditar comun; 

- la sârbi, în sensul vechi, pare a fi însemnat o aşezare a păstorilor români; 

- Documentele sârbeşti îi arată pe vlahii din Evul Mediu locuind în asemenea cătune; 

- tot de la români a intrat în bulgară, devenind cuvânt comun; 

-i-e. *kat - “a suci, a învârti împletind în leasă, ţarc”, pare a fi tema de bază a termenului 

românesc, la care se adaugă sufixul -n-, tot indo-european: * kat-o-no- “casă, colibă” de locuit făcută 

prin împletitură, sens extins asupra mai multor asemenea construcţii, un ansamblu de case etc. (EALR, 

p. 149-150). 

         În română există mai multe variante ale termenului cătun. Astfel: cătună, cotună, cotun 

etc., precum şi derivate ale acestuia, între care: cătuior, cătunean etc. 

Cuvântul românesc este prezent şi în lexicul dialectelor transdanubiene: 

- ar. cătun, cătună, care au sensurile: cătun şi respectiv: colibă, avere, stare (DDA, p. 355); 

- mr. cătun “cătun”, alături de derivatele: cătunişti “locul unde a existat vreodată cătun” (MR, 

III, p. 66), cătunesc, cătunească “comunal, sătesc”; cătunean “sătean”, cătunitšcă (EALR, p. 148); 

- ir. cătun (EALR, p. 148). 

Pentru originea autohtonă în limba română pledează şi formele alb. katund “” sat, la Elldasan 

ketun “sat”, în Borgo Erizzo (Zara) kotun, tosc. katunt, katundi “sat” (EALr, p. 148), considerate a fi 

moştenite din illiră.  
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 La Niko H. Gjini alături de forma  alb. katund “tó horió” mai apar şi termenii katúndar “ó 

horiátes”, “ó horikós”, “ó ágrótes” şi alb. katundarçe. Despre semantismul acestora vorbesc şi 

sinonimele lor fshatar şi fshatarçe (FJALOR). 

  I. I. Russu consideră ca împrumutate din limba română formele următoare: 

- v.sl. katunu “lagăr, castra”; 

 - srb. katun “sat de păstori albanezi şi români”, apoi “sat, ţinut, district”, azi “loc unde pasc 

oile; stână”; 

 - bg. katun “colibă de ciobani, cort de ţigani”; 

 - mgr. katouni “lagăr (de corturi), bagaj, cort”; 

 - mgr. katouni “câmp, cartier, casă, apartament” (EALR, p. 148). 

Se pare că numele legatului pentru Moesia Inferior, M. Macrinius Avitus Catonius Vindex, 

din secolul al II-lea e.n. (? 175-176) (DIVR, p. 400), nu este străin de termenul Catun(us), moştenit în 

limba română. 

 Prima menţiune documentară despre aceste aşezări româneşti se pare că datează din anul 

1105, după cum ne informează Marin              Popescu-Spineni: “din timpul lui Alexis Comnemul 

avem ştirea că în anul 1105 s-a ivit la Sfântul Munte o mare răzmeriţă. Locuiau acolo, în cătune 

(catunas), trei sute de familii de vlahi, care vindeau călugărilor lapte, brânză, caş, zis de la Athos” 

(RIGC, p. 94). 

Printre toponimele cele mai vechi, întâlnite la Nicolae Drăganu se numără: 

- Katun (a. 1210) (RTO, p. 105, 342) din Zips (Szepes), care apare şi sub formele: Kattuń, 

Katune (a. 1282, 1294), Kattun (a. 1345), Kathun (a. 1345) (RTO, p. 342). 

- Katun, Katunari, în Modruš-Fiume (RTO, p. 105), alături de multe alte nume topice 

româneşti. 

 Ca toponim Cătun(ă) se întâlneşte şi la românii transdanubieni: 

- Catuna, toponim din Pind (RTO, p. 614); 

- Catuna, Cătunet, top. românesc în Albania (RTO, p. 615) etc.         

 Pentru provenienţa lui din substrat mai pledează şi existenţa în provincia Reggio a satului 

Katona (Rosetti, II, p. 111) şi a altei aşezări în Acarnia, Katoúnas (Ibid.). 

 Între alte atestări documentare cătun(ă) cu variantele sale apare destul de timpuriu (a se vedea 

supra: 1105; 1210; 1282; 1294; 1345) şi la Ioan Bogdan forma Cotunul (a. 1502) (BOGDAN, p. 189), 

alături de altele, între care: cotună (a. 1816) întâlnit la Florian Dudaş (CVRB, p. 30), cătun (1625, 

1644) (DMD, p.148, p. 202), catanele (1717) (DMD, p. 432) etc. 

Acestea demonstrează continuitatea în limba română a termenului autohton, cu o vechime 

neîntreruptă, poate din secolul al II-lea (a se vedea Catonius) şi până în zilele noastre, în toate cele 

patru dialecte româneşti din nordul şi sudul Dunării. 

Prin urmare, cel mai simplu tip de aşezare omenească, care, se pare că este şi cel mai vechi, 

cătunul, de origine autohtonă, la români, a fost păstrat din cele mai vechi timpuri până astăzi alături de 

un alt termen, sat, la care ne vom referi în cele ce urmează: 

- Sat “aşezare de tip rural, considerată ca cea mai mică unitate administrativ-teritorială”.  

Satul, fiind cu ceva mai mare decât cătunul, se pare că a apărut, la români, încă din epoca romană, 

deoarece, etimonul rom. sat este lat. fossatum. 

Asupra acestei probleme nu planează nici un fel de dubii, deoarece formele româneşti, care au 

mai persistat, pe alocuri, până târziu arată clar această origine:  

- lat. fossatum >  v. rom. fsat (cf. fsat, fsate, în Psaltirea Scheiană, Codicele Voroneţean etc.)  

> rom. sat. 

 Forma veche rom. fsat este identică cu alb. fshat “tó horió” (FJALOR), sinonimă cu alb. 

katund (Ibid.) 
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Atestările documentare ale termenului rom. sat au fost trecute în revistă (a se vedea nota 4, 

Satu-Mare, la tema Talpă) (Vol. II, p. 75-96). 

Sat, în limba română, continuă, alături de cătun, să ne arate o locuire permanentă în 

Dacoromânia, din cele mai vechi timpuri şi până azi. Referirea specială la teritoriul dacoromân a 

termenului sat apare justificată de lipsa acestuia din celelalte dialecte româneşti (din sudul Dunării), de 

unde adversarii continuităţii susţin că ar fi imigrat. 

Cetate “Loc întărit printr-un sistem de fortificaţii” etc. (DEX, p. 142), continuă în limba 

română forma şi semantismul lat. civitatem (< lat. civitas, - atis), cf. it. cittŕ “id.”, fr. cité “ville” etc. 

Termenul rom. cetate, moştenit direct din latină, are o vechime deosebit de mare, reuşind să 

supravieţuiască în mai multe dialecte româneşti:  

- dr. cetate; cetăţi, s.f.; 

 - ar. ţitate, ţităţ (pl.), s.f. (DDA, p. 1224); 

 - ir. četáte, četáţ, s.f. (DIA, p. 97; p. 156) 

Semantismul în cele trei dialecte româneşti din nordul şi sin sudul Dunării este identic. 

Vechimea termenului este dovedită şi de pătrunderea lui în toponimia dacoromână, ca, de 

exemplu: 

- Cetate (Dolj) (Bistriţa-Năsăud); 

- Cetatea (Constanţa, Gorj, Ilfov, Teleorman); 

- Cetatea de Baltă (Alba); 

- Cetatea Veche (Ilfov, Arad); 

- Cetăţeaua (Vâlcea); 

- Cetăţele (Maramureş); 

- Cetăţuia (Bacău, Dâmboviţa, Dolj, Marghita, Ilfov, Vaslui, Tulcea, Timiş) etc. 

 Toponimia din afara fruntariilor naţionale păstrează şi ea acest termen românesc, sub forma 

Četat, după cum ne informează Nicolae Drăganu, care apare în harta anexată la publicaţiunea 

cehoslovacă “Časopis moravského musea zemského”, roinik, X (1910), čis. 2, alături de alte toponime 

româneşti extrase de T. Papahagi, între care reproducem: 

Ardželuža, Arşiţa, Bradul, Braduleţ, Čerbaňa, Gaura, Groapa, Gurgulat, Korna, Kornuta, Kuk, 

Măgura, Negrova, Pikul, Plai, Rătunda, Rotundul, Rumana, Sekul, Splina, Strunga, Şesul, Tomnatik, 

Turbat, Văratek, Vlahova, Ţapul etc. (RTO, p. 396). 

După cum  am subliniat mai sus termenul rom. cetate este moştenit direct din latină, în trei 

dialecte româneşti. Vechimea lui trebuie să fie anterioară despărţirii acestora, care, după părerile 

specialiştilor a început în secolele al VI-lea - al VII-lea, odată cu aşezarea slavilor în Peninsula 

Balcanică. 

Între primele atestări dcumentare amintim următoarele: 

- cetate (csetate, a. 1392) (DENSUŞIANU, IRL, p. 252); 

- cetatele (a. 1411) (DLRV, p. 85); 

- cetăţea (a. 1455) (DLRV, p. 85) 

- cetăţelii (a. 1503) (DLRV, p. 85); 

- cetate (a. 1569) (CVRB, p. 11); 

- cetate (a. 1604-1618) (ROSETTI, LR p. 129) etc. 

Am putea conchide că alături de cătun şi sat, cetate este de o vechime cu însăşi limba română.

 - Târg, s.n. “Loc mai întins şi special amenajat într-un sat mai însemnat, unde se vindeau şi se 

cumpărau vite, cereale, alimente, zarzavaturi etc.”. P. ext. “aşezare orăşenească (mai mică sau în 

devenire)”.  

Aşadar, târgul la români, reprezintă cel de-al IV-lea tip de aşezare  omenească, mai evoluată 

decât satul, dar mai mică decât oraşul. 

Unii cercetători consideră rom. târg ca derivând din vsl. trugu. 
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Asupra acestei origini planează incertitudinea, întrucât tema rom. târg se pare că este prezentă 

în spaţiul geolingvistic dacoromân cu mult timp înainte de venirea slavilor, iar forme derivând dintr-un 

etimon comun cu românescul târg prezente şi în lexicul altor popoare îndepărtate geograficeşte de 

lumea slavă. 

 - Oraş, s.n. considerat de unii cercetători ca fiind un împrumut din maghiară (DLRM, DEX 

etc.). 

 Împrumutarea unui termen dintr-o limbă într-alta nu poate însemna, neapărat, că până la 

adoptarea acestuia nu a existat obiectul respectiv sau un sinonim al termenului nou intrat în limbă. 

Falsa impresie privind originea termenului rom. oraş a condus la emiterea unor ipoteze 

pseudo-ştiinţifice privind dezvoltarea societăţii româneşti şi a modului de producţie, în ţara noastră, 

dând naştere unor interpretări eronate şi dăunătoare istoriei noastre, ca cea exprimată de Al. Graur: “În 

general în Transilvania numele de oraşe erau fixate de administraţie, care era maghiară sau germană” 

(NL, p. 84). 

Fixarea unor nume, în speţă a celor de oraşe, se face atunci când se întemeiază asemenea 

aşezări. Or, documentele istorice nu ne vorbesc despre asemenea acţiuni de fondare a unor oraşe în 

Transilvania. 

Analiza atentă a acestor documente ne dezvăluie, în schimb, modalitatea de “încadrare” a 

numelor topice româneşti în sistemul morfologic maghiar, aşa după cum vom vedea şi în această 

lucrare, rezultând că oraşele în Dacoromânia nu au fost înfiinţate după venirea ungurilor în Pannonia şi 

după cucerirea de către ei a Transilvaniei, sau şi mai exact, cum susţin unii autori, după împrumutarea 

în română a cuvântului oraş. 

 Acest împrumut este plasat chiar de Al. Graur, cităm: “... în fondul principal au pătruns 

cuvinte importante ca următoarele, venite cu ascensiunea burgheziei: cheltui, meşter, neam, oraş, 

seamă, socoti, talpă, vamă... etc.”; “... româna s-a pregătit pentru noul mod de viaţă socială care mijea 

la sfârşitul evului mediu: termeni privitori la viaţa orăşenească, la modul de producţie burghez 

(marfă), la cercetarea ştiinţifică (în Apus  izvorul pentru astfel de cuvinte era latina medievală)”. 

“Dintr-un anumit punct de vedere, împrumuturile din slavă şi maghiară se deosebesc mult de 

cele următoare, căci atât slavii cât şi maghiarii au locuit alături de români, deci a existat un contact 

intim între unii şi alţii, cuvintele au fost cunoscute şi pe cale orală, au existat deznaţionalizări de o 

parte şi de alta... “ (TALR, p. 276).  

Noul mod de producţie, care a tras după sine şi noul mod de viaţă socială, după afirmaţiile 

istoricilor, a început în ţata noastră odată cu epoca modernă, cităm:  

“Printre fisurile jugului (otoman), de dedesubtul lui, în urma slăbirii dominaţie turceşti, ca 

rezultat al luptelor interioare (îndeosebi a popoarelor din sud-estul Europei în ale căror prime rânduri 

s-au situat românii) şi a loviturilor date dinafară de puterile vecine, au început să crească mlădiţele 

noilor forţe şi relaţii şi în ţările române”. 

“În secolul al XVIII-lea, mai cu seamă în a doua jumătate a sa, atât în Transilvania cât şi în 

Muntenia şi Moldova se dezvoltă manufacturile, care utilizează pe lângă munca servilă, munca 

salariată. În Banat se construiesc furnale şi turnătorii, în Munţii Apuseni se dezvoltă rapid mineritul, în 

Oltenia, Muntenia şi Moldova se dezvoltă manufacturile de ţesătorie, de sticlărie, morile de hârtie şi 

altele etc. (IR, I, p. 170-171).  Afirmaţiile acad. Al. Graur sunt infirmate şi de existenţa în română a 

cuvântului oraş cu multe secole înainte de “ascensiunea burgheziei”, respectiv înainte “de a miji noul 

mod de viaţă socială de la sfârşitul evului mediu” (Ibid.). 
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Oraşul în atestările documentare  

 

Bazat numai pe materialul documentar substantivul rom. oraş este atestat în teritoriul 

dacoromân, la datele de mai jos, trecute în ordine cronologică inversă: 

- oraş (a. 1619), într-un document moldovenesc: “şi‟n catastivile oraşului...” (DIR, A, IV, p. 

337); 

- orăşeni (a. 1617) (DIR, A, IV, p. 115); 

- uraş (a. 1593-1597), atestat la Suceava (ROSETTI, IV, V, VI, p. 211-212);  

Această formă (cu -u) arată marea vechime a termenului în limba română, identică, de altfel şi 

cu alte transformări vocalice de tipul o > u (cf. adurmi, cucon, cunteni, cuperi, descuperi, curabia, 

feciurei, îngrupa, nuta, usebi etc., în loc de: adormi, cocon, conteni, coperi, descoperi, corabia, 

feciorei, îngropa, nota, osebi etc.) (Ibid.).  

- oraşul (a. 1582) (CVRB, p. 17);  

- oraş (a. 1551-1553) apare în Evanghelierul slavoromân de la Sibiu (ESRS, p. 12); 

- oraşe (a. 1521) în “Scrisoarea lui Neacşu”: “I pak să ştii că bagă den tote oraşele câte 50 de 

omin să fie de ajutor în corabii...”. 

- oraşele (a. 1459) (DLRV, p. 284); 

- orăşan (a. 1439) (DLRV, p. 132);  

- oraş (a. 1431) (DLRV, p. 132); 

- oraş (a. 1424) (LDSR, p. 364), (DLRV, p. 132); 

- oraş (a. 1422) (BOGDAN, p. 223); 

Autorul, după cum s-a văzut mai sus, nu a luat în considerare atestările documentare din 

secolele al XVII-lea (a doua jumătate), al XVIII-lea, al XIX-lea şi al XX-lea, pentru că începând din 

această perioadă a început noul mod de producţie şi odată cu el noul mod de viaţă socială, ci a redat 

numai câteva atestări mai vechi din secolele al XV-lea, al XVI-lea şi al XVII-lea (prima jumătate). 

Desigur, nu se poate afirma că documentul din anul 1422, prin care Dan al II-lea acordă 

scutire de vamă târgoveştenilor, ar conţine cea mai veche atestare documentară a rom. oraş, dar el se 

opune, prin puterea adevărului istoric şi lingvistic unor afirmaţii prea puţin fondate.  

Rezultă, aşadar, că în ţările române feudalismul (târziu) a durat până în secolul al XIX-lea 

(DER, II, p. 373-374), iar evul mediu se sfârşeşte odată cu “începutul modului de producţie capitalist” 

(sec. XVI-XVII - DER, II, p. 317), iar în ţările române acesta începe abia în sec. al XVIII-lea, perioada 

de pregătire a limbii române pentru a întâmpina “noul mod de viaţă socială”, după afirmaţiile acad. Al. 

Graur, ni se pare exagerat de lungă şi în contradicţie cu dialectica istorică, deoarece s-ar putea crede că 

întâi a apărut (împrumutat!) termenul oraş şi abia peste trei secole au fost create condiţiile existenţei 

unei vieţi orăşeneşti. 

 

 

Magh. Város - un pseudo-etimon 

 

 În cele ce urmează vom vedea că afirmaţiile acestea nu corespund realităţii din nici un punct 

de vedere pe care îl vom analiza (istoric, lingvistic, social etc.), substantivul rom. oraş, având în limbă 

o vechime considerabilă, încă de la începuturile existenţei sale, ca urmare a desprinderii de latină. 

După cum am mai subliniat, dicţionarele româneşti consideră          rom. oraş < magh. város 

“id”, lucru întărit şi “explicat” şi de autoarea volumului “Încadrarea substantivelor de origine maghiară 

în sistemul morfologic al limbii române” (ISOM, p. 64), Emese Kis. 

 Analizând cuvântul magh. város, vedem că el nu corespunde scopului propus de cercetători 

de a servi ca etimon rom. oraş, deoarece: 



Alexandru Pele 

~ 14 ~ 

 

- magh. város (fon. varoş), din punct de vedere acustic conţine sunete identice cu cele 

româneşti. Prin urmare un împrumut de acest fel se putea realiza fără nici un fel de “metamorfoză”, 

simplu şi direct: magh. város > rom. vŕroş, lucru care nu s-a întâmplat, dar acest fel de împrumut s-a 

realizat întocmai în cazul altor limbi, ca, de pildă: 

             - magh. város > scr. varoš; sln. varoš “id.”; 

Limba sârbocroată posedă o serie de derivate de la tema scr. varoš, după cum vom vedea mai 

jos: 

- scr. varošanin “orăşean, citadin”; 

- scr. varošanka “orăşeancă, citadină”; 

- scr. varošče “copil de oraş”; 

- scr. varošica “orăşel”; 

- scr. varošski “orăşenesc” etc. 

- un alt argument foarte serios, care se opune derivării rom. oraş < magh. város, de ordin 

fonetic, constă în imposibilitatea transformării sunetului v (consoană) în o, fenomen nemaiîntâlnit în 

fonetica istorică a limbii române, dar propiu limbii maghiare. 

 Dacă am putea admite acest lucru, prin bunăvoinţă, faptele de limbă se opun categoric, 

întrucât nici într-un caz de împrumut din vreo limbă străină, fie un împrumut mai recent, fie unul mai 

vechi, această transformare v > o nu a avut loc niciodată, aşa cum a fi trebuit să se întâmple în cazul 

derivării rom. oraş din magh. város. Aceasta ar constitui o excepţie în limba română, venită în sprijinul 

“încadrării” cuvântului respectiv, după cum afirmă E. Kis. 

Pentru exemplificarea celor menţionate dăm mai jos câteva împrumuturi româneşti din diferite 

limbi, realizate în diferiteepoci istorice: 

- fr. vacant > rom. vacant, iar nu ocant; 

- fr. vaccance (it. vacanza) >  rom. vacanţă, iar nu ocanţă; 

- fr. vacarme > rom. vacarm, iar nu ocarm etc.; 

- germ. Waffel > rom. vafelă, iar nu ofelă; 

- germ. Watteline > rom. vatelină, iar nu otelină; 

- germ. Walze > rom. valţ, iar nu olţ; 

- sp. vargueno > rom. vargheno, iar nu orgheno etc.; 

Transformarea lui v > o nu a avut loc nici în cazul unor împrumuturi mult mai vechi, ca de 

pildă: 

 - v. sl. valu > rom. val, iar nu ol (DLRM, p. 916); 

- v. sl. varu > rom. var, iar nu or (DLRM, p. 917); 

- pol. warta > rom. varta, iar nu orta (DLRM, p. 918); 

- gr. varvarikos > rom. varvaric, iar nu ororic (DLRM, p. 918); 

- gr. varvaros > rom. varvar, iar nu oror (DLRM, p. 918); 

- gr. vasiliskos > rom. vasilisc, iar nu osilisc (DLRM, p. 918) etc. 

Fenomenul analizat v > o, nu a avut loc nici în cazul cuvintelor moştenite din latină: 

- lat. vacca > rom. vacă, iar nu ocă;  

- lat. vaccarius  > rom. văcar, iar nu ocar; 

- lat. vallis  >  rom. vale, iar nu ole etc. 

- lat. vallum  > rom. val, iar nu ol etc. 

Transformarea amintită nu a avut loc nici în cazul cuvintelor autohtone (din substrat): 

- dac. vatra  > rom. vatră (cf. alb. vatër, vatra etc.), iar nu otra ş.a.m.d. 

Exemplele ar putea continua, fiind numeroase, dar nu am mai întâlni nicăieri un fenomen ca 

cel pretins a se fi petrecut în cazul “încadrării” cuvântului rom. oraş  >  magh. város. 

Din acest punct de vedere derivarea din ungureşte este imposibilă. 
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- dacă magh. város ar fi etimonul rom. oraş, după regulile stabilite sau nestabilite de 

cercetătorii care susţin această origine, forma rom. oraş nu ar fi existat, ea ar fi trebuit să fi devenit 

rom. oroş, formă până acum inexistentă în limba română. 

- dacă am admite un împrumut în română cu metateză cuvântul rom. oraş, ar fi avut forma 

voraş, formă necunoscută încă în limba română. 

- E. Kis, dându-şi seama, cel puţin în parte, de imposibilitatea “acordării” ca etimon rom. oraş 

pe magh. város, a încercat să demonstreze, totuşi originea ungurească a termenului rom. oraş, susţinută 

de altfel şi de Academia din Budapesta (MNyTESz, III, p. 1093-1094, cităm: “A magyar város mint 

településtörténeti kultúr szó több szomszédos nép nyelvébe átkerült (vö. pl. sz-hv. varaš, N. varoš; 

szln. N. Varoš; rom. oraş “város”), sazok közvetitésével az egész Balkán félszigeten elterjedt.”),         

atribuindu-i o altă formă: magh. váras! 

Cităm din opera autoarei Emese Kis: “Astfel, rom. oraş se explică din varianta dialectală 

maghiară váras, nu din forma literară város” (ISOM, p. 169). 

Această afirmaţie constituie pentru noi un argument de o mare valoare ştiinţifică, după cum 

vom vedea mai jos, întrucât se ştie că la baza limbii literare stau, de obicei, dialectele, graiurile şi nu 

invers. Aceasta face parte din sistemul evolutiv al unei limbi. Limba literară se constituie mult mai 

târziu decât limba populară sau dialectul.   

 Analizând noul etimon propus de cercetătoarea clujeană, magh. váras, care fonetic apare 

varoş (magh. o (a) fiind mai deschis, ca -oa- în oameni, în graiurile ardeleneşti), vedem că ne apropiem 

iarăşi de forma literară magh. város (fon. varoş), cu care cercul bâlbâielii se închide     perfect, 

deoarece şi această formă, împrumutată prin contact direct, nu livresc, ar fi devenit în română tot 

varoş, şi nicidecum oraş. 

De altfel, la datele citate de noi, la care apare în documente rom. oraş ar fi fost o 

imposibilitate, un împrumut livresc, nu popular.  

 

 

Toponime cu tema oraş 

 

Vechimea mare a substantivului rom. oraş este dovedită şi de pătrunderea lui în toponimie, în 

primul rând în cea din nordul Dunării, unde vom da câteva exemple:  

 - Orăşeni (jud. Botoşani); 

- Orăşeni (jud. Harghita); 

- Oraşul Nou (jud. Satu-Mare); 

- Vărăşeni (jud. Bihor), care, după cum afirmă Iorgu Iordan, în Toponimia Românească: 

“este o formaţie perfect paralelă cu orăşeni” (IORDAN, TR, p. 309). 

- Orăşa, Orăşa-Avram, Orăşica, Orăşa-Mare, Orăşul, Oraşul, Dealul Oraşului, Oraşul de Floci, 

Orăşani, Pădurea Oraşului, Orăşinca (IORDAN, TR, p. 309). 

Dintre toponimele amintite de Iorgu Iordan se detaşează în mod deosebit două forme: 

- Orăşinca, formată din oraş + suf. -inca (cf. junincă, şirincă, ţolincă, horincă etc.), de o 

vechime foarte importantă; 

- Oraşa, Orăşa, ca perechea feminină a lui Oraş, fenomen obişnuit în toponimia românească, în 

care coexistă forme ca cele de mai jos:  

- Auş (şi Auşeu)/ Aoşa (DOR, p. 184)               

- Borş / Borşa;  

- Balaur / Balaura; 

- Gorun / Goruna; 

- Paltina / Paltinul; 

- Păuş / Păuşa; 
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- Şoim / Şoima;  

- Şut / Şuta; 

- Tâmpu / Tâmpa; 

- Ulmul / Ulma etc. (DOR, p. 188; 382; 383; 390; 397; IORDAN, TR, p. 390-392).  

Toponimia din sudul Dunării conservă un important număr de nume de locuri româneşti, între 

care vom aminti doar câteva situate în Iugoslavia: Kručica (Cruciţa), Negrišor, Magura, Kornatura, 

Kornišor, Kornet, Rotunda, Taor (Taur), Durmitor, Cipitor ((A)Ţipitor), Visitor (Visător), Pirlitor, 

Prijot (Preot) ş.a. (SLR, p. 13). 

Alături de acestea mai apar şi alte toponime, situate în regiuni scutite de orice influenţă 

maghiară, unele dintre acestea sunt formate de la tema rom. oraş, ca de pildă: 

 Orašac (situat în R.S. Croaţia); 

Orašec şi Orašje (situate în Macedonia) (NIBP); 

Este demn de semnalat şi faptul că la Ion Horaţiu Crişan întâlnim şi toponimul Orešac 

(BUREBISTA, p. 266, 302), situat tot în Iugoslavia. 

Cum în dialectele sud-dunărene ale limbii române lipseşte termenul oraş (uraş), dar acesta este 

prezent, totuşi, în toponimia din regiunea geolingvistică, se poate considera că acest element lexical, 

oraş, a existat şi în aceste dialecte, poate din epoca românei comune, din moment ce a reuşit să se 

menţină în toponimie, chiar cu un sufix slav (scr. -ac).   

 Oricum este evident caracterul românesc al temei Oraš(ac), Oraš(ec), care nu poate avea nici 

o legătură cu magh. város. Chiar dacă am admite că toponimele iugoslave au fost date de populaţiile 

slave, şi în acest caz este vizibil împrumutul temei rom. oraş, care trebuie să fie anterior aşezării 

ungurilor în Pannonia, şi mai ales anterior împrumutării de către iugoslavi a termenului maghiar város. 

Dacă nu ar fi aşa, atunci în locul temei rom. oraş, ar fi trebuit să avem un toponim format de la magh. 

város.  

 Prioritatea termenului magh. város ar fi putut fi acceptată numai în cazul unor lucrări 

nefondate din punct de vedere ştiinţific sau ca şi până în prezent, pe baza unor simple afirmaţii sau 

pseudo-demonstraţii, ca cele la care ne referim. 

Că lucrurile stau cu totul altfel va rezulta din cele ce urmează. 

 

 

Oraş - un derivat vechi românesc  

 

Aşadar, demonstrând imposibilitatea derivării rom. oraş < magh. város, datorită dificultăţilor 

de tot felul pe care le întâmpină cele două limbi, prima în a “împrumuta”, iar a doua în a “transmite” 

termenul dintr-o formă acceptabilă, rămâne de rezolvat problema etimologică a acestui vechi cuvânt 

românesc. 

Analizând forma substantivului rom. oraş observăm că ea se prezintă ca un derivat obişnuit, 

compus din temă + suf. -aş, ca atâtea alte derivate de tipul ce urmează: 

- colibaş: din colibă + suf. -aş; 

- clăcaş: din clacă + suf. -aş; 

- măciucaş: din măciucă + suf. -aş; 

- intrigaş: din intrigă + suf. -aş;  

- inimaş: din inimă + suf. -aş; (DI, p. 619; 620; 622) etc.  

sau ca alte derivate de tipul următor: 

- ciobănaş: din cioban + suf. -aş;  

- pepenaş: din pepene + suf. -aş;  

- asinaş: din asin + suf. -aş;  

- păunaş: din păun + suf. -aş;     
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- zefiraş: din zefir + suf. -aş etc. (DI, p. 623; 624; 625); 

 Exemplele ar putea continua, româna dispunând de o gamă neobişnuit de mare de asemenea 

derivate, formate pe teren românesc, cu ajutorul sufixului -aş, care, după cum s-a putut vedea în 

exemplele de mai înainte se ataşează atât temelor terminate în vocală, cât şi celor terminate în 

consoană.     

Termenul rom. oraş se prezintă ca un derivat de acest fel, ca cel analizat mai sus, respectiv ca 

un compus din două elemente: ora + suf. -aş = oraş. 

Actuala situaţie ne impune o precizare şi anume elementul de compunere rom. ora, cunoscut 

astăzi în lingvistică ca “unitate de măsură a timpului”, nu are nici o legătură cu tema ora, cuvânt 

străromânesc, care stă la baza derivatului rom. oraş, întrucât acest substantiv nu s-a mai păstrat în 

limba română numai în câţiva termeni actuali. 

 

Tema ora în limbile antice 

 

Termenul rom. oraş apare astfel ca un diminutiv al lui ora, cuvânt moştenit din latină sau poate 

chiar din substratul traco-dacic.  

La baza acestei afirmaţii stau mai multe argumente între care şi prezenţa în limba latină a 

termenului lat. ora, care are sensurile înregistrate de A. Walde în “Lateinisches Etymologisches 

Wörterbuch”:   

- lat. ora, -ae “Raund, Saum, Grenze; Meeresküste Region” (LEW, p. 219). 

Dar termenul lat. ora nu apare singular, ci după cum precizează A. Walde el este cunoscut şi în 

alte limbi antice:  

- ags. or “Anfang, Ursprung, Stirn (daraus entl. mir. or “ora, margo, limes”); 

- akymr. or, ora “Raund, Ufer”; 

- air. ur “Erde, Lehm” (LEW, p. 219). 

 Prin urmare, lat. ora, spre deosebire de lat. hora “oră” avea înţelesul de capăt, margine, limită, 

regiune, din care s-a putut dezvolta în v. română sensul actual de oraş, din semantismul: “marginea 

cetăţii”, “întinderea de lângă cetate”, “căpătul cetăţii”, “teritoriul din vecinătatea unei cetăţi care 

aparţinea acesteia”, “regiunea de lângă cetate”, care după ce a început să fie cultivată şi locuită a 

primit numele diminutival de oraş (din ora + suf. -aş), nume care s-a extins apoi şi asupra grupului de 

case construite iniţial pe “ora cetăţii” sau pe “oraşul cetăţii”, ca în cele din urmă termenul să 

definească numai aşezarea de lângă cetate, respectiv oraşul de astăzi. 

Acest aspect a fost păstrat până în zilele noastre mai ales în oraşele care au avut cetăţi în 

antichitate sau în evul mediu, în care a rămas până astăzi acel “oraş” cu sensul de “partea centrală a 

urbei”, respectiv centru. Locuitorii din cartiere zic că se duc în oraş (în loc de centru), cu toate că 

există cartiere mai frumoase decât centrul aşezării urbane în discuţie. 

Pentru a ilustra şi mai bine acest aspect vom aminti că lat. ora mai avea şi sensul de “regiune 

de lângă o fortăreaţă de coastă, şi chiar de ţărm, coastă”. 

Figurativ vorbind, lat. ora avea şi sensurile de mai jos: 

La T. Lucretius Carus întâlnim expresia: orae poculi, în traducere “marginile paharului”. 

La A. Cornelius Celsius întâlnim fraza: orae vulneris “mărginile rănii”; 

La Ovidiu găsim expresia: orae caelestes, adică “olaturile cerului” (DLR, p. 463) 

Lat. ora ar mai putea fi şi pluralul lui os, oris, care are înţelesul de “gură”, iar la fig. “locul pe 

unde se intră”, “deschidere” (DLR, p. 465).  

Din cele expuse mai rezultă că, în antichitate, la străromâni, în jurul unor cetăţi, pe terenurile 

adiacente, s-au ridicat grupuri de case, posibil şi ale personalului militar, care apoi s-au extins, şi 

printre care se intra în cetate (fortăreaţă). Aceste grupuri de case, după cum am mai subliniat au fost 
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numite, oraş, după numele iniţial al teritoriului sau regiunii pe care au fost construite şi care aprţinea 

cetăţii respective. 

După cum am văzut la A. Wlade, lat. ora nu apare singular, el este cunoscut şi de alte popoare 

antice (cimerieni, irlandezi etc.). 

În greacă există, de asemenea, substantivul hora cu sensurile de “sat, porţiune, regiune, ţară” 

(DDA, p. 663), alături de substantivul horiates “sătean”, horitikos “sătesc”, horikos “sătesc, ţărănesc” 

etc.    

Tache Papahagi arată că ar. hoară “sat” provine din gr. hora. 

Termenul hora apare şi în limba feniciană: fenic. HORA “porţiune de teritoriu agricol al 

Cartaginei” (CIV. FEN., p. 81). Am subliniat acest lucru pentru a se vedea marea vechime a 

termenului în limbile antice. 

Trebuie să subliniem şi faptul că suf. rom. -aş existent în apelativele şi hidronimele autohtone 

româneşti, a fost atribuit de B.P. Hasdeu substratului (ILROM, p.363).   

 

Termeni înrudiţi în română şi în feniciană 

 

Din punctul nostru de vedere ar fi posibil ca şi limba dacică să fi păstrat în lexicul ei nu numai 

sufixul -aş, ci şi primul element de compunere dac. ora (< trac. ora, hora; cf. cim. ora; fenic. hora etc.), 

fapt ce ar conduce la originea autohtonă a acestui cuvânt românesc. 

La această ipoteză s-a ajuns prin simpla observare a unor forme feniciene foarte apropiate de 

cele româneşti, între care amintim doar câteva: 

- fen. äräş “ţară, dar la început însemna doar regiune” (cf. äräş - Kéna‟an “ţara purpurei”, după 

cum arată Constantin Daniel în Civilizaţia Feniciană (CIV. FEN., p. 150) : rom. oraş;  

- fen. arşay “pământ” (GFT, p. 197) şi fraza ‟il gny ‟arş “El creatorul pământului” (GFT, p. 

332) : rom. (criş.) arşeu “unealtă veche de lucrat pământul; hârleţ, casma”; 

- fen. byrsa “piele de bou” şi Byrsa “cartierul portului din Cartagina” (CIV. FEN., p. 48), apoi 

centrul religios şi politic al oraşului (CIV. FEN., p. 58) : rom. bârsă “traistă de piele (de bou)”, dar şi 

“lemnul care lega jugul de plugul de lemn, apoi numai “organ de plug pe care sunt montate brăzdarul, 

cormana, plazul, formând trupiţa plugului” (DER, I, p. 370). 

În română mai apar şi alte forme de la tema bârsă: bârsană (“oiţă bârsană”); bârsan “moţ de 

păr, în frunte, la fete, scos pentru a părea mai frumoase” (LRg, p. 17) etc.  

Bârsa este prezentă şi în toponimia nord-dunăreană:  

- Ţara Bârsei; 

- Bârsa (jud. Arad, Sălaj); 

- Bârsana (jud. Alba, Maramureş); 

- Bârsăneşti (jud. Bacău, Botoşani); 

- Bârsău (jud. Hunedoara, Satu-Mare, Sălaj); 

- Bârsăuţa (jud. Sălaj); 

- Bârseşti (jud. Gorj, Vâlcea, Vrancea, Argeş, Teleorman); 

- Bârsoiu (jud. Vâlcea) etc. 

- feniciene sunt, de origine şi cuvintele greceşti: kasas, sakkos, myrra, kados (CIV. FEN., p. 

285), care par foarte apropiate de formele rom. casa, sac, mir, cadă şi care în greacă au sensurile 

“pânză groasă (de casă)”, “sac, pânză de sac”, “mir” şi “urcior de păstrat vin” (pentru rom. cadă). 

În regiunile antice situate în teritoriile feniciene sau în apropierea acestora apar numeroase 

toponime identice cu cele dacoromâne. Ca de pildă:  

- fen. Arad(us) (CIV. FEN., p. 75) : rom. Arad; 

 - Dorbeta, cu metateză, faţă de dacicul Drobeta; 
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- Rhadu, Latha, Albana, Amara, Draga, Saraca, Deva, Petra, Suratha, Aurana, Sora, 

Nasaudum, Dacisis, Arina, Aripa, Baba, Badea, Banasa, Cerbica, Floria, Magura, Colonia, Orbita, 

Sudava, Themisua, Vacca, Albus, Buzara, Mandrus, Alba, Ardallo, Nigris, Vior, Gaia etc. toate cu 

corespondenţi româneşti identici ca formă. 

La acestea, Nicolae Densuşianu mai adaugă şi faptul că în Libia s-au găsit şi urmele unei limbi 

rustice de origine latină: annu, berbece, camara, casae, cerbus, serbus, socra, vetranus, mama, tata, 

baba, mandrus, vacca, vior etc., dar autorul mai precizează şi faptul că “elementele latine din Africa ar 

fi fost anterioare dominaţiei romane... şi că au un caracter traco-danubian” (Săptămâna, nr. 475 / 

11.01.1980). 

Pentru economia lucrării nu vom insista asupra termenilor care apropie limbile română şi 

feniciană, ele neintrând în profilul acestui studiu, dar ca o notă de curiozitate menţionăm apropierea 

dintre numele regelui erou Decebal şi unele nume feniciene, ca de pildă: Merbal, Ozibal, Abibaal etc. 

(GFT, p. 31, 32, 260), ca şi Hanibal, de altfel. 

 

 

Tema uru în sumeriană 

 

Pentru studiul nostru nu prezintă nici o importanţă faptul dacă lat. ora provine din gr. hora sau 

viceversa, ori dacă amândouă au aceeaşi origine comună, tracică; important ni se pare un singur lucru 

şi anume că româna a moştenit elementul lexical oraş fie din substratul autohton dacic, fie din lat. ora, 

care prin derivare cu suf. -aş, pe teren românesc a condus la forma în discuţie. 

Din punct de vedere semantic rezultă cu şi mai multă claritate evoluţia specific românească de 

la “zonă în jurul unei cetăţi”, la aceea de “aşezare construită pe zona respectivă sau de grup de case 

construite pe acea zonă, iniţial putând fi şi numai ale militarilor care păzeau cetatea”, apoi prin 

extensiune sensul a ajuns la înţelesul actual. 

Cum apare şi normal, intrarea în cetate se făcea numai printre grupurile de case respective, de 

aici şi sensurile latineşti arătate mai sus. 

Prin urmare, rom. oraş, se poate aprecia cu justeţe, a apărut şi s-a dezvoltat odată cu însăşi 

limba română şi cu evoluţia vieţii sociale în Dacoromânia, element lexical poate unic în acest fel, între 

limbile din această parte a continentului.    

Tema lat. ora nu a fost moştenită de dialectul aromân, care a împrumutat direct din gr. hora 

sau a moştenit din substrat termenul ar. hoară “sat”. Fie şi numai acest amănunt, suficient relevat, 

pentru a se vedea că acest element lexical dr. oraş şi ar. hoară nu a apărut izolat, ci în acelaşi context 

balcanic, unul prin derivare cu ajutorul sufixului -aş, iar celălalt prin diftongare, dar ambii termeni 

definind o aşezare omenească străveche.  

Mărturie a vechimii cuvântului dr. oraş stă şi forma veche, citată mai sus, uraş (I.3.1.3.), dar 

care nu a avut şansa să se generalizeze în limbă, în care tema apare identică cu sumerianul uru “oraş” 

şi Ur, nume de loc (Hitit, p. 102). 

 

 

Fenomene neolatine infirmă pseudo-etimonul 

 

O particularitate a unor graiuri sau subdialecte româneşti, ca de altfel şi a altor idiomuri 

romanice, constă în diftongarea lui -o (iniţial) de la începutul unor vechi cuvinte moştenite din latină. 

Astfel, avem:  

- dr. orb (literar), pronunţat: uărb; 

- dr. ori (literar), pronunţat: uări; 

- dr. ochi (literar), pronunţat: uăchi; etc. (CDR, p. 155); 
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- dr. oaie (literar), pronunţat: uaie; 

 - dr. oraş (literar), pronunţat: uăraş. 

Aceste fenomene nu sunt proprii numai graiurilor din vestul Transilvaniei, ci şi altor graiuri, 

subdialecte şi dialecte, ele manifestându-se chiar şi la românii din Ungaria, după cum vom vedea mai 

jos, reproduse după Domokos Sámuel din “Vasile Gurzău magyar és román nyelvü meséi”: 

- oaie = uaie; 

- ori = uări; 

- orz = uărz; 

- ochi = uăt‟iu; 

 - om = uom(u) etc. (GURZĂU, p. 386).   

Fenomenul este bine cunoscut şi în dialectele româneşti transdanubiene. Astfel, exemplificăm: 

- mr. uaie “oaie”; 

- mr. uocl‟u “ochi”; 

- mr. uamiń “oameni” etc. (CDR, p. 271); 

- ir. uom “om” (CDR, p. 198); 

- ir. uos “os” (PUŞCARU, LR, p. 287) etc.;            

Limba italiană nu este nici ea străină de aceste transformări vocalice: 

- it. uomo “homme”; 

- it. uosa “guétre”; 

- it. uovo “oeuf” etc., care apar, de altfel şi în provensală:  

- prov. ou, uou “oeuf” etc. (PDPF) etc. 

Acest fenomen lingvistic constituie o probă incontestabilă a caracterului romanic intrinsec, 

care a apărut în condiţii istorice asemănătoare la popoarele neolatine care îl posedă şi poate avea, 

desigur, aceeaşi vechime în toate limbile romanice de mai sus (română, italiană, provensală). 

Datorită particularităţii istorice specifice românilor ca urmare a retragerii aureliene din anul 

271 e.n., trebuie să considerăm că acest fenomen exista deja în secolul al III-lea în limba latină, altfel, 

ar fi greu de susţinut prezenţa lui în dacoromână. 

Observăm că în cuvintele împrumutate din slava veche fenomenul lingvistic amintit nu apare:  

- sl. občina > dr. obcină;  

- sl. obladovati > dr. oblădui; 

- sl. oblu > dr. oblu; 

- sl. obrazu > dr. obraz; 

- sl. okno > dr. ocnă etc.; 

După cum el este absent şi în cazul neologismelor: 

- germ. ober >  dr. ober; oberlicht >  dr. oberliht; 

- pol. oberek >  dr. oberec; 

- fr. obiectif >  dr. obiectiv; oblique > dr. oblic; 

-bg. oište > dr. oişte; opinka > dr. opincă etc. 

 Rezultă, aşadar, că rom. oraş (fon. uăraş) este un termen străvechi românesc, întrucât îi 

corespunde întocmai caracteristica fenomenului romanic analizat mai sus.  

Astfel, rom. oraş ne arată şi din punctul de vedere al compunerii sale, cât şi din cel al foneticii 

istorice că este anterior venirii slavilor în Peninsula Balcanică şi cel mai târziu din secolul al III-lea al 

e.n. El reprezintă un element al continuităţii limbii române şi implicit a poporului român în nordul 

fluviului, unde este şi astăzi foarte frecvent în vorbire şi alături de municipiu desemnează aşezările de 

tip urban. 
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Forma populară încadrată în maghiară 

 

Forma rom. oraş (fon. uăraş), existentă în graiuri, în subdialecte, care, după cum am arătat mai 

sus ne indică vechimea ei, de o vârstă cu a altor termeni moşteniţi din latină (în subdialectele şi în 

dialectele meglenoromân şi istroromân), constatăm că aceasta corespunde întocmai variantei dial. 

magh. váras (a se vedea ISOM, p. 169), amintită de E. Kis.  

Singura deosebire între rom. uăraş şi magh. váras este înlocuirea lui u- din română cu v- în 

maghiară. Se poate pune întrebarea dacă această dacă această evoluţie rom. u (semivocalic) > magh. v 

este reală sau nu. 

Faptele de limbă şi constatările noastre din realităţile cotidiene şi relaţiile cu vorbitorii unguri 

ne arată că această transformare a lui u > v este reală şi de mare vechime în maghiară şi chiar şi în 

limbile slave. 

În acest sens exemplificăm: 

- rom. urdă (fon. u!!!urdă) >  ucr. vurda (REW, III, p. 188); 

- rom. balaur > scr. blavur; 

- rom. leucă > bg. levka; 

- rom. oarecine >  sl. vare kto (SVSR, p. 294); 

- rom. oare cum >  sl. vare kak (SVSR, p. 295); 

- rom. laur >  rus. lavr, ucr. lavr (REW, II, p. 3); 

- rom. Aurel > rus. Avrelii; 

- rom. Aurora > rus. Avrora; 

- rom. Oana > sl. Vana (RTO, p. 302) etc.   

Acelaşi fenomen se petrece şi în cazul limbii maghiare: 

- în cazul antroponimiei:  

- Eduard, vechi nume de origine anglo-saxonă, preferat nume dinastic în Anglia. Engl. 

Edward, fr. Edouard, germ. Eduard, it. Edoardo, sp. Eduardo etc. > rus. Edvard, pol. Edward, magh. 

Edvárd. 

- Ioan, prenume şi nume de familie, pronunţat Iouan > magh. Jován, nume de familie, 

readaptat şi în rom. Iovan; 

- Teodor: gr. Theódoros, engl. Theodor, fr. Theodore, germ. Theodor, it. Teodoro, sp. Teodor, 

bg. Todor, rus. Feodor, ucr. Fedor (MEO, p. 276-277). Forma populară Teuodor sau Tiuodor > magh. 

(Tivodor) > Tivadar etc. 

- în cazul unor substantive româneşti:   

- rom. oargă (fon.) uargă, articulat cu artic. hot. fen.: uarga > magh. varga (a. 1389) 

(MNyTESz, III, p. 1092); 

- rom. oaie (fon. uaie), artic. cu art. hot. fem. uaia >  magh. vaja, nearticulat: uaie > magh. 

vaje. 

În sprijinul acestor constatări vine şi importantul volum “A magyar nyelvjárások román 

kölcsönszavai”, din care reproducem:  

- vájë isz (táj): cuvânt cu care se alungă sau se mână oile; 

- vájë në; váje nye; vaje ne; wáje nyë; wáje në (oaie nea!); 

- hajdi wájë (> rom. haide oaie!); 

- nye vájë nye!; nye vájë; nye wáje; nyë wájë; 

- nyá vájë şi váj nye sau chiar nye váj nye! 

- váje - váj; 

- vájë; wájé; waje! 

Ca etimon apare rom. oaie “juh”, iar în final se menţionează: “Az u:v kérdésröl” (MNyRK, p. 

397). 
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După cum se poate vedea din exemplele citate din forma rom. pop. uaie > magh. vájë, wájé, 

waje, apoi váj, cu elidarea lui -e (final). 

- rom. mioară (fon. miuoara) > magh. miora (a. 1548), milvára (a. 1582), milvara (a. 1640), 

mivár, muyivór, mujvara, mujvára, nyivor, nyivór, nyivóra, nyovára etc.   

În “A magyar nyelv történeti etimológiai szótára” se arată: “Román eredetu: vö. rom. mioară, 

N. mihoară, meioară, mieoară etc., precizându-se şi forma ar. mliior, ml‟ioară ”ua”. Apoi se 

precizează: “A románból átkerült az álbánba, valamint az újgörögbe; vö. alb. milór, ngr. meliora” 

(MNyTESz, II, p. 933). 

Aşadar, rezultă şi din cele de mai sus că forma rom. mioara (fon. miuoara sau miuara) > magh. 

mióra, milvára (a. 1582), milvara (a. 1640), mivár etc. 

Sau din forma pop. rom. mńioară, ńiuoară > magh. nyióra, nyivóra, nyivor, nyivor etc.   

Şi în aceste două exemple se vede tendinţa de elidare a vocalei finale, ca în multe alte cazuri 

analizate de noi.  

Exemplele ar putea continua, existând numeroase asemenea “încadrări” în sistemul morfologic 

maghiar. Noi vom reveni doar la termenul rom. oraş, pop. şi fon. uăraş >  váras, furnizat de E. Kis, 

unde paralelismul se păstrează perfect, iar dacă am admite şi ipoteza acad. Al. Graur, potrivit căreia, 

cităm:  “Eu însumi am explicat pe o sau oa în nume de felul Oradea, Feldioara (faţă de magh. Várod 

(sic!), Földvár) prin aceea că în maghiară s-ar fi pronunţat mai demult cu ua, nu cu va” (RL, 3/15 

ianuarie 1976), am vedea că această ipoteză nu face altceva decât să apropie şi mai mult derivarea din 

română, din moment ce şi ungurii ar fi pronunţat iniţial ca şi românii uaraş, iar ulterior ar fi avut loc 

trecerea de la rom. u  >  magh. v. 

Aşadar, fenomenul analizat (rom. u > magh. v) constituie cheia de boltă a multor împrumuturi 

şi încadrări ungureşti din limba română. Eludarea sau neluarea în seamă a acestei forme populare de 

pronunţare a condus la susţinerea pseudo-ştiinţifică, total eronată, a aşa-zisei “încadrări” în română a 

substantivelor de origine maghiară, din “forme maghiare mai vechi, neatestate, dar posibile” (ISOM, 

p. 131), care, desigur, nu puteau dăinui, neavând nici un fel de bază materială. 

- în toponimie: 

- Într-un document din anul 1333 al Arhidiaconatului de Cenad (Chanadiensi) apare toponimul 

Voras (DIR, C, p. 225/III). Se pare că acest top. Voras (fon. Voraş) nu este departe de forma rom. 

uăraş (pop.), întrucât în magh. ă din română devine, în unele cazuri o, aşa după cum s-a văzut mai 

înainte. 

- Nicolae Drăganu aminteşte faptul că top. magh. Varas (a. 1224) derivă din rom. oraş (RTO, 

p. 535), mai exact din forma populară Uăraş, pe care o anlizăm aici. 

 

 

Oraşul în atestările documentare 

 

Aşadar, lanţul lingvistic străvechi în care termenul rom. oraş (fon. uăraş) reprezintă o verigă 

importantă se reconstituie şi poate fi urmărit mai departe în straiele altei limbi, dar cu formă foarte 

apropiată de cea originară străromânească. 

Cronologia descendentă propusă de noi, continuă astfel să cumuleze noi trepte spre originile 

termenului rom. oraş (fon. uăraş), care după: 

- oraş (a. 1422) (BOGDAN, p. 223), mai are acum: 

- Voras (< Uăraş) (a. 1333) (a se vedea mai sus); 

- Waras (anac.) (a. 1315) (MNyTESz, III, p. 1093-1094); 

- Waras (a. 1224 / 1317) (Ibid.) (RTO, p. 535). Forma populară pentru Orăştie este Oraş, de 

unde magh. Waras (1224, 1283, 1291, 1349 etc.) (VVS, p. 56; p. 67); 

- Varas(t) (a. 1015 / 1158...) (MNyTESz, III, p. 1093-1094). 
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Prin urmare, termenul rom. pop. Uăraş a pătruns sub această formă în limba maghiară, încă 

din secolul al XI-lea (prima jumătate!). 

La această cronologie inversă dacă adăugăm toponimele iugoslave de azi, citate mai sus, care, 

de bună seamă sunt cunoscute din epoca de dinaintea venirii slavilor în Peninsula Balcanică (sec. VI-

VII), altfel, prezenţa lor în Macedonia şi Croaţia nu ar avea nici o raţiune, observăm că Orašec sau 

celelalte forme trebuie să fie din secolele V-VI-VII e.n. 

Ultima treaptă prin filieră latină (etimonul lat. ora) apare în acest context în secolul al III-lea 

(înainte de anul 271 e.n.). 

În acest fel prezenţa elementului lexical rom. oraş ar avea şi o continuitate neîntreruptă în 

nordul şi (în top.) sudul Dunării.  

 

 

Împrumuturi din română  

 

Pentru a susţine această ipoteză a împrumutului rom. oraş (fon. uăraş) în maghiară (magh. 

váras) vom aminti faptul că acest element rom. oraş (pronunţie populară Uăraş) nu a pătruns numai în 

maghiară. 

Sârbocroata cunoaşte şi ea acest termen, diferit de cel pătruns ulterior în limbă, din maghiară 

sau care s-a modelat după magh. város. Astfel, avem scr. varaš, ca fonetism şi semantism paralel cu 

rom. uăraş, în care fenomenul fonetic  u > v este prezent şi în sârbocroată (a se vedea şi mai sus un alt 

exemplu). 

După opinia noastră scr. varaš este mai vechi decât forma scr. varoš citată iniţial. 

În această ordine de idei nu este exclusă nici posibilitatea ca rom. uăraş  > văraš  > voraş  > 

varoš (cu metateză), aşa cum apare în top. bg. Cibor-Varoš. Altfel ar fi foarte greu de admis o 

asemenea influenţă maghiară până în Bulgaria, peste atâtea limbi ale popoarelor balcanice.  

 

 

Város nu este un derivat unguresc 

 

Sub aspectul formei, presupusul compus unguresc város, formă literară, cum susţine E. Kis, ar 

fi alcătuit din vár “cetate” + suf. -os (MÉKSz) este puţin probabilă , deoarece MNyTESz arată că 

acesta a apărut, cităm: 

 “Az így létrejött váras - város tehát eredetileg valamivel való ellátottságos kifejezö melleknév 

volt, s jelzöként alkalmazhaták olyan szókapcsolatokban, amelyek eröditményel védett, vár körrül 

keletkezett, viszonylag sürün lakott emberi településre utaltak. Az ilyenféle jelzös szerkezetekböl 

jelentéstapadással vált ki a fönevi használatú váras - város...”  (MNyTESz, III, p. 1093-1094). 

În acest context ipoteza propusă de Academia budapestană este mai puţin probabilă, 

recunoscându-se prioritatea formei váras asupra celei zise literare, actualul termen magh. város. De 

altfel, atestările documentare ne arată că forma magh. varas (waras) este cea mai veche (vezi mai sus) 

şi aici nu mai este loc pentru alte ipoteze, lexicul istoric maghiar infirmându-le prin puterea 

documentelor.   

Trebuie să menţionăm şi faptul că termenii maghiari compuşi cu sufixul -os dau naştere, de 

obicei, unor adjective nu unor substantive, cum este város.   

De pildă:  

- magh. bor “vin” + suf. -oş = boros, adj. “cu vin, ameţit, beat (de vin)”; 

- bors “piper” + suf. -os = borsos, adj. “piperat”; 

- búb “moţ”, “creastă” + suf. -os = búbos, adj. “moţat”; 

- csont “os” + suf. -os = csontos, adj. “osos, ciolănos”; 
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- ón “staniu”, “cositor” + suf. -os = ónos, adj. “de staniu, de cositor” etc.; 

- pirit, vb. “a prăji” + suf. -os = piritos, adj. “prăjit” etc.; 

- rost “fibră” + suf. -os = rostos, adj. “fibros”; 

- sár “noroi” + suf. -os = sáros, adj. “noroios”; 

- szám “număr” + suf. -os = számos, adj. “numeros”; 

- tart, vb. “a ţine” + suf. -os = tartos, adj. “durabil”; 

- zamat “aromă” + suf. -os = zamatos, adj. “aromat” etc. 

În mod normal magh. vár “cetate” + suf. -os = város, adjectiv şi nu substantiv! 

Aceasta constituie încă o dovadă că termenul magh. város nu este un compus unguresc, ci un 

cuvânt împrumutat sub forma váras, apoi transformat în város.   

 

 

Etimonul lui magh. vár,  inexistent  

 

Forma magh. város, datorită aspectului formal, sufixat, a făcut posibilă interpretarea ca 

provenind din tema magh. vár “cetate” (acesta ar putea fi şi motivul renunţării la forma iniţială váras), 

îmbrăcând, de astă dată un aspect exterior mai apropiat de formele ungureşti arătate mai sus, dar care 

toate sunt adjective. 

 Mergând mai departe pe firul problemei constatăm că magh. vár “cetate”, care ar fi tema lui 

város, nu este un element lexical de origine maghiară veche, moştenit din limbile ugro-finice sau din 

turco-tătare. 

MÉKSz consideră cuvântul unguresc vár ca fiind un împrumut din iraniană. 

La Victor Kernbach în Mituri esenţiale întâlnim acest termen reprodus din Avesta 

“Vendidat” (II, p. 42-112): 

“Vei face un “var” (loc înzidit). Îl vei face lung cât o fugă de cal pe fiecare din cele patru laturi 

ale sale...” (ME, p. 322). 

Dar după cum se ştie “Avesta” a fost elaborată cu începere din prima jumătate a mileniului I 

î.e.n. (DER, I, p. 258). Triburile ungurilor nu au avut posibilitatea să se întâlnească cu populaţia care 

vorbea această limbă străveche. 

Academia din Budapesta a considerat că un etimon al cuvântului magh. vár “cetate” ar putea fi 

reconstruit şi acordat unei limbi care să corespundă cu perioada de trecere a triburilor ungare prin acea 

parte a lumii. În acest fel presupusul etimon reconstruit a fost pus pe seama limbii medio-persane sub 

forma var, aşa cum am subliniat, inexistent în acea limbă. 

În perioada scursă de la avestică şi până la persana actuală a intervenit fenomenul numit al 

betacizării, întrucât neopersana nu cunoaşte decât forma bar “dâmb, zid de cetate, cetate”. Cum acest 

fenomen al betacizării are loc până prin secolul al III-lea e.n. în latină, s-ar putea crede că el a avut loc 

în aceeaşi perioadă istorică şi în persană, deoarece aceste fenomene sunt solidare între ele şi nu apar în 

mod izolat, ci în acelaşi context istoric. 

Din acest punct de vedere nu este posibil ca în limba maghiară să fi pătruns termenul medio-

persan inexistent var, propus de cercetătorii unguri, iar forma persană bar, existentă şi azi în 

neopersană, ar fi condus la un alt termen maghiar, total diferit de actualul magh. var! 

 Primele atestări documentare ungureşti ale termenului var apar în acelaşi an cu ale magh. 

varas (a. 1015 / 1158 / 1323 / 1403), dar formele în care ele se presupune că apar sunt departe de a 

garanta identitatea şi semantismul lor. Astfel: 

- 1015 / 1158 / 1323 / 1403: “que terminatur ... a meridie Scilfa et Noguar”; 

- 1055: feheruuaru; 

- 1213 / 1550: Beda Varnogy (MNyTESz, III, p. 1090). 
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Comentariile asupra acestor forme sunt de prisos, ele putând fi corupte (Noguar), aşa cum este 

forma mivar (< rom. mioară) etc., în care nespecialistul ar fi distins de la prima vedere doar 

semantismul “cetatea noastră”, puţin “uzat” de trecerea vremii (forma corectă fiind Mivarunk), în 

timp ce el provine de la numele unei oi! 

Forma feheruuaru aduce mai mult cu un termen corupt în care a rămas doar articolul hotărât 

enclitic rom. -ul, străin de limba maghiară (feheru + uaru). Forma Varnogy, deşi mult mai târzie, dacă 

ar avea sensul de “cetate mare”, ar fi trebuit să apară prin schimbarea ordinii elementelor lexicale 

componente: Nogyvar! 

 

 

Magh. vár provine dintr-o falsă analiză, prin deglutinare 

 

Din punct de vedere istoric, în perioada cât au nomadizat triburile maghiare în sudul Rusiei 

(Lebedia), se pare că nu au stat în compania iranienilor, ci a altor popoare turanice, după cum rezultă şi 

din “Történet kronológia”: “630-830 A türk birodalom felbomlása után a magyar törzsek a kazár 

birodalom keretében élnek” (DÉL-OROSZORSZÁG-LEBEDIA) (TK, I, p. 140). 

Prin urmare, triburile ungurilor trăiesc în sfera de influenţă a cazarilor. Ulterior această 

regiune se pare că a fost locuită până în zilele noastre de tătarii Lebed. 

Nici din acest punct de vedere nu există certitudinea unei posibilităţi de împrumut din iraniană 

a termenului magh. vár. 

După părerea noastră magh. vár provine din forma város, prin deglutinare, care s-a produs în 

mod firesc datorită asemănării acestei forme ungureşti cu cele citate de noi mai sus, dar care sunt de 

fapt adjective şi nu substantive (în limba maghiară). 

Semantismul unguresc vár “cetate” s-a format prin contactul viu cu realitatea, întrucât, aşa 

cum am arătat şi mai înainte, oraşele (fon. uăraşele) erau construite în perimetrul extravilan al 

cetăţilor, de unde nu a fost greu să se dezvolte legătura logică de vár “cetate”, iar város având sensul 

de “de cetate”, care cu trecerea timpului s-a impus ca termen pentru “oraş”. 

De aici rezultă cu multă claritate că aşezările româneşti de tip urban existau la venirea 

ungurilor în Pannonia, deoarece substantivul care le denumeşte a pătruns încă din primele secole în 

limba maghiară, fiind, poate, mai vechi decât prima atestare (a. 1015), iar forma cuvântului românesc 

din care a fost împrumutat, uăraş, este specifică graiurilor din Crişana.  
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II. Oradea, toponim străromânesc 
 

 În ciuda lipsei de documente scrise, Oradea este un nume vechi străromânesc, având chiar 

rezonanţe mitologice, cu toate că aşezările din Transilvania, şi între ele şi Oradea, au fost considerate 

multp vreme ca derivând din nume ungureşti. În cazul în speţă, rom. Oradea < magh. Várad. 

Această eroare se datorează cel puţinm a două cauze mai importante: 

Partea de început a numelui de loc unguresc Várad este, la prima vedere, asemănătoare cu 

magh. vár “cetate” (a se vedea supra), căruia, după opinia unor cercetători îndrăzneţi, i s-a adăugat 

“aşa-numitul sufix maghiar - d(!), care apare - după afirmaţiile lui A. Graur - în nume ca Várod (sic!) 

(de la vár “cetate”) devenit în româneşte Oradea...” (NL, p. 67). 

 Se consideră că numele de oraşe, iarăşi, după precizările aduse de Al. Graur, cităm: “în 

generaş, în Transilvania, numele de oraşe au fost fixate de administraţie, care era maghiară sau 

germană” (NL, p.84). 

La acestea mai trebuie adăugat zelul cercetătorilor de a masca cu multă abilitate formele 

româneşti din care derivă aşa-zisele toponime de origine ungurească. 

Prin urmare, la baza afirmaţiile de felul celor de mai înainte nu stau criterii ştiinşifice, ci pur şi 

simplu nişte păreri care se vor a fi autorizate, dar care se pare că izvorăsc din vechile teorii 

“imigraţioniste” şi ale “vidului demografic”, condamnate de istorie. 

 Împotriva acestor teorii se ridică hotărît adevărul ştiinţific şi istoric, care se indică în mod cert 

şi fără echivoc, că la baza formelor ungureşti, în numele de locuri, vem, în cele mai multe cazurim 

toponime vechi româneşti, care au suferit nişte transformări pentru a putea fi încadrate în sistemul 

morfologic al limbii maghiare. 

În această situaţie se află şi numele de loc Oradea, după cum vom vedea în cele ce urmează. 

 Aşadar, Oradea nu poate proveni din Várad, din mai multe motive, între care: 

 1) După cum am arătat mai sus, rom. oraş nu poate fi derivat din magh. város, nici rom. 

Oradea nu poate fi considerat ca derivând din forma ungurească, pentru aceleaşi impedimente, între 

care important ni se pare unul singur: magh. Várad, sau după Al. Graur, Varod, ar fi trebuit să devină 

în română Varod şi nu Oradea. 

2) Juxtapunând cei doi termeni magh. város şi Várad observăm că prima parte a acestora are 

tema “vár.”, care, după demonstraţiile făcute supra, nu poate deveni rom. +) or-. (a se vedea tema oraş 

şi 1.4.3.1. - 1.4.6.1.). 

 3) La justificările de mai sus se mai adaugă încă o “inovaţie”, aşa-numitul sufic maghiar -d, 

care apare numai în toponimie.   

 

 

Presupusul sufix magh. -d 

 

În cele ce urmează, vom elucida originea acestui sufix magh, -d, care, după părerea noastră, 

provine dintr-o falsă analiză, în urma maghiarizării unor nume de locuri româneşti. 

În acest sens, vom da câteva exemple de localităţi româneşti cu terminaţia în -eşti, 

maghiarizate în -d, presupusul sufix toponimic maghiar: 

Drăgăneşti (jud. Bihor) > magh. Draganesd (DILT); 

Mălăeşti (jud. Hunedoara) > Malaesd (a.1453), Maloyesd (a.1500), Malajesd (a.1760) (DILT); 

Petreşti (Hunedoara) > magh. Petresd (a. 1485, 1854) (DILT); 

Costeşti (Hunedoara) > magh. Kozthesd (a.1444) (VVS, 56); 

Popeşti (Hunedoara) > magh. Papesd (a.1491), Popesd (a.1760) etc. (DILT); 
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Aleşti (jud. Bihor) > magh. Elesd (a.1291) etc., apoi  readaptat în română sub forma Aleşd, 

păstrată până azi (DILT); 

Căbeşti (Bihor, Hunedoara) > magh. Kebest (a.1828), Kebesd (a.1851) etc. (DILT) etc. 

Multe din toponimele româneşti au fost maghiarizate prin înlocuirea lui -d cu -t. Lipsa lui -i 

final (din -eşti) se expplică prin faptul că în maghiară acesta are rol de a desemna un adjectiv (a se 

vedea exemplificările mai dinainte). 

Nu este cazul să insistăm asupra acestui fapt, el neintrând în planul studiului nostru. 

O altă categorie de toponime româneşti care au fost încadrate în maghiară cu presupusul sufix 

toponimic -d fac parte din substratul dacic, autohton, şi provin, după toate probabilităţile, din fostele 

numel topice compuse cu elementul dac. -dava “cetate”. 

De la forma antică dac. -dava, în cursul evoluţieilimbii române, în special după pătrunderea 

mai puternică a influenţei latineşti, s-a ajuns, în cele din urmă, la dispariţia lui -v-, ca în majoritatea 

elementelor latine, având astfel numai -da (< da(v)a < dava). 

Menţionăm că acest fenomen, de dispariţiei a lui -v-, este specific şi altor limbi romanice. 

Exemple: 

- lat. calcavi non calcai (App. Probi); 

- lat. probavi non probai (App. Probi); 

- lat. rivus non rius (App. Probi); 

- lat. pavor non paor (App. Probi) etc.; 

- lat. pavonem > rom. păun (IFILR, p.87); 

- lat. juvenem > rom. june (IFILR, p.97); 

- lat, clavem > rom. cheie (IFILR, p.28); 

- lat. cantavi > rom. cântai (IFILR, p.97); 

- lat. pavimentum > rom. pământ (IFILR, p.97); 

- lat. novium > rom. nou (IFILR, p.97); 

- lat. jovis > rom. joi (IFILR, p.109); 

- lat. rivus > rom. râu; 

- lat. grevum > rom. greu (OMAGIU, IC DRAGAN, 115) etc. etc. 

Acelaşi fenomen, după cum am arătat mai sus, are loc şi în cazul cuvintelor moştenite din 

substratul autohton: 

- dac. Potavissa > Potaissa (RIGC, p.81); 

- dac. Polondava > Polonda (LTD, p.114, 115); 

- trac. Terandava > Teranda (EALR, p.63) etc. 

În acest context apar cu justificată tărie unele toponime păstrate până azi la români cu 

terminaţia dacică târzie -da, dar care au fost încadrate în sistemul morfologic al limbii maghiare cu 

acelaşi presupus sufix toponimic -d. 

Astfel, avem cazurile: 

 Tămaşda (Bihor) < dac. Transidava, care în ungureşte a devenit: Tamasd (villa Tamasd, 

a.1169) etc. (DILT, II, p.182); în română acest nume de loc s-a păstrat până astăzi sub aceeaşi formă 

antică: Tămaşda. 

Ianoşda (Bihor), la origine +)Janusidava, cetatea lui Ianus, a fost încadrat în ungureşte sub 

forma: Janosd (a.1203), Jánosd (a.1587) etc. (DILT, I, p.301). 

Există o serie de localităţi care, după ce au fost maghiarizate, respectiv prin tăierea terminaţiei 

-a din -da, au fost readaptate sub această formă în limba română, rămânând ciuntite până în zilele 

noastre. Între acestea, amintim:  

Sărand, top. (Bihor), atestat şi ca forma Săranda (a.1430) (DOR, p.142), a devenit în 

ungureşte: Zarand (a.1333, 1334), pagus Zaránd aliis Szaránd (a.1808), Szaránd (a.1851) etc. (DILT, 

II, p.106). Readaptat în limba română sub forma Sărand. 
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Cărand(a) (Cf. top. Cărănzele) > magh. Karand (a.1493), Kyskarand (a.1587), Nagykarand 

(a.1851), readaptat sub forma Cărand (DILT, I, p.127). 

Azi, localitatea se numeşte Cărăndeni (Bihor). Există şi o altă localitate care se numeşte 

Cărănzel (Bihor, în timp ce în jud. Arad a rămas forma Cărand. 

*  *  * 

Credem că s-a putut observa paralelismul perfect existent între denumirile româneşti de tipul: 

Căranda, Oşanda, Săranda, Şumanda etc., cu cele originare traco-dacice: Polonda, Theranda etc., 

arătate mai sus.6) 

Nu dorim să examinăm, în amănunt, aceste toponime de provenienţă dacică, pentru economia 

lucrării, aşa că vom încheia amintind doar că şi top. Salonda (oraş în Bihor) se încadrează în acest 

context, el provenind din dac. Salanda, prin ănlocuirea lui -d- cu -t- şi transformarea lui a din silaba a 

II-a în o, sub influenţa limbii latine, aşa cum vom vedea într-un studiu consacrat acestui fenomen. 

* * * 

Presupusul sufix unguresc specific toponimiei, -d, mai poate să apară şi prin maghiarizarea 

altor nume de locuri româneşti, care au sufixul -işte (Cf. Târgovişte > magh. Tergovist, putând la fel 

de bine să fie şi Târgovisd), dar numai din forma nearticulată. 

În cazul unui toponim, articulat acesta poate conduce spre alte terminaţii ungureşti, ca în cazul 

numelui de loc Cânepiştea > magh. Kenyérpista (FN, XXVIII, nr. 27, oct. 1978), în care nu mai poate 

fi recunoscut etimonul. 

În acest fel, considerăm că am demonstrat cât de întemeiate sunt afirmaţiile de felul celor 

citate de noi, privitor la “fixarea de către administraţie a numelor de oraşe în Transilvania” (NL, p.84), 

precum şi modalitatea de fixare a acestor nume topice, care derivă toate din formele româneşti, 

anterioare maghiarizării, dar care şi-au păstrat până azi forma, fonia şi semantismul, în cele mai multe 

cazuri. 

Pentru a infirma “ipoteza” acad, Al. Graur, este suficient materialul documentar indicat până 

aici, dar, aşa cum vom mai vedea, exemplele sunt deosebit de abundente, arătând şi pe această cale 

densitatea localităţilor din Transilvania, în primul rând, şi din Dacoromânia, în general, densitate 

existentă la venirea ungurilor în aceste părţi ale Europei, care au preluat şi încadrat toponimele 

româneşti după specificul limbii lor. 

 Din acest punct de vedere nu poate exista nici un fel de dubiu, deoarece preluarea unui termen 

dintr-o limbă în alta, reprezintă o axiomă, prin faptul că limba care preia un termen oarecare din limba 

de ieşire, nu poate pretinde că termenul nou preluat de ea are aceeaşi vechime cu termenul din limba 

din care s-a făcut împrumutul, aşa cum se întâmplă, uneori, cu ipotezele unor cercetători. 

 

Oradea - nume străromânesc 

 

Dar numele de loc Oradea are o vechime considerabilă, care, după toate probabilităţile, se 

pierde în epoca romană, având chiar unele rezonanţe mitologice. 

Aşezată pe malurile Crişului Repede (dac. Crisius, Crisia), la marginile pădurilor seculare, 

care, după Romulus Vulcănescu, se întindeau şi în jurul Oradiei şi aveau semnificaţie mitologică, fiind 

cunoscute din comuna primitivă. Acelaşi autor ne indică existenţa unor arbori monumentali în păduri 

sau poieni, în apropierea municipiului în cauză, precum şi a unui centru sacru în pădurile sau în codrii 

secularo din epoca feudală (CC, p.10). 

Pădurile seculare coborau din munţi, în plin şes mănos, către aşezarea situată la răscruce de 

drumuri continentale, care întrunea şi în acest fel condiţiile cerute de tradiţiile străvechi, de a fi 

patronată, ca mai toate localităţile vremii, de acele genii ale naturii, pe care cei din vechime şi le 

închipuiau ca pe nişte fecioare, frumoase, numite nimfe. 
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Conform tradiţiei mitologice, aceste nimfe locuiau în grotele de pe vârfurile munţilor, în codri 

deşi, pe câmpii sau în ape, fiind de mai multe categorii şi având şi darul profeţiei. 

În calitate de genii protectoare (mai târziu, locul lor a fost luat de câte un sfânt), oamenii le 

invocau, implor‟ndu-le sprijinul. 

Numeroase sunt legendele legate de numele lor, ele fiind iubite de zei şi nu arareori şi de 

muritori (MDM). 

Nimfele munţilor se numeau oreade (lat. Oreades), nume care se identifică şi cu cel al 

bureţilor de rouă (bureţii de pajişte sau cocârlele), care şi azi mai cresc din abundenţă prin partea 

locului, cu o ţinută semeaţă (lat. marasmius oreades . CMAP, p.172-173), foarte gustoşi, din care 

cauză sunt apreciaţi de bihoreni. 

Aşadar, locuitorii antici ai oraşului de pe malurile Crişului Repede au putut invocate, în 

calitate de genii protectoare, oreadele din Munţii Bihorului, ale căror culmi limpezi se mai văd în 

zilele însorite de vară şi de toamnă, , sau, poate, una dintre acele Oreade locuia chiar pe creasta 

Dealului Betfiei, în vremea în care acesta, scuturat de fiorul de vlagă vulcanică, mai fumega încă, 

atrăgând asupra lui atenţia mulţimii îngrozite de ameninţarea vreunui zeu supărat. 

La condiţiile istorice şi sociale de atunci, se pare că lucrul cel mai firesc era ca tocmai acestei 

Oreade să-i ceară protecţia, în calitatea ei de patroană a localităţii. 

Cu timpul, uitându-se de mânia zeului sau a zeiţei din Dealul Betfiei, care îşi mai potolise 

mânia aprigă, iniţială, numele de Oreade, împletit cu cel al bureţilor de rouă din împrejurimi s-a 

generalizat, rămânând numai ca nume de aşezare omenească. 

Miracolul păstrării acestui nume vechi într-un loc aşezat la răscrucea marilor vânturi ale 

istoriei nu poate fi explicat decât pri continuitatea poporului român. 

Popoarele venite ulterior pe aceste meleaguri nu au făcut altceva decât să preia şi să adapteze 

după specificul fiecăruia numele străromânesc. 

Numele dat de administraţia romană, care, se pare, ar fi fost Ulpianum, nu a reuşit să 

supravieţuiască după retragerea aureliană din anul 271 e.n., impunându-se definitiv forma populară 

legată de termenul Oradea. Cum în cursul secolului al III-lea -a final s-a pierdut (a se vedea ILR, I, 

P.170), de la Oreade până la forma rom. actuală Orade nmu e decât un mic pas lingvistic, de tipul 

fenomenului crişean ea > a, datorat monoftongării lui ea, simţit ca un diftong, aşa cum vom vedea şi în 

exemplele de mai jos: 

- lat. sera > dr. seară > criş. sară; etc. sau: 

- lat. feta > v. rom. feată (ar. feată) > dr. fată; 

- lat. terra > v. rom. ţeară > dr. ţară; 

- lat. verga > v. rom. veargă (ar. veargă) > dr. vargă; sau: 

- dr. seamă > criş. samă etc. 

- dr. zeamă > criş. zamă; 

- dr. ceară > criş. cară etc. etc. 

Considerăm că monoftongarea din v. rom. Oreande trebuie să fi avut loc în acelaşi timp cu 

cele arătate mai sus, întrucât, se ştie, un fenomen lingvistic cuprinde întregul sistem morfologic al 

limbii, el neputându-se manifesta într-un domeniu strict limitat de anumite bariere sau concepţii 

filozofice sau filologice. 

Prin urmare, Oradea reprezintă ca şi alte aşezări, un vechi nume de loc perpetuat fără 

întrerupere din cele mai vechi timpuri, poate chiar dinainte de formarea poporului român. 

Forma literară actuală, Oradea (articulată) a rămas din vremea în care municipiul se numea 

Oradea-Mare, după cum am mai arătat şi supra, forma populară fiind aceea de Uăradi sau Uărade. 

Şi în acest caz se confirmă părerea marelui romanist italian Carlo Tagliavini, cităm: “Numele 

de locuri sunt mai puţin supuse schimbărilor decât numele comune. Deseori numele locale 

supravieţuiesc, legate de soarta locului, multor schimbări de popoare şi de limbi” (OLN, p.72). 
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III. Timişoara, toponim creat pe teren românesc 
 

Timişoara - formă primordială 

 

Timişoara nu este un fals diminutiv, cum afirmă Al. Graur, ci un nume topic creat pe teren 

românesc, ca atâtea altele de acest fel, menţionate, unele, şi mai sus.  

La baza acestei afirmaţii mai stau şi alte argumente, între care: 

- numele de loc Timişoara cunoaşte două forme mai importante, care s-au impus: 

- Rom. Timişoara; 

- Magh. Temesvár (forma germ. Temesburg nu s-a impus,. astfel că naţionalitatea germană din 

Banat foloseşte tot numele magh. Temesvar). 

Naţionalităţităţile conlocuitoare din Banat, colonizate aici ulterior, folosesc numele topic 

magh. Temesvar; 

Dorin Gămulescu ne arată perioadele istorice în care au avut loc strămutări de populaţii în 

Banat. Astfel, cităm: 

 “Numai în 1481 s-au strămutat în Banat cca. 50.000 de sârbi. Câţiva ani mai târziu, Matei 

Corvin apreciază, într-o scrisoare adresată papei, că între anii 1482-1486 s-au mutat în Ungaria 

200.000 de sârbi (EOSC, p.43). 

“Bulgarii s-au aşezat în părţile Banatului spre sfârşitul secolului al XVII-lea şi începutul 

secolului al XVIII-lea”; 

“Primii slovaci sunt semnalaţi în Banat în secolul al XVIII-lea”; 

“Cehii în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea”; 

“Ucrainienii în a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea (EOSC, 

p.60). 

 Se menţionează că şvabii s-au stabilit în Banat prin secolul al XVIII-lea (DLRM, p.841). 

Dacă ne amintim şi faptul că ungurii cuceresc Banatul în secolul al XI-lea (ILD, p.75), 

considerăm că nu mai există nici un fel de ăndoială în legătură cu continuitatea elementului autohton 

Timiş în limba română, întrucât atât faptele de limbă, cât şi datele istorice converg în această direcţie. 

Dacă magh. Temesvár ar fi mai vechi decât rom. Timişoara, sau dacă românii ar fi venit aici 

după unguri, forma maghiară Temesvár s-ar fi impus şi la români, aşa cum am văzut că s-a întâmplat 

cu naţionalităţile conlocuitoare. 

 Forma magh. Temesvár nu prezintă nici un fel de dificultate de pronunţie pentru români. 

Limba română posedă toate sunetele care alcătuiesc acest nume, motiv pentzru care nu se justifică 

apariţia altui termen la români, mai ales când se ştie că româna împrumută cuvintele din alte limbi fără 

să le strice forma de origine. 

Existenţa formei proprii româneşti Timişoara, diferită de forma folosită de naţionalităţile 

conlocuitoare, denotă că aceasta nu a fost dată de administraţie, ci de poporul român, continuatorul 

neîntrerupt al limbii şi civilizaţiei strămoşilor săi pe aceste meleaguri. 

Aşadar, numele de loc magh. Temesvár, ca să devină rom. Timişoara ar fi trebuit să treacă 

prin următoarele metamorfozări: 

Magh. Temesvár > rom. +)Temeşvar, +)Timişvar, +)Timişor. Dar , ca şi în cazul oraş (< 

magh. város) nu se poate justifica în nici un fel dispariţia lui -v- (a se vedea demonstraţiile, supra), 

transformarea lui a din magh. -vár în rom. -orm şi iarăşi nu se va putea înţelege niciodată de ce nu ar fi 

putut rămâne forma rom. +)Timişor, de genul masculin (cf. şi Timsor, în teritoriile slave de azi). Se 

cunoaşte faptul că româna posedă trei genuri gramaticale, pe câtă vreme maghiara nu cunoaşte 

categoria genului. 
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Prin urmare, forma feminină rom. Timişoara a apărut, şi din acest punct de vedere, 

independent de presupusul său etimon unguresc, din care nu ar fi putut rezulta, după teoriile perimate, 

decât rom.+) Timişvar. 

La acestea, nu trebuie să uităm, se adaugă termenul magh. vár “cetate”, care, aşa după cum am 

demonstrat mai sus, a fost format din tema străromânească ora, din care derivă rom. oraş, fonetic 

uăraş; el nu a putut fi împrumutat din iraniană, cum afirmă cercetătorii unguri, întrucât la data trecerii 

ungurilor prin părţile Iranului, de atunci, termenul iran. var se pronunţa bar, iar în maghiară, perioada 

apropiată de venirea lor în Pannonia, sunetul v se rostea b, ca în “Gesta hungarororum”: blasi, în loc de 

vlasi etc. 

În concluzie, din nici un punct de vedere nu se poate face o apropiere între forma rom. 

Timişoara ca derivând din magh. Temesvár. 

 

 

Alte toponime încadrate în ungureşte identic 

 

Prin urmare, avem toate motivele să susţinem că rom. Timişoara nu este un fals diminutiv, ci 

unul adevărat, creat pe teren românesc. El nu poate proveni în nici un chip din magh. Temesvár, ci 

acesta din urmă derivă în mod direct din numele de loc românesc Timişoara > magh. Temesvár(a), 

după cum s-a văzut mai înainte. 

Pentru a înlătura orice formă de îndoială cu privire la originea românească a numelui de loc 

Timişoara am găsit de cuviinţă să mai adăugăm şi alte argumente, între care: 

Magh. Koloszvár “Cluj” (azi, Cluj-Napoca), formaţie paralelă cu magh. Temesvár, ar fi 

trebuit, după regulile citate de unii cercetători, să devină în româneşte +)Colojoară dacă ar fi avut ca 

etimon forma ungurească, lucru care nu s-a întâmplat. În acest caz, este vorba de un compus maghiar, 

pe care îl vom analiza în alt capitol al lucrării noastre. 

Dacă Kolozsvár nu a devenit +)Colojoara, atunci Temesvár nu a putut deveni Timişoara. 

Toponimia românească mai cunoaşte cazuri de felul rom. Timişoara încadrate în sistemul 

morfologic al limbii ungare exact ca şi acesta. Astfel: 

- top. rom. Cernişoara, mai puţin cunoscut decât cel al reşedinţei bănăţene, a avut în maghiară 

formele: Chernyswara (a.1380), Cherneswara (a.1480, 1482) (RTO, p.285-286) < Cernişoara (pop.). 

Asupra temei autohtone a acestui toponim nu este cazul să insistăm, ea fiind evidentă, ca 

diminutiv al Cernei (< dac. Dierna, care apare în inscripţii şi în secolele al IV-lea - al V-lea e.n., şi sub 

forma Zernis - INSCR., p.356, 359, 360). 

Top. rom. Furcşoara > Fursora (a.1518), apoi Fursowara (a.1519) (RTO, p.285-286); 

 Top. rom. Căprioara > magh. Kaprevár (a.1337) (RTO, p.266) etc. 

Considerăm, pentru toată lumea, specialişti sau nespecialişti, că termenul căprioara, devenit 

toponimul Căprioara, fonetic Căpriuara, a fost încadrat în sistemul morfologic ungar sub forma 

Kaprevára, de unde forma Kaprevár, prin deglutinare, cum am mai arătat în prezentul studiu. 

Şi acest exemplu ne arată, fără putinţă de tăgadă, că evoluţia rom. u > magh. v este o realitate 

palpabilă, nu o născocire fantezistă, aşa cum ni se par aşa-zisele derivări româneşti din formele 

maghiare pe care le discutăm. 

Etimologia rom. căprioară este, de asemenea, clară, credem, pentru toţi oamenii de bună 

credinţă; 

- lat. capriola, capreola > rom. căproioară (dr. căprioară, ar. căprioară), cf. şi it. capriuola 

“chevrette”. 

Chiar şi acest termen românesc. Căprioara, a fost posibil să devină “un fals diminutiv”, cu 

toate că forma maghiară, respectiv tema, este încă româneasvă (Kapre-). Dar, dacă cercetătorii 
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maghiari ar fi depus mai mult interes, la nivelul cunoştinţelor de azi, acest nume de loc ar fi putut 

deveni de necunoscut, ca multe altele: 

- +) Kaprosvár “cetatea mărarului”; 

- +) Kaprásvar “cetatea himerelor, a nălucirilor sau a iluziilor deşarte” etc. 

Aceste nume formate de noi nu sunt cu nimic mai exagerate decât altele, amintite şi în acest 

studiu, căci, se ştie, în documentele ungureşti, apar multe forme corupte, semnalate de cercetători.  

În acest sens, vom mai da un singur exemplu, pentru a nu lungi inutil analiza noastră: 

În judeţul Hunedoara există un nume de loc, Cinciş, care, după cum se vede, este format, pe 

teren românesc, din tema cinci (num.), de origine latină, + suf. -iş (Cf. acoperiş, ascuţiş, brânciş, 

costiş, făţiş, păiş, răriş, teiş etc.), care apare în documente sub formele: 

- Cholnukus (a.1360); 

- poss. Chanokos, Chonokos (a.1446); 

- Cholnokws (a-1475) etc. (ONOMASTICA, p.88). 

Este limpede pentru oricine că, din asemenea forme zise “documentare”, nu putea să apară 

rom. Cinciş. Dar, cum am mai subliniat, acestea sunt forme corupte cu voia sau fără de voie, ca să 

mascheze, probabil, derivarea lor din forma-bază rom. Cinciş. 

Numele românesc derivă din num. cinci (< lat. cinque; cf. şi it. cinque etc.), cu semantismul 

format încă în epoca stăpânirii romane, de la “villa rustica” existentă în acel loc, după cum precizeauă 

Paul MxKendrick, în columul “Pietrele dacilor vorbesc”, care “villa rustica” avea exact CINCI  

încăperi (PDV, p.85), autorul american reproduce şi schiţa respectivă. 

După cum se poate uşor constata, există mai multe mijloace de înlăturare a elementelor 

româneşti care arată continuitatea neîntreruptă a limbii şi a poporului nostru. 

 

Mioara - Timişoara - Încadrări paralele 

 

Revenind la Timişoara, care, după am arătat, nu este singurul nume de loc transformat în 

Temesvár, datorită, în primul rând, unei slabe preocupări a cercetătorilor noştri, şi apoi a existenţei 

termenului magh. vár, de care se abuzează foarte mult, chiar dacă, uneori, coincidenţa concură la 

realizarea acestui joc al hazardului. 

Vă amintiţi, desigur, că nu numai numele de loc, care, pesemne, au fost “date de administraţie, 

care era germană sau maghiară”, cum afirmă Al. Graur, au ajuns să aibă forma cu magh. -vár, ci chiar 

şi banala mioară. 

Aceasta a avut o evoluţie pe care o merită să o subliniem încă o dată: 

Rom. mioară (diminutivul căreia a ajuns celebra baladă “Mioriţa”, care, după Mircea Eliade ar 

putea deriva “direct din faimoasa bucurie de a muri a geţilor...”, ar putea fi elaborată în jurul ideii de 

moarte creatoare şi moarte senin acceptată” (De la Zalmoxis..., p.192), a ajuns în ungureşte să aibă o 

formă în care apare acel vár, numit undeva şi jolly-jocker”. Astfel: 

Rom. mioară > magh. miora (a.1548), myllyora (a.1551), milvára (a.1582), melliora (a.1648), 

milora(nak) (a.1702), muyiora (a.1756), mióra (a.1863), mujivór, mujivara, mujvára, mivár etc. 

(MNyTESz, II, p.933). 

Metamorfoză care a avut loc, după atestările documentare, abia din secolul al XVI-lea 

încoace. Vă imaginaţi ce transformări apar în cazul unei vechi cuvinte româneşti, intrate în secolul al 

X-lea, al XI-lea, al XII-lea în limba maghiară. 

Iată-ne, aşadar, în faţa unui fapt care ar putea fi calificat şi el drept “un fals diminutiv”, dacă 

rom. Mioara ar fi pătruns în toponimie şi dacă acest nume de loc s-ar fi găsit în Transilvania. Ar fi 

trebuit să acceptăm că rom. Mioara < magh, Mivár “Cetatea noastră”! 

Şi în acest caz, afirmaţiile lui B.P. Haşdeu se arată a fi de mare actualitate: necesitând o 

perpetuă repetare: 



Elemente lexicale străromâneşti 

~ 33 ~ 
 

“E foarte poznaşă metoda acelora care, oricând una şi aceeaşi vorbă se găseşte totodată în 

graiul românesc şi la vreunul din popoarele învecinate, se grăbesc a susţine că românii au „împrumutat 

de la alţii, ca şi când de la români nimeni nu putea împrumuta nimic” (SLR, p.10). 

În spatele acestor jocuri “de-a lingvistica” se ascunde, bine mascată, teoria imigraţionistă. Aşa 

cum s-a putut vedea şi până în prezent, totul se bazează pe simple afirmaţii ale unor persoane care au 

reuşit să-şi exprima prima dată părerea în scris. Nimic ştiinţific, istoric, arheologic, lingvistic nu stă la 

baza aşa-ziselor etimoane maghiare analizate de noi, Prin girul unor “personalităţi” aceste afirmaţii se 

vor axiome, căci altfel cum s-ar putea vorbi despre “substantive a căror origine maghiară este 

indiscutabilă” (ISOM, p.100), şi ele au “darul” de a deruta pe cercetătorii neavizaţi, de a-i îndepărta de 

pe “frumuri bătătorite” deja de o “tradiţie” şi de a-i îndrepta pe o pistă greşită, la capătul căreia se află 

marea capcană a “vidului demografic”. 

Este greu ca un tânăr cercetător să-l combată pe fostul său dascăl, pe terenul său propriu, cu 

argumente furnizate în anii de şcoală de către maestru. Şi chiar dacă ar face-o, în timpul vieţii 

maestrului i-ar fi, poate, imposibil, iar “tradiţia împrumuturilor” capăt din an în an mai mare vechime 

şi “stabilitate”, în folosul altora şi în detrimentul limbii române. S-au văzut castele de zăpadă, care ţin, 

totuşi, o iarnă (rece), şi castele de nisip care nu pot fi văzute decât în imaginaţie, mai ales în timpul 

unui coşmar. 

În acelaşi mod a fost încadrat în ungureşte şi toponimul rom. Orăştioara (fon. Uărăştiuara) > 

magh. Warasthywar (a.1464) etc. (VVS, p.62), formă deglutinată, ca şi Temesvár, prin reducerea lui -a 

final. 



Alexandru Pele 

~ 34 ~ 

 

 

IV. Chioar, vechi nume românesc 
 

 

În ce priveşte încadrarea top. rom. Chiuar în sistemul morfologic al limbii maghiare, acesta nu 

întâmpină nici un fel de dificultăţi: 

- rom. Chiuar sau poate Chivar > magh. Kivár, apoi Kövar. 

Între magh, Kivár, păstrat astfel şi în multe nume de persoană (sau de familie): Kivári “de la 

Kivár, respectiv “chiuărean” (< piar < piuă + suf. -ar < lat. pilla). 

Prin urmare, forma magh. Kivár este anterioară celei actuale Kövár, care i-a luat locul tocmai 

datorită faptului că nu avea un înţeles prea clar în ungureşte: 

magh. Ki “cine”; “afarp” + magh. vár “cetate” = Cine-cetate, Afară-cetate”, pe câtă vreme 

forma ajustatp: Kövár reprezintă ceva plauzibil: “Cetate de piatră”! 

 În maghiară se cunosc multe dublete de tipul magh. Kivár/ Kövár, întrucât magh. e (i) se 

pronunţă, uneori, şi ö. De pildă: 

- germ. Feld “câmp” > magh, föld “pământ”; 

- top. Feldioara > magh. Felduuar (a. 1130-40): 

“Duodecim predium, quod dedit Andreas episcopus in Felduuar”. (MNyTESz, I, p.964-965); 

Fewdwar (a.1404); 

- deci din Felduuar > magh, Földvár, şi nu invers, cum arată Al. Graur, iar magh. föld mai 

avea încă şi în anul 1519 forma feeld(et) (Ibid.). 

Dar să vedem şi alte exemple de felul alternanţei magh. e/ö: 

- Filip (antroponim) are în mai multe limbi forma: gr. Philippos; engl. Philip; fr. Philippe; 

germ Philippus, it. Filippo, sp. Felipe, port. Filipe, bg. Filip, rus. Filip, scr. Filip, rom. Filip etc., dar 

magh. Fülöp (MEO, p.136); 

- chimen (< gr. kimion) are formele următoare în diferite limbi: bg. kim, scr. kim, germ. 

kümmel, ceh. kmin, rus. tmin, slc. kmin, pol. kminek etc., dar magh. kömény. 

Se poate observa apropierea existentă între formele rom. chimen şi magh. kömény, care ne 

arată, cu siguranţă, că etimonul termenului maghiar este rom. chimen, care derivă din neogreacă, Un 

împrumut unguresc din bg. kimen ar fi peste mână şi greu de acceptat. 

Dar chiar în maghiară există dublete de felul amintit mai sus: 

magh. kelt/ magh. költ “a trezi”; 

magh. kiseper/ magh. kisöpör “a mătura”; 

magh. veder/ magh. vödör “vadră”; 

magh. veres/ magh. vörös “roşu, roşiatic” etc.; 

magh. ismer/ magh. ösmer “a cunoaşte”; 

magh. petty (/ magh. pötty “pată, picăţea”; 

magh. Demeter/ magh. Dömötöe “Dumitru”; 

magh. Erne/ magh. Ernö “Ernest” etc. 

În toponimie se cunoaşte aceeaşi evoluţie: 

rom. Criş > magh. Kris > Kiris > Keres > Körös; 

rom. Timiş > magh. Temes > Tömös etc. 

scr. Krizevci (top.) > magh. Kiriz > Körös etc. 

Aşadar, rom. Chiuar > magh. Kivár > Kövár nu face nici o excepţie, ci se încadrează perfect în 

contextul general al împrumuturilor de acest fel, indiferent de semantismul care li se potriveşte, din 

pură întâmplare sau ajutat de cercetători.  
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În cazul magh. Kiváar pe lângă sensurile arătate mai sus: “Cetate de afară” sau “Cetate- cine”, 

dacă s-ar scrie despărţit Ki vár ar avea şi înţelesul de “Cine aşteaptă”. Un motiv în plus pentru 

lingvistica maghiară de a se îndrepta spre substantivul magh. Kö “piatră”. 

Se cunosc cazuri în care şi alţi termeni româneşti au fost asimilaţi unor denumiri ungureşti fără 

a avea vreo legătură între semantismul unora şi al celorlalţi. 

Astfel, negustorul de ouă, numit, după îndeletnicirea sa, Ouaru, a fost înregistrat în actele 

publice sub numele de Óvári, considerat ca un locuitor al unei “Cetăţi Vechi” (magh. Ó “vechi”, vár 

“cetate”), care trebuie presupus că ar fi putut exista pe undeva, de vreme ce s-a admis a exista şi alte 

feluri de cetăţi: 

- Cetate pustie (Pusztavár), în loc de postăvar; 

- Cetate de pământ (Földvár), în loc de Feudioară; 

- Cetate de piatră (Kövár), în loc. de Chiuar; 

- Cetate de sare (Sóvár), în loc de şovar etc. 

Rezultă, aşadar, că şi acest toponim, rom. Chiuar, azi Chioar, este etimonul magh. Kivár şi 

Kövár, el fiind legat de îndeletnicirea străromânească a piuarilor. Cetatea ridicată pe domeniul 

Piuarului a continuat să rămână multă vreme, după cucerirea de către unguri a Maramureşului, în 

stăpânirea voievozilor români. 
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V. Chin, un cuvânt de origine latină 
 

Chin este considerat de Al, Graur că a pătruns în fondul principal al limbii române odată cu 

lotul de cuvinte: “venite cu ascensiunea burgheziei”. “Prin introducerea de elemente de vocabular 

slave şi maghiare, româna s-a pregătit pentru noul mod de viaţă care mijea la sfârşitul Evului mediu...” 

(TEALR, p.276). 

Cât de întemeiate sunt aceste afirmaţii am arătat în altă parte, aşa că nu vom mai insista, acum, 

asupra lor. 

Pentru a părea deosebit de importantă o astfel de exprimare, care, datorită “greutăţii” celui 

care o face, ea devine piatră unghiulară pe care se pot întemeia şi construi noi teorii care duc, în final, 

la un deznodământ nedorit şi păgubitor pentru limba română. 

 În ultimele decenii, lingvistica noastră nu a luat o atitudine critică şi nu a verificat nici un fel 

de ipoteze emise din afară, datorită cărui fapt au pătruns în mod tacit unele teorii pseudo-ştiinţifice, 

între care şi aşa-zisa origine maghiară a unor termeni româneşti. 

Iată de ce s-a ajuns la situaţia ca Emese Kis să afirme în mod categoric: 

 În cercetarea substantivelor din limba română literară a căror origine maghiară este 

indiscutabilă ne-am condus după lista întocmită de Lajos Tamás, lăsând la o parte doar forme ca alac 

(de origine maghiară în română) şi cele cu etimologie nesigură, camfor şi mâzgă, deşi nu sutem 

întrutotul de acord cu această listă. Nu înţelegem de ce (dacă sunt incluse elemente ca papistaş) nu 

apar în listă cuvinte ca gaie, jimblă, labă, pişcot, şan, şatră, terci, ţel, iobag, nemeş, vig. De asemenea, 

nu pare motivat pe ce bază lipseşte din tot volumul termenul rom. maghiar încetăţenit literar în limbă, 

provenind din magh. magyar “id.” (ISOM, p.100). 

Iată pe ce poziţie se situează o cercetătoare “bine cunoscută şi apreciată” (Al. Graur, RL, nr. 

3/15.01.1976), care, fără a aduce nimic nou în lucrarea sa, reproduce o listă (a lui L. Tamás - a se 

vedea poziţia acestuia în “Continuitatea românilor” (p.64, 65 etc.) de N. Stoicescu) cu termeni de 

“origine maghiară indiscutabilă”, cu toate că s-a văzut şi până aici originea indiscutabilă a acestora, 

care necesită o schimbare de sens de numai 180o. 

E. Kis, departe de a se situa pe o poziţie constructivă şi imparţială, cum ne-am fi aşteptat, se 

străduieşte, cum am văzut şi în altă parte, să “fundamenteze” prin diferite mijloace şi pseudo-analize 

provenienţa din maghiară a acestor termeni, care, de fapt, constituie o moştenire lingvistică în română. 

Dintre cuvintele analizate de domnia sa face parte şi rom. chin < magh. kin “id.” (ISON, p.41, 

64, 101). 

Din punct de vedere semantic, magh. kin “chin, tortură, caznă, supliciu” este apropiat foarte 

mult de rom. chin “suferinţă fizică grea; tortură, supliciu; necaz, grijă”(DRLM, DLRLC, I, 410). 

De asemenea, din punct de vedere acustic, între magh. kin şi rom. chin există o diferenţă 

neesenţială, în comparaţie cu celelalte cuvinte analizate până în prezent. 

Dar, de la aceste însemnări şi până la a stabili care este originea termenului, în care limbă e 

mai vechi şi în care i se găseşte etimonul, considerăm că mai e un drum lung de străbătut, pe care nu-l 

putem face decât dacă ne-am debarasat complet de prejudecăţi şi dacă analizăm lucrurile din punct de 

vedere istoric şi ştiinţific. 

Afirmaţiile fără temei devin gratuite şi nu servesc nimănui, iar în lingvistică au darul de a 

trena cercetările adevărate şi de a nu înregistra progrese într-un domeniu atât de controversat ca acesta. 
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“Presiunea sistemului” 

 

Pentru a-şi putea “justifica” afirmaţiile, autoarea citată este nevoită să formuleze nişte ipoteze 

cum ar fi aceea cu “presiunea sistemului morfologic al limbii române”: “Prin urmare, substantivele de 

origine maghiară, fie adaptându-şi, fie substituindu-şi ultimele foneme tematice, au putut fi integrate în 

oricare categorie de teme inexistente în limba maghiară, dar specifice limbii române. 

Acest fapt dovedeşte şi el natura morfologică a presiunii sistemului” (ISOM, p. 104). 

Cele mai multe substantive de acest fel s-au încadrat în categoria neutrelor cu tema în 

consoană dură la singular şi consoană dură, rotunjită, la plural, de tipul rom. timp/ timpuri. Astfel, 

avem: rom. aldămaş - aldămaşuri, alean - aleanuri, arpăcaş - arpăcaşuri, belşug - belşuguri, bir - biruri, 

borviz - borvizuri, ceardaş - ceardaşuri, chin - chinuri, chip - chipuri, gulaş - gulaşuri, ham - hamuri, 

hoit - hoituri, imaş - imaşuri, lăcaş - lăcaşuri, meleag - meleaguri, neam - neamuri, răntaş - răntaşuri, 

sălaş - sălaşuri...” 

“Numărul exemplelor similare dein graiuri este foarte mare. Etimonul acestor elemente 

prezintă o consoană tematică finală dură în limba maghiară” (ISOM, p. 104). 

Existenţa genului neutru în limba română nu constituie o descoperire recentă, iar unele cuvinte 

au aparţinut dintotdeauna acestui gen, fie ele moştenite din latină sau din substratul autohton traco-

dacic. Că aceste cuvinte au fost “folosite ca puncte de orientare, pentru cele nou-încadrate” (Exemple: 

timp/ timpuri, cer/ ceruri, cuptoraş/ cuptoraşe, cui/ cuie, curcubeu/ curcubeie, ou/ ouă, bici/ biciuri etc. 

(ISOM, p.103), rămâne de văzut dacă cele “nou-încadrate” nu fac parte şi ele din aceeaşi categorie de 

elemente moştenite şi nu împrumutate, aşa cum am văzut că s-a întâmplat în cazul unor termeni ca: 

ban, banat, talpă, fodră, oraş etc. 

 

Termeni româneşti în maghiară 

 

Pentru a înţelege mai bine situaţia privilegiată care a avut-o maghiara în trecut, de unde se 

consideră că primează influenţa ei asupra limbii române, trebuie să ne reamintim opinia lui D. Macrea, 

legată de “părerea, pusă tendenţios în circulaţie de lingvişti şi publicişti din fostul Imperiu Habsburgic, 

că românii au primit în limbă numeroase elemente din limbile vecine, fără ca ei să fi avut vreo 

influenţă asupra acestora”, părere combătută ed Haşdeu. (SLR, p.10) 

După cum este cunoscut şi recunoscuţ, schimburile lingvistice sunt, întotdeauna, urmări fireşti 

ale legăturilor tradiţionale între două popoare, mai ales când acestea sunt şi învecinate şi au convieţuit 

împreună câteva secole. Aceste împrumuturi nu se pot face într-un singur sens, mai ales când este 

vorba de un popor autohton ca al nostru, cu o existenţă de multe milenii pe aceste meleaguri, care a 

avut instituţii tradiţionale, cum au fost banatele, ca prime formaţiuni statale prefeudale româneşti, iar 

de partea cealaltă, infuenţa maghiară s-a exercitat mai ales prin administraţie. 

Din punct de vedere istoric, continuitatea poporului român este de necontestat şi dovedită din 

punct de vedere ştiinţific lingvistic şi arheologic etc., iar ca urmare a convieţuirii cu ungurii, se 

recunoaşte influenţa maghiară asupra graiurilor dacoromâne şi chiar asupra limbii literare. 

Din studiu E. Kis rezultă că în limba română literară au intrat 158 de cuvinte de origine 

maghiară (ISOM, p.102). 

În schimb, influenţa limbii române asupra limbii maghiare este considerată încă foarte redusă. 

După unele dicţionare (MÉKSz), ar predomina termenii de un anumit specific, ca: berbécs (Berbec), 

cáp (ţap), esztena (stână), esztrenga (strungă), katrinca (catrinţă), acesta este considerat de origine 

maghiară (DLRM, DEX), málé (mălai), mokány (mocan), pakulá (păcurar “cioban”), pakura (păcurp), 

palacsinta (plăcintă), furulya (fluier), kaláka (clacă), batul (bătul, măr bătul), ultimii termeni fiind 

consideraţi incerţi (MÉKSz: ?). 
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În MNyTESz, situaţia s-a mai îmbunătăţit, deoarece au fost trecute şi alte elemente din 

maghiară ca fiind de origine română, între care: 

- ardéj “ardei” (a. 1873) (I, p.173); 

- ármás “armaş” (a.1572) (I, p.178); 

- arnót “arnăut” (n.1634) (I, p.178-

179); 

- bács “baci” (a.1462) (I, p.213); 

- bálmos “balmoş” (a.1695) (I, 0.232); 

- baraboly “baraboi” (a.1588) (I, 

p.243-244); 

- baráncsik “borangic” (a.1873) (I, 

p.244-245); 

- batul “pătul” (a.1942) (I, p.259); 

- belice “beliţă” (a.1816) (I, p.275); 

- berbécs “berbec”(e) (a.1423) (I, 

p.281); 

- beszerika “biserică” (a.1645) (I, 

p.269-290); 

- bojár “boier” (a.1486) (I, p.224-225); 

- brindza “brânză” (a.1546) (I, p.370); 

- bulándra “buleandră” (a.1875) (I, 

p.386); 

- buszujog “busuioc” (a.1708) (I, 

p.395); 

- cáp “ţap” (a.1560) (I, p.411); 

- cigája “ţigaie” (a.1795) (I, p.428-

429); 

- cigány “ţigan” (a.1389) (I, p.429); 

- cimbora “sâmbră” (a.1527) (I, p.436-

437); 

- cincár “ţânţar” (a.1838) (I, p.440); 

- cinemintye “ţine-minte” (a.1739) (I, 

p.441); 

- cujka “ţuică” (a.1845) (I, p.460); 

- csercse “cercel” (a.1526) (I, p.505-

506); 

- csetenye “cetină” (a.1838) (I, p.514); 

- csimpolya “cimpoi” (a.1775) (I, 

p.531); 

- csirtityas “ciritiş, ciritel” (a.1881) (I, 

p.540-541); 

 dajnál “doini” (a.1700) (I, p.587); 

- dancs “danci” (a.1602) (I, p.592); 

- dászlál “dascăl” (a.1799) (I, p.597); 

- domika “dumicat” (a.1585) (I, 

p.659); 

- döblöc “dovleac, dovleţi” (a.1813) (I, 

p.666); 

- dranica “draniţă” (a.1803) (I, p.676); 

- duláb “dulap” (a-1863) (I, p.686); 

- esztena “stână” (a.1583) (I, p.804); 

- esztrenga “strungă” (a.1554) (I, 

p.807); 

- fáta “fată” (a.1759) (I, p.852); 

- ficsúr “ficior” (a.1358) (I, p.906); 

- furulya “fluier” (a.1647) )I, p.991-

992); 

- fustély “fuştei” (a.1566) (I, p.993); 

- fuszuly “fasole, făsui” (a.1708) (I, 

p.993); 

- fuzsitos “fugit” (a.1878) (I, p.997); 

- galeta “găleată” (a.1620) (I, p.1018); 

- gergelica “gărgăriţă” (a.1808) (I, 

p.1052); 

- gircsáca “gâlceavă” (a.1838) (I, 

p.1063); 

- gornyik “gornic” (a.1698) (I, 

p.1078); 

- granicsár “grănicer” (a.1848) (I, p-

1096); 

- gulászta “culastră, coraslă” (a.1797) 

(I, p.1104-1105); 

- gusa “guşă” (a.1708) (I, p.1109); 

- haricska “hrişcă” (a.1614) (II, p.59); 

- hiriba “hribă” (a.1787) (II, p.117); 

 - hodály “odaie” (a.1838) (II, p.127-

128); 

- hóra “horă” (a.1861) (II, p.145); 

- huruba “hrubă” (a.1708) (II, p.171-

172); 

- iszkumpia “scumpie” (a.1583) (II, 

p.246); 

- kalács “colac” (a.1678) (II, p.315); 

- kaláka “clacă” (a.1630) (II, p.316); 

- katány “capcană” (a.1799) (II, 

p.366); 

- karuca “căruţă” (a.1672) (II, p.395); 

- kaskavál “caşcaval” (a.1683) (II, 

p.397); 

- katrinca “catrinţă” (a.1405) (II, 

p.410); 

- kilinta “crintă” (a.1716) (II, p.490); 

- kirlán “cârlan” (a.sec. XVII) (II, 

p.495); 
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- kocsorba “cociorvă” (a.1883) (II, 

p.516); 

- kokojsza “coacăză” (a.1808) (II, 

p.521); 

- kolinda “colindă” (a.1784) (II, p.526-

527); 

- kompona “cumpănă” (a.1716) (II, 

p.543); 

- kosár “coşar” (a.1313) (II, p.585-

586); 

- kotéc “coteţ” (a.1713) (II, p.590); 

- kozsok “cojoc” (a.1585) (II, p.600); 

- krajnik (crainic” (a.1387) (II, p.640-

641); 

- kukk “cuc” (a.1649) (II, p.657-658); 

- kurti “scurtu, curtu” (a.1833) (II, 

p.680); 

- kuszkura “cuscră” (a.1873) (ii, 

P.684-685); 

- kusztora “custură” (a.1792) (II, 

p.685); 

- lanka “luncă” (a.1217) (II, p.718); 

- lej “lei” (a.1882) (II, p.745); 

- lestyán “leuştean” (a.1708) (II, 

p.759); 

 - lingár “lingău” (a.1877) (II, p.772-

773); 

- macsuka “măciucă” (a.1738) (II, 

p.808); 

- málé “mălai” (a.1600) (II, p.829); 

 - mamaliga “mămăligă” (a.1781) (II, 

p.832); 

- márfa “marfă” (a.1873) (II, p.844); 

- matász “mătasă” (a.1599) (II, p.860); 

- merende “merinde” (a.1873) (II, 

p.899-900); 

- mióra “mioară” (a.1548) (II, p.933); 

- móc “moţ” (a.1795) (II, p.938); 

- mokány “mocan” (a.1525) (II, 

p.944); 

- mosúly “moş, moşul” (a.1833) (II, 

p.964); 

- mutuj “mut” (a.1848) (II, p.984); 

- nótin “noaten” (a.1648) (II, p.1024); 

- nyán “neam” (a.1881) (II, p.1034-

1035); 

- orda “urdă” (a.1548) (II, p.1088); 

- oszkotár “acutar” (a.1632) (II, 

p.1099-1100); 

- pakulár “păcurar” (a.1568) (III, 

p.66); 

- pakura “păcură” (a.1874) (III, p.66); 

- palacsinta “plăcintă” (a.1577) (III, 

p.67-68); 

- panusa “pănuşă” (a.1813) (III, p.88); 

- papusa “păpuşă” (a.1771) (III, p.95); 

- parapács “pripaş” (a.1816) (III, 

p.101); 

- pataró “fătălău” (a.1863) (III, p.128); 

- pláj “plai” (a.1491) (III, p.223); 

- pojána “poiană” (a.1489) (III, p.238); 

- pomána “pomană” (a.1750) (III, 

p.248); 

- pópa “popă” (a.1508) (III, p.252); 

- poronty “prunc” (a.1570) (III, p.258); 

- prikulics “priculici” (a.1796) (III, 

p.285); 

 - puca “puţă” (a.1501) (III, p.300); 

- punga “pungă” (a.1751) (III, p.313); 

- purzsa “pârjă” (a.1774) (III, p.315); 

- putina “putină” (a.1676) (III, p.318); 

- putrigáj “putregai” (a.1855) (III, 

p.319); 

- radina “rodină” (a.1767) (III, p.328); 

- ramaz “rămas” (a.1808) (III, p.342); 

- rezsnice “râjniţă” (a.1674) (III, 

p.408-409); 

- román “român” (a.1705) (III, p.436); 

- rum “rom” (a.1788) (III, p.463); 

- suta “ciută, şută” (a.1437) (III, 

p.624); 

- szárma “sarma, sarmale” (a.1784) 

(III, p.682); 

- szemunca “sămânţă” (a.1710) (III, 

p.719); 

- szerecsia “sărăcie” (a.1897) (III, 

p.734); 

- szilimány “sărman” (a.1799) (III, 

p.754); 

- szokotál “socoti” (a.1646) (III, 

p.777); 

- taliga “tăligă, teleagă” (a.1395) (III, 

p.829-830); 

- tepelák “tăpălagă” (a.1861) (III, 

p.892); 
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- tóka “toacă” (a.1708) (III, p.933); 

- tokány “tocană” (a.1759) (III, p.933); 

- toplica “topliţă” (a.1801) (III, p.941); 

- tretina “tretină” (a.1504) (III, p.988); 

- turkás “turcaş” (a.1770) (III, p.1004); 

- turma “turmă” (a.1732) (III, p.1004); 

 - vecsin “vecin” (a.1592) (III, 

p.1102); 

- véré “vără, vere” (a.1873) (III, 

p.1118); 

- zsendice “jintiţă” (a.1549) (III, 

p.1214-1215); 

- zsingás “gingaş” (a.1838) (III, 

p.1220); 

- zsitár “jitar” (a.1658) (III, p.1222); 

- kamarás “cămăraş” (a.1198) (II, 

p.332) etc. 

Iată, pe scurt, câteva cuvinte româneşti pătrunse în limba maghiară într-o perioadă foarte 

veche, dar care sunt atestate începând din secolul al XII-lea şi până în zilele noastre, fără întrerupere. 

De altfel, pe baza cercetărilor noastre, rezultă că primele atestări de cuvinte româneşti pătrunse 

în maghiară se situează în secolul al X-lea, iar termenul magh. oláh “vlah, român” se pare că existp în 

maghiară din secolul al IX-lea, aşa cum vom vedea la vremea potrivită. 

Numeroase sunt elementele lexicale româneşti care au pătruns şi în limbile popoarelor slave 

vecine, dar aceste împrumuturi nu fac obiectul studiului nostru. 

Prin exemplele date mai sus am dorit doar să arătăm cât de lipsite de temei sunt unele 

informaţii cu privire la aportul limbii române la cultura şi civilizaţia spaţiului geolingvistic 

înconjurător. 

 Pe baza unei analize ştiinţifice am demonstrat, în lucrările noastre anterioare că originea zisă 

ungurească a unor substantive româneşti este catalogată astfel, pe bază neştiinţifică, prin afirmaţii şi 

speculaţii felurite. 

Noi considerăm că şi termenul rom. chin se înscrie în acest lot de cuvinte moştenit din latină, 

dar care a avut neşansa să fie trecut în sfera de influenţă maghiară. În cele ce urmează, vom demonstra 

originea latină a acestui cuvânt românesc. 

 

Vechimea termenului chin 

 

Substantivul chin apare încă în primele monumente de limbă apărute la noi. 

Florica Dimitrescu, în “Contribuţii la istoria limbii române vechi”, arată, în “indicele lexical 

paralel”, între cele cca 5000 de cuvinte care apar în 9 texte din secolul al XVI-lea, frecvenţa 

înregistrată de termenul chin şi derivatele lui, după cum vom vedea mai jos: 

- chin, s.n., atestat de două ori în Psaltirea Scheiană; de 5 ori în Codicele Voroneţean; de două 

ori în Evanghelierul slavo-român; de două ori în Tetraevanghelul lui Coresi; o dată în Psaltirea 

(a.1577) lui Coresi; de 93 ori în Cazania a doua a lui Coresi; de două ori în Palia de la Orăştie; 

- verbul a chinui: atestat o singură dată în Psaltirea Scheiană; de 17 ori în Codicele 

Voroneţean; de 12 ori în Tetraevanghelui lui Coresi; de două ori în Liturghierul lui Coresi; o dată în 

Psaltirea (1577) lui Coresi; de 95 ori în Cazania a doua a lui Coresi; de 3 ori în Palia de la Orăştie; 

- chinuire, s.f.: atestat în Liturghierul lui Coresi etc. (CILRV, p.138). 

Substantivul chin apare şi în alte opere monumentale (Evanghelierul slavo-român de la Sibiu, 

1551-1553; Cazania lui Varlaam, 1643 etc. ESRS, 1812; VARLAAM, LLM, p.59). 

Rezultă, aşadar. că termenul rom. chin face parte din lexicul general al limbii şi are o frecvenţă 

deosebit de mare, pe tot teritoriul dacoromân. 

Dacă am putea admite că termenul rom. chin este un împrumut din ungureşte, ne-am lovi de 

nişte dificultăţi peste care nu se poate trece şi care constau, în primul rând, în faptul că atestările 

maghiare de până la datele în care apare termenul rom. chin în monumentele de limbă citate, prezintă 

alte forme decât presupusul etimon magh. kín, în timp ce forma rom. chin apare neschimbată încă din 

documentele slavo-române mai vechi. 



Elemente lexicale străromâneşti 

~ 41 ~ 
 

Astfel, formele maghiare se prezintă ca în exemplele de mai jos: 

- în anul 1456: ken(okban); kynzok; 

- în anul 1493: keeny(anak); ken; kenzodom; könom; 

- în anul 1566: kén(lodásba); 

- în anul 1585: kén(lódom); (MNyTESz, p.491). 

Aşadar, formele ungureşti atestate au aspectul indicat: ken, kynz, keeny, ken, kenz, kën, kén, 

care, din punct de vedere acustic, se pronunţă foarte diferit (fon. kën, këën, kein etc.), din care nu 

putea să apară forma rom. chin. 

 Mai mult, varietatea de forme maghiare ne arată că, încă din secolele XV-XVI, presupusul 

etimon magh. kín nu apăruse încă. 

Magh. kín (fon. kiin) se va dezvolta, abia după datele arătate, din forma magh. kén, deci după 

atestările din operele româneşti citate. 

Dar, forma apropiată de rom. chin apare în maghiară înainte ed atestările arătate, care se pare 

că are o legătură cu termenul românesc, dar nu de felul celei considerate de cercetătorii amintiţi. 

Prima atestare ne indică forma: kinusti? (a.1138), evident, nesigură; 

A doua atestare ne arată un alt termen înrudit cu magh. kín, dar diferit: kinzoviatwl (a.1195); 

În anul 1300, apar formele: kynzathul şi kynaal, apoi în 1372/1448: kynoz etc. (MNyTESz, I, 

p.491). 

Prin urmare, forma kyn(aal) din anul 1300 poate fi apropiată fonetic de cea românească, dar ea 

a fost abandonată şi înlocuită cu formele indicate supra, renunţarea la formele maghiare iniţiale este 

încetăţenită în această limbă, fiind proprie, se pare, sistemului ei evolutiv. 

 

 

Etimologie neclară - etimon inexistent 

 

Pentru noi este neclară şi etimologia cuvântului maghiar kín, deşi Al. Graur susţine: “magh. 

kín (împrumutat dintr-o limbră turcică, probabil din uigură)” (DCC, p.43). 

Acel “probabil” denotă, totuşi, o etimologie nesigură, iar îmăprumutul din uigură s-ar fi putut 

face cu condiţia ca în uigură să fi existat o formă apropiată de magh. kín. Dar cum în uigură apare doar 

forma qiyin, nu putem subscrie la această idee, deoarece în maghiară ea ar fi devenit: +) kijí sau +) 

kilyin, şi nu kinz (a.1195). 

 Autorii dicţionarului MNyTESz, dându-şi seama de această imposibilitate a derivării 

termenului unguresc dun uigură sau dintr-o altă limbă turcică (cumană, turcmenă, hunică, cazară, 

chirghiză, caracalpacă, altaică, ciuvaşă), deşi arată formele corespunzătoare fiecăreia, ca presupus 

etimon, se opresc numai la forma tc. qiyin sal la +) qin, care iarăşi este reconstituită pentru cuvântul 

unguresc, dar, bineînţeles inexistentă în limbile din care s-ar fi putut încadra în maghiară. 

Din punctele de vedere analizate până aici, rezultă că pentru magh. kín nu există un etimon 

mai sigur şi mai apropiat decât termenul rom. chin, care nu este un împrumut în română, ci un cuvânt 

moştenit din latină şi care a evoluat spre forma respectivă datorită specificului foneticii istorice care o 

caracterizează. 

Dar, tocmai necunoaşterea sau eludarea voită a foneticii istorice a făcut posibilă apariţia unei 

interpretări de felul celei analizate de noi. 

 

 

Chin - cuvânt de origine latină 

 

Un indiciu sigur al originii româneşti a acestui element lexical o constituie gaptul că, în 

primele cărţi româneşti tipărite, acesta apare cu -u final (chinu, chinu), aşa cum arată şi Ovid 
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Densuşianu în articolul “Din amuţirea lui “u” final în limba română” (DENSUŞIANU, p.501, 506 

etc.), fonem care se împotriveşte unei origini ungureşti. 

Să vedem acum care este corespondentul rom. chin în limbile neolatine: 

- it. pena “pedeapsă” (pena di morte “pedeapsă cu moartea”), necaz; vb. pehare “a suferi, a se 

chinui” (pena a farlo “se chinuie s-.o facă”); 

- fr. peine “pedeapsă, suferinţă, durere, chin” (les peines éternelles “chinurile eterne, ale 

iadului”; nelinişte, grijă, păs, osteneală; 

- sp. pena “pedeapsă, suferinţă, chin”; vb. penar “a pedepsi, a condamna, a suferi, a pătimi, a 

tânji etc.”; 

- port pena “pedeapsă etc.” (pena capital “pedeapsă capitală”) etc. 

Aceeaşi origine o are şi germ. Pein “chin, supliciu”; vb. peinigen “a chinui, a tortura,a căzni” 

etc. 

Deosebirea între formele din limbile neolatine şi din germană constă doar în terminaţie. În 

limbile romanice occidentale prezintă fonemul -a, pe când în germană terminaţia este identică cu rom. 

chin (germ. Pein). 

Acest caz nu apare singular. Cunoaştem şi alte cuvinte care în română şi în germană au o 

formă apropiată, denotând că derivă din acelaşi etimon latin, ca de pildă: 

- lat. scrinium > rom. scrin, germ. Schrin (v.germ.), apoi Schrein, în timp ce în limbile 

neolatine occidentale apar alte forme (it. scrigno, fr. écrin, valon scrin, v. engl. scrin, apoi Shrine etc.). 

 Din formele existente în limbile neolatine şi în germană rezultă că din latină au rezultat două 

etimoane: 

- unul pena (pina) > it., sp., port., fr., peine etc.; 

- şi altul lat. penum (pinum) > rom. chinu şi germ. Pein. 

 Formele latineşti, care ne interesează, penu şi penus, le găsim atestate încă de timpuriu 

(Plaut., Cic., Prisc., Col.) şi penum (Afran.). 

Aşadar, iată etimonul posibil al termenului rom. chin (v. rom. chinu), regăsit în lat. penu 

(pinu) sau penum (pinum). 

Evoluţia lui e (lat.) > i (rom.) este, de asemenea, specific românească (cf. lat. bene > rom. bine 

(bini) etc., dar şi altor limbi romanice); 

- ven. nemiga; friul, nemighe; rom. nimica; 

- it. de sud mene: rom. mine (pron. pers. pers. I) etc. (DENSUŞIANU, p.179-180). 

În cele ce urmează, ne vom ocupa şi de evoluţia semantică a termenului lat. penu (penus, 

penum). 

Iniţial, lat. penu avea înţelesul de “fundul (întuinecos) al unei încăperi în care se păstrau 

diferite provizii, ca: sare, grâu, untdelemn, fân, lemne etc.”. 

Cu timpul, în unele părţi ale latinităţii, denumirea s-a extins, numindu-se astfel chiar 

alimentele (care erau, desigur, păstrate în acea parte (întunecoasă) din fundul încăperii (Virg: Penum 

struere “a pune de-ale mâncării pe masă”); (DLR, p.483. 

În partea de răsărit a României, termenul lat. penu (penum) s-a dezvoltat, desigur, ca şi în alte 

cazuri, numai cu sensul de “cameră întunecoasă pentru ţinut (deţinut) provizii sau persoane pedepsite. 

Un copil sau un individ pedepsit de cineva putea fi trimis în penu, unde era obligat să stea singur, în 

întuneric, alături de alimente, de fân, de lemne etc. Ulterior, numele de penu s-a putut extinde la acela 

de “loc de pedeapsă, şi chiar pedeapsă”. În acest caz, evoluţia semantică ar fi paralelă cu aceea a 

termenului sl. teminica > temnica “temniţă”. 

Să nu uităm că şi eroul mitologic, Hercule, a fost şi el supus la multe munci sau chinuri (la 

cele 12 încercîri), din care a ieşit biruitor. 

Muncă avea în limba veche sensul de “chin, caznă, tortură, suferinţă”. 
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Faptele vitejeşto ale lui Hercule au fost proslăvite şi, drept urmare, a luat fiinţă cultul lui 

Hercule, cunoscut în lumea italică. 

Scriitorii latini T. Livius şi Cicero amintesc despre vechea familie din Laţiu numită Pinarii, 

care “era sfinţită închinării cultului lui Hercule” (DLR, p.502). 

Aşadar, pinarii erau cei ce venerau pinurile (chinurile) lui Hercule! 

Acest cult al lui Hercule a putut să apară relativ uşor, deoarece în lumea latină mai existau şi 

divinităţi numite Penates (format din penus). 

Penates erau “Zeii păzitori ai proviziilor şi ai vetrei (casei, căminului). Cicero: Patrii penates 

familia resque “Zeii penaţi ai patriei şi ai casei”. 

La alţi autori latini (Petronius, Virgilius, Tacitus) apare doar sensul de “casă, locuinţă, 

familie”. 

Apariţia zeilor păzitori ai proviziilor a fost premersă, desigur, de existenţa proviziilor şi a 

locului de depozitare. Acest loc unde se păstrau “de-ale mâncării” se numea penarius, -a, -um (Cf. 

Varr., Cic.: Cella penaria “cămară de alimente”). 

Existau, după cum se vede, toate condiţiile apariţiei cultului lui Hercule şi al slujitorilor 

acestuia, pinarii. 

Prin urmare, încă în vremea lui Cicero (a. 648-711 de la zidirea Romei) exista forma pinari, şi, 

desigur că din ea s-a dezvoltat pinare, vb., care, împreună cu pinu au avut aceeaşi evoluţie în română: 

- lat. penu (pinu) > rom. t‟inu (criş.), chinu; 

- lat. pinare > rom. chinare (inf. lung), china (inf. scurt), de unde, apoi, împreună cu prefixul 

în- + china = vb. închinare (criş. înt‟inare). 

Etimonul lui închina(re) nu poate fi lat. înclinare.  

Din punct de vedere semantic, există o mare deosebire între înlinare, vb. în înclina “a face o 

plecăciune, a saluta, a se apleca în jos sau într-o parte” şi între vb. închina “a-şi manifesta evlavia către 

divinitate, prin practici specifice cultului respectiv”; “a dărui cuiva ceva în semn de evlavie, de 

supunere, de recunoştinţă”; “a face o ofrandă”. 

Acestea nu sunt acţiuni identice cu înclinarea, care se face, de convenienţă, fără nici un pic de 

evlavie, smerenie etc.  

Prin urmare, termenul rom. chin(u) este de origine latină, pătruns în dacoromână încă din 

perioada stăpânirii romane, odată cu răspândirea în Dacia a cultului lui Hercule, pricum, înainte de 

anul 271 e.n., când administraţia şi armata română părăsesc această provincie. 

După contactul româno-slav, termenul chin a fost înlocuit cu temniţă, deoarece, între timp, 

sensul lui chin a evoluat de la “încăpere întunecoasă” în care erau deţinuţi cei sancţionaţi, la înţelesul 

de “pedeapsă, suferinţă, caznă”, care se aplicau în aceeaşi încăpere. 

Temniţă i-a luat locul şi şi-a păstrat semantismul “loc (mai întunecos) în care se închid cei 

pedepsiţi; închisoare, puşcărie”. 

Asupra fenomenului lat. p + ei > rom. şi it. K‟, n u dorim să mai insistăm, exemplele date 

anterior fiind concludente. Ar fi de adăugat doar dinamismul semantic al termenului rom. chin, din 

faza latină până în zilele noastre, care constituie un proces dialectic şi atestă, totdată, marea vechime a 

limbii şi a poporului român în această veche vatră de cultură şi civilizaţie strămoşească. 

Din cele expuse până în prezent, rezultă cu claritate că rom. chin nu are nimic de-a face cu 

termenul uigur qiyin, care, după unii lingvişti (Al. Graur, E. Kis, dintre cei atuali) ar fi putut deveni 

magh. kín, care, la rândul său, ar fi etimonul rom. chin. Dacă, totuşi, există o legătură între rom. chin şi 

magh. kín, aceasta nu poate fi decât într-un singur fel; termenul maghiar derivă din cel românesc şi nu 

invers. 

Se pare că nu ar putea exista o coincidenţă între cele două forme (din română şi maghiară) ca 

o dezvoltare independentă în fiecare din ele. În nici un caz, forma românească nu poate deriva din cea 

maghiară pentru motivele arătate. 
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Alţi termeni înrudiţi, moşteniţi din latină 

 

Pentru originea românească a termenului magh. kín mai pledează şi alte fapte etimologice şi 

istorice, după cum vom vedea în cele ce urmează. 

Între primele atestări ungureşti ale termenului în discuţie apre şi o altă formă, magh, kinz, care 

nu poate fi, în nici un caz, derivată din kín, şi al căei etimon nu poate fi găsit în nici o altă timpă 

turcică, altaică sau fino-agriană. 

Astfel, exemplificăm: 

- a. 1195 - kinzotviatwl; 

- a.1300: - kynzathwl; 

- a.1456: - kynzok; 

- a.1493: kenzodom; etc. (MNyTESz, I, p.491). 

Întrucât maghiara nu cunoaşte un sufix de tipul -zot, -zok, zat, ci numai -od, ot, ok etc., nu 

poate fi vorba de un derivat din magh. kín, cum am mai precizat. 

 În schimb, graiurile din subdialectul crişean posedă termenii, foarte uzitaţi şi azi: 

t‟inzai sau chinzai;: 

 - chinzui, vb. sau T‟inzui: 

-  t‟inzuit sau chinzuit; 

- t‟inzuire sau chinzuire (LRg, p. 68), termeni existenţi şi în graiurile românilor din Ungaria, 

ca în expresia: 

“Mă t‟inzuiesc în tăt t‟ipu” (GURZĂU, p.386) etc. 

Prin urmare, trebuie făcută o delimitare între cuvintele ungureşti formate cu tema kín şi cele 

compuse cu tema kinz-, ca mai jos: 

- magh. kínzás “chinuire, schingiuire, torturare, maltratare, tortură”; 

- magh. kínzó “chinuitor, cumplit, zbuciumat; tiran”; 

- magh. kínzóeszköz “instrument de tortură”; 

- magh. kínzókamra “cameră de tortură”. 

După cum am menţionat mai sus, româna a mpştenit din latină două cuvinte, care, într-o epocă 

istorică foarte veche, aveau înţelesuri diferite, dar într-o altă epocă, mai nouă, semantismul lor s-a 

apropiat vizibil, devebind, în final, un fel de pedeapsă: chin “un fel de închisoare” şi chinzui, vb. 

“pedeapsă corporală”. Slaba preocupare a lingviştilor noştri a făcut ca rom. (criş) chinzui etc., 

considerat regionalism, să fie exclus din circulaţia literară a limbii, rămânând astfel pradă vânătorilor 

de etimoane străine. 

În latină, regăsim cu multă claritate rom. chinzui etc., alături de o familie întreagă de cuvinte, 

cu rădăcina chiar în sanscrită. Astfel: 

- lat. pinso, -are “a pisa”; 

- lat. pinsui şi pinsi; pinsitum, pinsum, pistum, pinsere (gr. ptisso, pt. pisso; sanscr. pis “a 

zdrobi”) avea semnificaţia de “a pisa (orice şi îndeosebi grâul); a lovi, a bate”. (Plaut. pinso flagro “a 

bate cu biciul”); (Persius: A tergo quem nulla ciconia pinsit (pinsat) “Pe care un cocostârc (o barză) 

(făcut cu mâna) nu-l loveşte pe la spate”. “De care nu-şi bate cineva joc” (DLR, p. 502-503). 

De remarcat că în greacă există forma ptisso (pentru pisso), care denotă un fenomen identic cu 

cel semnalat în limbă română, în special în subdialectele de Vest, respectiv: P > pt‟ > t‟ sau p > pk‟ > 

k‟. Cum greaca nu poate fi bănuită de o influenţă maghiară, rezultă, în mod concludent, cărei arii 

geolingvistice îi aparţine palatalizarea consoanelor puse în discuţie în acest studiu. 

 Prin urmare, termenul lat. pinso avea înţelesul de “a pisa” (sanscr. pis “a zdrobi”), care, prin 

extensiune, a căpătat sensul de a bate, a biciui, a schingiui, a zdrobi (oasele cuiva) etc.  
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Trecerea de la lat. pinsui > rom. (criş.) chinzui etc. nu a comportat decât o sungură modificare 

neesenţială, frecventă în epoca arhaică, prezentă şi în italiană, determinată de evoluţia lui p > pt‟ > t‟ 

(k‟), respectiv lat. pinsui > rom. t‟inzui (chinzui), de unde, apoi, au rezultat  derivatele de la această 

temă, unele amintite supra. 

Iată, aşadar, cum termenul rom. chinzui, iniţial cu sensul “a fi bătut, chinuit prin batere, bătut 

măr, pisat”, asociat cu rom. chin (< lat. pinu (penu)) “pedepsit prin închidere într-o încăpere 

întunecoasă (mai târziu temniţă)” s-au contopit într-unul singur, în limba literară, în timp ce în graiuri 

ele au rămas şi astăzi ca două cuvinte înrudite, dar, totuşi, cu un semantism nuanţat. 

 

 

 

Chin - împrumutat în maghiară 

 

Rezultă că ambele elemente româneşti (chin, chinzai) au pătruns în maghiară încă din secolul 

al XII-lea, unde, datorită contopirii, a semantismului au convieţuit până azi, ca şi în graiurile crişene, 

ca un singur termen. 

Iată de ce ni se pare mai justificată propunerea Academiei budapestane ca etimon al magh. kín 

forma kin, dar nu de origine turcică, ci română. În locul unor termeni de origine turcică, era de preferat 

această analiză ştiinţifică. O formă reconstruită nu poate în nici un caz deveni ca o probp lingvistică, 

ea tot în domeniul ipotezelor se situează, indiferent de “reuşita” arhitectonică. 

 Din cele de mai sus se poate desprinde cu claritate care sunt faptele de limbă auatentice şi 

care sunt cele contrafăcute, indiferent de mobilul lor, dar mai ales cu câtă uşurinţă putem pierde 

rădăcina unui cuvânt, care înseamnă cultură şi civilizaţue străveche, pentru a-i căuta etimonul chiar în 

apropiere de extremul orient. 

Forma verbului rom. chinzui este identică cu a multor altora derivate tot din  latină, între care: 

albui, chinui, cuibui, limbui, drăcui, mânui, săcui, vieţui etc. (DI, p.457), cărora nu li se poate aduce 

vreun afix străin şi nu pot să fie considerate calcuri după modele împrumutate. 

Se mai observă, deseori, tendinţa de a căuta, cu orice preţ, modelul străin, indiferent de 

origine, eludându-se, poate cu premeditare, odată cu adevărul istoric şi lingvistic, şi originea 

strămoşească autentică, ca în cazurile de faţă. 
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VI. Oaş, lexem străromânesc 
 

Derivate şi semantism 

 

Substantivul oaş este răspândit pe o arie geografică imensă, situată atât în nordul, cât şi în 

sudul Dunării. Împreună cu derivatele sale, termenul rom. oaş a pătruns şi în toponimie.  

Ca şi în cazul altor substantive, limba română cunoaşte şi aici atât forma femină (oaşa), cât şi 

pe cea masculină (oaş(u). 

Percehea de termeni româneşti a pătruns astfel şi în toponimie, după cum ne arată N.A. 

Constantinescu: Oaşa, Oaşu (DOR, p.338), menţinând aceeaşi paralelă perrfectă în cazurile deja citate: 

- Frasina/ Frasinul; 

- Goruna/ Gorunul; 

- Lebăda/ Lebădul; 

- Mistreaţa/ Mistreţul; 

- Paltina/ Paltinul; 

- Ulma/ Ulmul etc. (DOR, p. 391-392). 

Între cele mai cunoscute nume de locuri formate cu tema oaş, amintim: 

- Munţii (Munceii) Oaşului. Culme muntoasă joasă, situată între graniţa de nord a ţării, râul 

Talna şi afluentul său Lechinţa. Altitudine minimă: 827 m (Vârful Frasinul) (DER, III, p.551). 

- Ţara Oaşului. Depresiune situată pe valea Turului, cuprinsă între Munţii Oaşului şi Munţii 

Gutâiului. “Are o formă aproape rotundă”... (DER, IV, p.750). 

- Oaş, localitate în jud. Cluj; 

- Oaşa -Arada, cătun în judeţul Alba (IAL, p,317); 

- Oşeşti, top. (DOR, p.387); 

- Oşan, top. (DOR, p.387); 

 - Oşani, sat românesc în Meglen (Grecia) (ODR, p.267); 

- Oşand, sat în jud. Bihor; 

- Trăoaş(e), top. (ONOMASTICA, p.126) etc. 

Derivate: Marea vechime în limbă a termenului oaş este dovedită de apariţia dermivatelor 

sale, între care: 

- oşeni, vb. “a se potoli, a se muia, a se ostoi; a se odihni”. Ex.: Ne-om oşeni destul la iarnă 

(sau pe lumea cealaltă)” (GRA, p.191). 

- oşenie, s.f. (depreciativ) “Copil nedezvoltat, pipernicit, mic; arătare, pacoaste, belea etc.” 

(DRA, p.191); 

- oşenit, adj. (despre fenomene şi acţiuni) “Care a început a se trece; muiat, potolit, ostoit, 

obosit, istovit, moleşit, care a nedezvoltat; prizărit etc. (GRA, p.138); 

- oşel “Câmp mic în pădure; poieniţă” (GVCN, p.138); 

- oşean, s.m. “Locuitor al Ţării Oaşului” etc. 

                                           * * * 

 Substantivul feminin oaşă are înţelesul de “teren unde este oprit tăiatul copacilor, păşunatul, 

vânătoarea” (DLRM, p.551). 

Fiind vorba de interdicţia de a tăia copacii, de a vâna etc., presupunem că locul respectiv este 

situat undeva într-o pădure, Acest lucru îl apropie de semantismul lui oşel din Bihor (citat după Teofil 

Teaha (GVCN, p. 138). 
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Termenul este mult mai vechi, deoarece îl găsim şi în documentele domneşti din secolele 

trecute; 

- “... un oal de fâneaţă” saz “un oaş de fânaţi în Valea Ciorii”; sau “230 curături din făgetul 

întreg şi un oaş la gura Podlesului” (a.1617), într-un document de Radu voievod (DIR, A, IV, p.178-

179). 

 

 

Oaş - element străromânesc 

 

Din cele câteva date privitoare la oaş, rezultă că oaşul nu era altceva decât un loc aflător în 

liniştea pădurii, diferit de curătură, prin aceea că era destinat cultivării, rezervat în exclusivitate pentru 

fâneaşp, vânătoare, la dispoziţia obştii, care, bineînţeles, avea şi datoria să-l apere. 

Important ni se pare şi faptul că, din punct de vedere al mărimii, oaşul era mai întins ca 

suprafaţă decât poiana, iar ca formă, oaşul se apropia de cea ovală sau aproape circulară, cum este şi 

cazul Ţării Oaşului. 

Această apropiere de forma ovală ne duce cu gândul, în primul rând, la ou. 

De la substantivul ou + suf. -aş = oaş (fon. ouaş), sinonim cu ouleţ, ouşor. 

Trebuie să menţionăm că în graiurile de Vest, sufixul -aş este foarte productiv. cu ajutorul lui 

formându-se diferite cuvinte, ca gropaş, cosaş, cizmaş, greblaş, turcaş etc.VI.2.3. N.A. Constantinescu 

a apropiat numele Oaş de formele Auşan, Aoşa, Aoaş ( < v. rom. auş, moştenit din latină) (DOR, 

p.184). 

Unii cercetători, între care şi E.Kis, au considerat rom. oaş < magh. óvás “apărătoare, loc 

apărat, rezervat” (ISOM, p.119). 

Al. Graur atribuie termenului rom. oaş un etimon magh. ovás “curătură” (NL, p.50, pct.101), 

deşi, după cum am arătat mai sus, în română oaşul este diferit de curătură, ca sem,antism.  

E. Janitsek derivă rom. oaş din formele magh. ovas, avas “curătură, defrişare, tăietură” 

(ONOMASTICA, p.126). 

 Indiferent de părerile autorilor amintiţi aici, o derivare din maghiară este foarte puţin 

probabilă şi nu se poate susţine cu argumente ştiinţifice. Vom da mai la vale câteva oponente ale 

etimonului magh. óvás: 

- Termenul rom. oaş(ă) este general dacoromân. El se află, cu sensuri specifice, în acele 

regiuni ale ariei geolingvistice româneşti, care nu au fost niciodată sub influenţă ungurească; 

- Prezenţa toponimului Oşani, la meglenoromânii din Grecia, ne arată că şi în acest  dialect 

românesc (din sudul Dunării) cuvântul era cunoscut cu mult timp înainte de a pătrunde în toponimie,  

Cum între dialectele dacoromân şi meglenoromân se pare că nu au mai putut exista raporturi şi 

relaţii de nici un fel, de la aşezarea slavilor în Peninsula Balcanică (sec. al VI-lea - al VII-lea), sen 

poate conchide că termenul mr. Oşani este anterior venirii slavilor. Prin urmare, acest derivat, Oşani, 

poate fi din româna comună. 

- Existenţa în jud. Bihor a top. Oşand, care, după cum am mai arătat şi în altă parte, este o 

formă coruptă a lui Oşanda (Cf. Polonda, Tribanta, Theranda etc., LTD, p.114-115; EALR, p.67; 63; 

Valandovo, TA, p.353), care derivă din dac. Oşan + dava, din care s-a desprins apoi forma Oşanda. 

- Vechimea top. rom. Oşand (a.1213) este mai mare decât a termenului presupus a fi etimonul 

rom. oaş cu peste trei sute de ani (magh. ouás, a.1585) (MNyTESz, II, p.1105-1106). 

- Etimologia propusă de E. Janitsek nu poate fi admisă, deoarece: magh. avas are sensul de 

“rânced” (adj.), iar. magh. ovas nu figurează încă în dicţionare. 

- magh. óvás, căruia E. Kis îi atribuie sensurile de “loc apărat, rezervat, apărătoare”, reprezintă 

numai zelul autoareide-a apropia rom. oaş de presupusul său etimon maghiar óvás, întrucât 

dicţionarele sau numai sensurile: “ferire, păzire; protest; contestaţie”. 
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Formularea de mai sus nu poate fi acceptată, întrucât nu are un suport real şi nu satisface 

necesităţile etimologice. 

- forma ungurească óvás (fon. ouvaş) putea fi împrumutată de români fără nici o schimbare 

formală, româna posedând toate sunetele care alcătuiesc termenul maghiar. În acest caz, am fi avut 

rom. +)ouvaş şi nu oaş. 

- Dispariţia lui -v- din magh. óvás în împrumutul rom. oaş denotă tocmai netemeinicia acestor 

afirmaţii, deoarece ea nu a mai avut loc în română, nici chiar în cazul presupusului etimon magh. rovás 

> rom. răvaş, din epoca străveche, respectiv din timpul formării românei comune, epocă situată cu 

multe veacuri înainte de apariţia ungurilor în Europa Centrală. 

- Termenul unguresc atestat pentru prima oară în 1585 sunt forma ouás (MNyTESz, II, 

p.1106), chiar dacă -u- = -v-, după toate probabilităţile este unul şi acelaşi cu forma rom. ouaş, care se 

pronunţă şi astăzi în toate graiurile dacoromâne din vestul ţării. 

- În maghiară, óvás este considerat un derivat de la tema óv “véd”, germ. “bewahren, 

beschitzen”, respectiv “a apăra, a păzi; a pleda”. 

Deşi este considerat ca atestat între anii 1237-1240, magh. óv nu apare deţinut în textele 

respective:  

a) - 1237-40: “In silva Zeles” (... x ville subulcorum... villa Karan), que wlgo nuncupantur 

guznoov”; 

b) - 1348: Wyzowow; 

c) - 1372/1448: “ogyad magadot frater atyamfiahogy engemet touaba ne kymel, ozyauaba”; 

d) - 1474: ogga; 

e) - 1493: meg oony; 

f) - 1522: ozza vala gr.; 

g) - 1519: oyatok meg gr.; 

h) - 1527: oyya gr.; 

i) - 1585 - odani; 

j) - 1597: óhni; 

k) - 1766: oljad gr.; 

i) - 1791: ollja gr. 

Acestea sunt cuvintele, în ordinea atestărilor, care sunt considerate ca fiind derivate din tema 

magh. óv (MNyTESz, p.1105-1106). 

Redăm mai jos şi semantismul acestor termeni, considerat, de Academia budapestană, a fi cel 

real: 

1) - 1237-40: “véd”; “bewaren, beschitzen/ vigyáz valakire, valamire, valakit, valamit; öriz; 

hüten”; 

2) - 1372/1448: “óvakodik valamitöl; sich hüten”; 

3) - 1789: ? “óvatol; protestiren”; 

4) - 1806: “ua” etc. (MNyTESz, II, p.1105-1106). 

Etimologia cuvântului magh. óv, după părerea noastră,, este la fel de incertă, ca şi termenii 

indicaţi mai sus, că ar reprezenta formele vechi ale magh. óv. Astfel, vom exemplifica: 

“Bizontalan eredetü Talán ösi örökség az ugor korból, vö.: 

- vog. T. wa “majd lát”; szo. Baym “látok”; Ba “lát”; 

- osztj. V. uuta “lát”; 

- kaz. uoti “tud, ismer <tárgyat, személyt>; 

- etc. 

“Az obi - ugorban “lát talál tud, ismer” jelentés - fejlödés történhetett. 

“Az ugor alapalak +)ß j3 - lehetett. Az ugor alapnyelvi szókezdö a magyarban eltünt...” 
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“A szó belseji j e magyarázat szerint kiesett, és helybe a magyrban ß lépett; etc. (MNyTESz, 

p.11051106). 

Oricum am judeca formele ugriene menţionate mai sus, inclusiv cea reconstruită +)ß j3-, care 

ar sta la baza termenului maghiar ov, chiar după “căderea” lui ß, a lui j, pentru noi rămâne o 

etimologie incertă, iar încercările de a le deriva din formele ugriene de pe Obi, ni se par gratuite, ca şi 

semantismul lor. 10) 

Din orice unghi am privi termenul rom. oaş şi derivatele sale, ne apar ca elemente lingvistice 

deosebit de vechi în limba română, atât ca structură formală, cât şi ca vechime, mai ales dacă ne 

gândim la câteva repere sigure, între care: 

- atestarea top. Oşand (a.1213), în Bihor, care, chiar sub forma coruptă Vosian (< rom. 

Uoşian) ne arată o vechime mai mare decât prima atestare ungurească; guznoov (a.1237-40), deşi 

forma maghiară este incertă; 

- existenţa top. Oşani, la meglenoromânii din Grecia, care, oricum am judeca, sunt acolo 

înainte de venirea ungurilor din Pannonia, posibil, chiar, înainte de venirea slavilor în Peninsula 

Balcanică (sec. VI-VII e.n.), face imposibilă admiterea unei ipoteze de felul unui împrumut din 

ungureşte a termenului rom. oaş, oaşă etc. 

- Forma rom. Oşand, care derivă, desigur, din vechea formă Oşanda (Cf. Ianoşda, Tămaşda, 

Salonda etc.), care provin din formele dacice: Oşandava, Ianusidava, Tamasidava, Salandava etc. (Cf. 

Polonda, Theranda etc.), face ca acest termen românesc să-l considerăm moştenit din substratul 

autohton. 

La aceste argumente se mai adaugă şi altele, de ordin istoric şi lingvistic, între care: 

În anul 1381, oşenii de pe Valea Cosăului sunt atestaţi documentar, sub formula: “Keneziatus 

possessionis nostrac Olachalis OZON vocatae” (IM). 

Aşadar, la acea dată, oşenii aveau un cnezat al lor, “keneziatus”, iar forma Ozon nu este alta 

decât Oşan. 

Derivatul roml. oşan, pătruns în toponimie, probabil “Ţara Oaşului” este denumită 

“Keneziatus... Olachalis Ozon”, ne arată că atât forma rom. oşan exista la acea dată, ca şi în top. 

bighorean Oşand, dar mai ales că nu putea fi vorba ed o altă populaţie decât de cea “Olachalis”, 

respectiv românească. În traducere “Keneziatus... Olachalis Ozon” nu este altceva decât “Cnezatul... 

românesc Oşan”, altfel spus Ţara Oaşului, de azi şi dintotdeauna, mai exact Ţara românească Oaş. 

Prin urmare, atât oşan (doc. Ozon), cât şi Oşand sunt mai vechi decât magh. ouás, ca atestări şi 

ca derivate (a. 1381, a.1213, faţă de 1585), iar top. Oşani, al românilor din Meglen închide orice 

apropiere între formele româneşti şi presupusul etimon maghiar óvás, apropiere care, din punctul de 

vedere al istoriei, este imposibilă, deoarece meglenoromânii nu au fost niciodată sub ocupaţie 

ungurească, iar contactele între facoromâni şi meglenoromâni, după înfiinţarea statelor slave în 

Başcani au fost cu neputinţă, mai ales că meglenoromânii sunt în majoritate agricultori, deci, sedentari. 

Este demnă de menţionat şi ipoteza dr. Alexandru Filipaşcu (în “Istoria Maramureşului”): “... 

O însemnată parte din ausonii de limbă latină, pe care retprul Priscus, ambasadorul împăratului 

Teodosiu, îi găsi locuind în mare număr, în jurul capitalei lui Atila, s-au stabilit în regiunea deluroasă a 

Ugoceum, unde au înfiinţat 26 sate, care formează Ţara Oaşului de azi”, locuită numai de oşani sau 

ausoni (IM)”. 

Nu ar fi exclusă nici ipoteza ca acei oşeni să fi fost supuşii regelui Vlach, despre a cărui 

văduvă, regina Boa, aminteşte Ioannes Malalas (cca 491-578), în opera sa “Dacia Parapotamia”, după 

cum ne informează Marin Popescu-Spineni, din care reproducem: 

“Malalas povesteşte despre o regină, Boa, care domnea peste hunii sabiri, una din forţele 

supravieţuitoare desmembrării imperiului lui Attila. Această regină, aliată cu Iustinian împotriva 

perşilor, era văduva unui rege numit Vlach (Vlachos)”. 
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Şi autorul continuă: “... nu se poate trece uşor peste coincidenţa cu importanţa numerică şi 

calitativă a populaţiilor romanice din Dacia şi Pannonia asupra cărora se întinsese de aproape două 

veacuri stăpânirea vremelnică a hunilor. O influenţă a “vlahilor” din aceste foste provincii romane 

asupra hunilor n-ar fi fost de loc în afara ordinii fireşti a lucrurilor”. (RIGG, p.74) 

 

 

Împrumuturi ungureşti 

 

Am subliniat şi aceste ipoteze pentru a se vedea legătura posibilă între numele de loc Oaş şi 

derivatele sale, pe de o parte, şi continuitatea populaţiei româneşti, pe de altă parte, oricum, anterioare 

venirii ungurilor în Pannonia. 

În această ordine de idei, mai amintim şi faptul că Munţii Oaşului apar traduşi în ungureşte 

sub forma Avas köhát (în traducere mot-a-mot: “spinarea de piatră Oaş”), literar “Culmea Oaş”. 

Magh. Avas ne arată că încadrarea acestui cuvânt în sistemul morfologic al limbii maghiare s-

a făcut într-o epocă istorică mai veche, când nu se cunoşteau încă reţetele lingvistice, întrucât, forma 

Avas respectă regulile tradiţionale ale limbii ungare. 

Rom. Oaş (fon. şi pop. Ouaş) > magh. Avas. Această transformare a sunetelor în limba 

maghiară este specifică, după cum am mai subliniat, iar un împrumut din forma magh. Avas (fon. 

ovoş), în română, ar fi avut neapărat o altă formă, diferită total de Oaş (fon. Ouşa), posibil +)Ovoş. 

Cum dispariţia lui -v- în timpul împrumutului în română (am demonstrat mai sus că) nu este 

posibilă, şi nu are loc, în cazul cuvintelor intrate în limbă după formarea ei, în special fiind vorba de 

împrumuturi relativ recente, acesta reprezintă încă un indiciu sigur al lipsei de temeinicie în cazul 

afirmaţiilor de felul magh. avas > rom. oaş (a se vedea supra). 

În timp ce în maghiară rom. o > magh. a (fon o), cf. exemplelor de mai jos: 

- rom. şi sl. oţel (scr. ocilj, oceş; sln. ocel, ceh. ocel; slc. ocel; ucr. carp. ocil) > magh. acel 

“id.”; 

- rom. ogar şi sl. (scr. ogar, sln. ogar, pol. ogar etc.) > magh. agár “id.”; 

- rom. bob şi sl. (bg. bob, scr. bob, sln. bob, slc. bob, rus. bob etc.) > magh. bab “id.”; 

- rom. doică şi bg. dojka, scr. dôjka, sln. dôjka, ceh. dojka, slc. dojka, ucr. carp. dojka > magh. 

dajka “id.”; 

rom. doini, vb. > magh. dajnál “id.” etc. 

Pentru economia lucrării ne vom limita doar la aceste exemple, deşi numărul lor este 

impresionant. 

Aceste câteva exemple demonstrează, fără putinţă de tăgadă, că formele româneşti analizate 

până aici sunt cele mai vachi şi că ele stau la baza formelor ungureşti care sunt mult mai noi, aşa cum 

o demonstrează fonetica istorică. Putem conchide, pe bună dreptate, că toate elementele lexicale 

româneşti trecute în revistă în acest studiu au rolul şi funcţia de etimoane pentru corespondentele lor 

maghiare. 

Mai mult, nu excludem nici posibilitatea ca forme magh. óv să fie un derivat regresiv de la 

óvás < rom. oaş (fon. ouaş), care, pe bună dreptate, a putut fi simţit de vorbitorii unguri ca un cuvânt 

sufixat, deoarece aspectul său formal îi îndreptăţeşte la această concluzie. 

În privinţa semantismului unguresc, nu trebuie să ne surprindă, el încadrându-se perfect în 

ordinea firească a lucrurilor, mai ales dacă ne gândim la viaţa patriarhală a strămoşilor noştri, trăită în 

oşenie, deci în oaşă, unde, desigur, îşi aveau sălaşele. 

După cum am văzut, a oşeni însemna, în primul rând, a trăi liniştit, potolit, tihnit, molcom, 

cum ne este firea, într-un loc restrâns, mic, cum e oaşul sau oaşa, specifice vieţii montane. În jurul 

acestor oaşe s-au format aşezările omeneşti, tot mai numeroase şi mai mari, iar iar în apropierea lor 
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alte noi oaşe de fâneţe etc., care aparţineau, de bună seamă, întregii comunităţi, care interzicea 

pătrunderea străinilor în acele locuri, devenite proprietăţi comunale. 

De aici, sensul maghiar de “a păzi”, cu toate evoluţiile lui ulterioare, care sunt absolut 

normale. 

Acest lucru este şi mai plauzibil dacă ne gândim că, în cele vremi patriarhale, în care nu exista 

comuniune lingvistică româno-maghiarî, nu exista nici o limbă comună în care să se poată purta o 

conversaţie, ungurii, ca proaspăt sosiţi în acele locuri, au asimilat, poate, prin deducţii, unele sensuri 

ale cuvintelor auzite de la autohtoni. 

Cazul nu este singular în limba maghiară, după cum vom vedea mai jos: 

- rom. bătrân. posibil un component al “Sfatului Bătrânilor”, cu înfăţişarea tipică, curajoasă, 

caracteristică omului neînfricat, care are misiunea de a aduce la cunoştinţă hotărîrea luată, după “jus 

valahicus”, a devenit în ungureşte magh. bátran “dârz, curajos”. 

Aceasta credem că a fost posibilă numai prin asimilare, izvorâtă din comportamentul 

bătrânului respectiv, care îşi apăra “sărăcia şi nevoile şi neamul”, ca atâţia bani şi voievozi iluştri ai 

istoriei noastre. 

În română termenul este moştenit din lat. betranus (< lat. veteranus) şi este prezent şi în 

dialectele transdanubiene: ar. bitârnu, mr. bitorn, ir. betâr) (DDA; MR.III, p.40; DIA, p.). 

- rom. bocet (compus rom. din boci + suf. -et) > magh. bocsát “a ierta, a scuza” (Isten 

bocsássa meg,... Bocsáss meg!). 

Sensul maghiar a fost preşuat, după părerea noastră, din viaţa de toate zilele, în special de la 

înmormântări, unde se “cere iertăciune”, prin tânguire, printr-un plâns zbuciumat, însoţit de vaiete etc. 

Verbul rom. boci este format din v. rom. boace (< lat. vocis), păstrat sub această formă ca 

regionalism (Cf. şi ar. boaţe - DDA). 

- rom. samar (ar. sămar, sămare,; mr. sămar), alb . samar, gr. samari (< lat. sagmarium < lat. 

sagma, - atis “şa de lemn pentru povară”), Cf. şi bg. scr. samar etc. > magh. szamár “măgar, asin”. 

Confuzie evidentă între animalul de povară (asinul) şi povara propriu-zisă încărcată pe samar. 

Substantivul samar aăare în multe alte limbi, dar cu forme diferite (Cf. it. somar, sumar, şimar; 

germ. somaro, v. germ. soumari, medio - germ. soumare etc.), din care este greu să derivăm magh. 

szamár, deoarece am fi obţinut alte forme, spre exemplu, de tipul: magh. somár, samár, zsómaró etc. 

Pentru înţelesul magh. szamár “asin”, care se mai întâlneşte şi în it. somaro “asino” (OLN, 

p.328) este dificil de admis că semantismul a fost adus tocmai din Italia, iar forma nu a fost adusă de 

acolo, întrucât, în acel caz, termenul unguresc ar fi avut aspectul probabil: +)szamáró, sau +)szomáró. 

După opinia noastră, magh. szamár derivă din rom. samar şi pentru faptul că apare în 

terminologia păstorilor vlahi, care, în drumurile lor de transhumanţă au putut răspândi acest termen 

mai uşor decât populaţiile sedentare. 

Cât priveşte formele sln. somar, slc. somar, ucr. carp. somar, acestea pot fi de origine 

ungurească (MNyTESz, III, p.668), în limbile respective, dacă uităm de forma rom. sămar. 

Exemplele ar putea continua, fiind destul de numeroase. Pentru moment, ne oprim aici spre a 

nu ne abate prea mult de la tema propusă. 

 

În încheiere, dorim să subliniem doar faptul că, datorită unei linii de “cercetare” superficiale, 

care a prins să se încetăţenească în ligvistica noastră, a fost posibil ca termeni româneşti atât de vechi 

ca cei analizaţi până acum în studiile noastre să fie consideraţi de origine străină în limba în care s-au 

format, sau care i-a moştenit din cele mai vechi timpuri. 

Va trebui să ne obişnuim, în viitor, ca termenii româneşti cu aspect arhaic să nu-i mai 

comparăm cu cei existenţi în limbile unor popoare noi, ci cei cunoscuţi în limbile vechilor popoare 

vecine cu strămoşii românilor, ca: albaneză, balto-slave (letonă, lituaniană), vechea greacă, cimeriana, 
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feniciana, sanscrita, veda etc., dar mai ales să studiem, cu precădere, termenii respectivi din limbile 

neolatine occidentale (catalană, provensală, sardă, retoromană etc.) şi în special dialectele italieneşti.  

Este inadmisibil ca unul şi acelaşi termen prezent în română şi în unele idiomuri romanice din 

Occident să fie considerat la noi pătruns din ungureşte, iar în acestea din urmă din latină, cum se 

întâmplă în prezent. Datorită acestui fapt de supraestimare a aşa-numitei influenţe maghiare în 

dacoromână, termenii moşteniţi din gotică sunt ca şi inexistenţi, în română, nu din punct de vedere 

faptic şi obiectiv, ci din cel subiectiv, care constă doar ăb schimbarea de sens lingvistic, schimbare 

superficială şi pseudo-ştiinţifică. 

Aceste “studii” nefondate din punct de vedere ştiinţific abat cercetările de pe făgaşul lor 

normal, relevând “merite” care de fapt nu există, şi duc la eijarea unora în propagatori de cultură şi 

civilizaţie, într-o epocă istorică în care nici n-au fost încă prezenţi în aria geo-lingvistică respectivă, 

prin simpla inversare, cum am mai subliniat, a semnului dinaintea presupusului etimon. 

Admitem şi suntem convinşi de necesitatea şi oportunitatea schimburilor culturale, şi, implicit, 

a împrumuturilor lingvistice, care sunt indispensabile oricărei societăţi, indiferent pe ce treaptă a 

dezvoltării spciale s-ar afla ea. Dar suntem împotriva exagerărilor de orice fel, a artificiilor lingvistice, 

a anagramărilor de etimoane, a reţetelor lingvistice etc., elaborate de diferiţi cercetători pentru a se 

susţine o origine oarecare, împotriva adevărului istoric, împotriva mărturiilor scrise şi a altor probe 

materiale existente şi chiar împotriva bunului simţ. 

Considerăm că este imperios necesară aşezarea cercetării numai pe baza ştiinţifice, lipsite de 

prejudecăţi, indiferent dacă se cere, de milte ori, să rupem cu linia “tradiţionalistă” în lingvistică, linie 

stabilită pe alte criterii în afară de cele ştiinţifice şi istorice. 

Aceasta va avea darul de a conduce la resurecţia adevărului în lingvistică, în istorie, în cultură 

şi în civilizaţie. 

Termenii analizaţi în acest studiu sunt destul de elocvenţi în acest sens. 
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ASPECTE FONETICE ALE 

INTERACŢIUNII MAGHIAREI  

CU ROMÂNA 
 

 

Capitolul I 

PROTEZA 
 

Proteza este procedeul prin care, unui grup de consoane situat la începutul cuvântului, i se 

adaugă o vocală, ca prefix, în scopul creării unei silabe noi, pentru uşurarea pronunţării termenului 

respectiv. Procedeul este folosit în special de limbile aglutinante, după cum rezultă din însăşi termenul 

latin care le defineşte, agglutino “a lipi”. “Aglutinante sunt limbile ugro-finice, turco-tătare, bantu ş.a., 

iar flexionare sunt limbile indo-europene, semitice şi hamitice” (IL). Maghiara nefiind singura limbă 

aglutinantă care aplică acest procedeu de adaptare a cuvintelor străine, vom ilustra cele de mai sus prin 

câteva exemple din limba turcă, în care proteza lui i prezintă un caracter regulat: 

r. schelet (fr. squelette) > tc. iskelet; 

r. scală (it. scala) > tc. îskala; 

r. slovac > tc. Islovak; 

r. slav > tc. Islâv; 

r. spanac (ngr. spanaki) > tc. îspanak. 

 

Proteza lui a 

 stog, stoguri, s.n., grămadă mare de fân, de snopi de grâu (sau alte păioase), clădită în 

formă cilindrică şi terminată printr-un vârf conic. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: ar. stog, stoguri = grămadă. În graiul crişean din Ungaria: stog = claie 

de grâu. 

r. stog > m. asztag “id.” 

MEKsz: slav. În limbile slave: ceh., slov. stoh, rus.,  

scr. stog, ucr. stig. Împrumutul poate proveni din  

română sau sârbocroată, rusa nefiind limbă de contact;  

ceha, slovaca şi ucraineana prezintă alte forme. 

 

Proteza lui e 

 spînz, spînji, s.m. Plantă erbacee cu rizomul gros şi ramificat în numeroase fibre lungi, cu 

florile roşii aplecate în jos, a cărei rădăcină e folosită în medicina veterinară populară (Helleborus 

purpurescens). VARIANTĂ: spînţ. DERIVATE: spînzui (vb.) “a trata o vită bolnavă cu rădăcină de 

spînz”. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: ar. spingiu, spingiuescu “a vaccina cu spînz”; mr. sprengu; alb. 

shpendre “specia di erba”. 

r. spînz > m. eszpendz “id.” 

Un alt împrumut maghiar a avut loc prin intermediul săsesc:  

spînz > săs. spuns > m. punz. De astă dată nu s-a aplicat proteza, ci s-a recurs la sincoparea 

sunetului s iniţial. 

MEKsz: (?) 
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 stînă, stîne, s.f. Aşezare păstorească de vară, la munte sau în afara satului (cuprinzând locul 

şi instalaţiile necesare), unde se adăpostesc oile şi ciobanii şi unde se prepară produsele din laptele 

oilor. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: ar. stână, pl. stân’i. 

TOPONIME: Stâna (Satu-Mare, Sălaj), Stâna de Mureş (Alba), Stâna de Vale (Bihor). 

r. stână > m. esztena “id.” 

MEKsz: românesc 

 

 strungă, strungi, s.f. Loc îngrădit la stână; deschizătură îngustă a acestui loc, prin care trec 

oile una câte una la muls. Loc îngust de trecere. 2. Trecătoare îngustă (între munţi); defileu, strîmtoare. 

3. Strungăreaţă. 4. Gaură. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: ar. strungă; mr. strungă; ir. strunga; alb. strunge. 

TOPONIME: Strungasca (Caraş-Severin), Strunga (Constanţa, Iaşi), Strungari (Alba). 

r. strungă > m. esztrunga, eszterunga “id.” 

Forma literară consemnată în MEKsz este esztrenga “id.” 

MEKsz: românesc. 

 

Proteza lui i 

 spital, spitale, s.n. Instituţie medicală în care sunt internaţi şi trataţi bolnavii, accidentaţii 

sau răniţii. VARIANTĂ: şpitaliu. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: ar. spital, spitale şi spital’iuri; it. ospitale, ospidale. 

r. spital > m. ispitály “id.”  

MEKsz: germ. < fr. < lat. În limba germană: Spital. 

 

 şcoală, şcoli, s.f.l. Instituţie de învăţământ. Localul, clădirea în care este situată instituţia; 

totalitatea elevilor unei instituţii de învatamânt. 2. Fig. Izvor, sursă de cunoştinţe, de învăţătură. 3. Fig. 

Curent, mişcare ştiinţifică, literară, artistică etc., care grupează în jurul ei numeroşi adepţi etc. 

VARIANTE.: şculă, şiculă etc. 

TOPONIME: Şcoala (sat, lângă Drăgăşani), Sicula (Arad). 

r. şcoală  (reg. şi arh. şculă)  > m. iskola “id.” 

Există şi o formă cu proteza în o, m. oskola “id.” Această formă este în concordanţă cu 

armonia vocalică şi este, în acelaşi timp, anterioară formei actuale, iskola. Oskola a fost forma la modă 

înainte de anul 1800 (în SB apare chiar în anul 1816). 

MEKsz: cuvânt vagabond: lat. < gr. În limba latină: schola, -ae;  

în greacă: skoleio, skoleion. Sunetului s din italiană, spaniolă  

sau latină îi corespunde în limba română ş, ca în: it. serpe =  

rom. şarpe; it. scatola = rom. (graiul crişean) şcătulă;  

it. tasca = rom. taşcă; it. scuola = rom. şcoală etc. 

 

 Ştefan este formă specific românească, formă care continuă gr. Stephanos. Având 

semnificaţie clară datorită identităţii cu substantivul stephanos “coroană”, numele era folosit de greci 

încă din perioada clasică, izvoarele atestându-l frecvent începând cu epoca lui Pericle (MEO). 

Pătrunderea numelui în TOPONIMIE atestă vechimea sa la români: Ştefanca (Alba, Mureş), Ştefăneasca 

(Mureş), Ştefănel (Dolj), Ştefăneşti (Argeş, Botoşani), Ştefeni (Teleorman), Ştefăneşti (Prahova). 

ALTE LIMBI/DIALECTE: ar. stifane “cunună”; engl. Stephen; fr. Etienne; germ. Stephen; it. 

Stefano; rus. Stepan etc. 

r. Ştefan > m. (Istefán) > m. István “id.” 

Înlocuirea lui f cu v este frecventă în limba maghiară (ex.: r. cafea > m. kávé etc.). 
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Proteza lui o 

 rus, ruşi, s. m. Persoană care face parte din populaţia de bază a statului rus. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: ar. arus, la pl. aruşi. 

r. rus > m. orosz “id.”  

Proteza lui o e dictată, în acest caz, de necesitatea evitării confuziei între rosz “rău, slab, prost” 

şi orosz. Nu excludem posibilitatea ca în panono-română să fi existat forma arus, ca în aromână. 

MEKsz: turcesc. În limba turcă: rus. 

 

 steag, steaguri, s.n. 1. Drapel, stindard, fanion. 2. Fig. Doctrină, concepţie, idee sau 

problemă importantă, care antrenează o colectivitate într-o acţiune de amploare. 3. (Inv.) Unitate 

militară mai mică, având drapel propriu; trupă mică de oameni înarmaţi. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: rus., ucr. stiaf; scr. steg. 

r. (reg. şi arh.) stag > m. osztág “detaşament” 

MEKsz: oszt “a împărţi, a distribui, a diviza”. Împrumutul  

din rusă sau ucraineană ar fi condus la o formă osztyág,  

iar cel din sârbocroată la o formă eszteg. 

 

 trombă, trombe, s.f. Coloană de apă de formă conică ridicată de vârtejurile de vânt, care o 

fac să se învârtească cu mare iuţeală în jurul ei înseşi. Vânt în formă de vârtej cu axă verticală sau 

puţin înclinată şi cu o viteză de 40-50 m. pe secundă. Coloană de fum, de praf etc., ridicată de un vânt 

puternic; vârtej, vântoasă. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: ar. trumbă; fr. trombe; it. tromba; port. tromba; sp. tromba; alb. 

trumbë “tromba, turba”. 

r. trombă > m. otromba “dur, aspru, grosolan, necioplit” 

MEKsz: (?) 
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Capitolul II 

METATEZA 
 

Metateza este o schimbare a ordinii unor sunete în cuvânt pentru uşurarea pronunţării (IL). Ea 

se întâlneşte, mai ales, în contextul împrumuturilor din alte limbi. Metateza este frecventă şi în limba 

cumucă (limbă turcică vorbită în Daghestan), din care dăm câteva exemple: 

rus. mramor „marmură” > cum. marmar „id.” 

rus. plita „plită” > cum. pilta „id.” 

rus. prujina „arc, spirală” > cum. purjun „id.” 

O formă curioasă, cu metateză, are substantivul românesc ciupercă în limbile bulgară şi 

sârbocroată: 

r. ciupercă > bg. čepurka „id.” 

r. ciupercă > scr. Pečurka „id.” 

Iată metateza şi în corespondenţe din rusă în ucraineană: 

rus. medved „urs” - ucr. vedmid „id.” 

rus. medvediţa „ursoaică” - ucr. Vedmiţa „id.” 

Metateza se aplică şi în cazul cuvintelor proprii ale limbii maghiare: 

Hipocoristicul numelui Erzsébet „Elisabeta” apare sub forma Bezsi (din - zsebe), respectiv 

Bözsi (vezi şi Capitolul VII CORESPONDENŢA VOCALICĂ). 

Înainte de a ilustra folosirea metatezei în procesul de împrumut al unor cuvinte româneşti în 

maghiară, să ilustrăm procedeul prin cuvinte cu metateză împrumutate din alte limbi în maghiară: 

slov. Klobása „cârnat” > m. Kolbász „id.” 

iskra „scânteie” în bg., pol., rus., scr., slov., ucr. (ceh. Jiskra) > m. Szikra „id.”. În acest caz cu 

metateză, silaba is- din  limbile slave a devenit în m. szi. 

kliuč „cheie” în bg., rus., scr., slov., ucr. (ceh = klič, pol. = klucz) > m. kulcs „id.” 

slama „paie” în bg., ceh., scr., slov. (pol. sloma) > m. szalma „id.” Este posibil ca împrumutul 

să fie din limba română, respectiv din graiul românesc din Pannonia, care constituia în acea epocă 

veriga de legătură între graiurile apusene şi dialectele aromân şi istroromân. În aromână, salmă, la pl. 

săln’i, dar şi o formă mai veche, sîlmă „paille, chaume”. La fel, în istroromână: slĺma. MEKsz îl 

consideră de provenienţă slavă. 

Roland este de origine germanică şi apare în izvoare încă de la finele sec. VIII. Forma veche 

Hrodland, ca majoritatea antroponimelor de aceeaşi origine, este rezultatul unei compuneri, cele două 

elemente, hrod- şi -land obişnuite în onomastica germanică: hrod- „faimă, glorie” şi land- o formă a 

lui nand sau nanths „îndrăzneţ, curajos”. Antroponimul s-a universalizat: engl. Roland, fr. Ro(l)and, it. 

Rolando, Orlando (MEO). În maghiară, antroponimul Roland apare cu metateză: Lorant. 

 

 

 baligă, baligi, s.f. 1. Gunoi, excremente de vite, mai ales de bou şi de cal, de urs, de porc 

etc. 2. Fig. Om moale, fără voinţă, fără energie. VARIANTĂ: balegă. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: ar. baligă, balig; mgl. baligă; ir. bĺlega; alb. balgë. 

TOPONIME: Băligoşi (Buzău). 

r. baligă > m. galiba “belea, necaz, supărare” 

MEKsz: (?) 
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 episcop, episcopi, s.m. Grad înalt în ierarhia bisericească, imediat inferior mitropolitului; 

persoană care are acest grad (şi conduce o eparhie). 

În graiul crişean există varianta piscop, alături de una arh. Piscup (SB). Dialectul istroromân 

păstrează şi el o formă apropiată, bišcup.  

r. episcop (reg. piscop) > m. (pispok) > püspök “id.” 

MEKsz: cuvânt vagabond: lat. > gr. În lat.: epicopus. 

 

 

 grămada, grămezi, s.f. 1. Cantitate mare de lucruri sau de materiale strânse la un loc. 2. 

Cantitate, număr mare, de fiinţe sau de lucruri; mulţime. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: bg. gramada; ceh. hromada; pol., rus., ucr. gromada. 

Forma românească are prioritate în stabilirea limbii de ieşire faţă de forma bulgărească, 

datorită contactului nemijlocit între cele două popoare, român şi ungur. 

r. grămadă > m. garmada “id.”  

MEksz: slav. 

 

 lecţie, lecţii, s.f. 1. Formă de bază a organizării muncii didactice în şcoli. 2. Materia şi 

temele date elevilor pentru ora următoare. 3. Mustrare, dojană. 4. Învăţătură folositoare trasă de cineva 

în urma unei întâmplări. 

 r. lecţie > m. lecke “id.” 

MEKsz: latin. În lat.: lectio, -onis. 

Forma latină ar fi condus la o formă leckió sau leckony. 

 

 plugar, plugari, s.m. Muncitor sau mic proprietar agricol care se ocupă cu lucratul 

pământului. 

În epoca în care a avut loc împrumutul, majoritatea populaţiei româneşti era formată din 

plugari, de unde apare în maghiară sensul de cetăţean. Cuvântul s-a format în dacoromână din plug 

(de origine slavă?; în germană: Pflug, în albaneză: pluk „aratro”), păstrat şi în dialectele balcanice în 

aceeaşi formă, + suf. -ar = plugar. Sufixul -ar, foarte vechi, intră în compunerea mai multor cuvinte 

din toate domeniile vieţii sociale, culturale etc. 

r. plugar > m. polgár “cetăţean”. 

MEKsz: german. În limba germană însă:  

Ackermann, Bauer “plugar” şi Bürger “cetăţean”. 

 

 pleavă, s.f. 1. Rămăşiţe de spice sau de păstăi rezultate din treieratul cerealelor sau al 

leguminoaselor. Fig. Ceea ce este lipsit de valoare. 2. Fig. Om de nimic; drojdia societăţii. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: bg. pleava; ceh. plevy; scr. pleva. 

În limbile slave de mai sus, termenul a pătruns din limba română, întrucât, în limbile rusă şi 

ucraineană, forma polova urmează regulile de adaptare şi încadrare în sistemul lor morfologic al 

cuvintelor româneşti. 

r. pleavă > m. pelyva „id.” 

MEKsz: slav. 

 

 rigid, rigizi, adj. 1. Care nu se deformează sub acţiunea forţelor exterioare; lipsit de 

flexibilitate; ţeapăn. 2. Fig. Dur, sever, intransigent; aspru. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: lat. rigidus; fr. rigide; it. rigido; sp. rigido. 

r. rigid > m. (ridig) > m. rideg “id.” 

MEKsz: ? german. În limba germană: streng, steif, starr. 
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 slugă, slugi, s.f. 1. Persoană angajată pentru a munci în gospodăria sau în mica 

întreprindere a altuia, fiind retribuită în bani sau în natură. 2. Fig. Persoană subordonată alteia şi 

obligată, din cauza condiţiilor sociale, în care se află, să-i execute voinţa. 3. (Înv.) Slujitor înarmat de 

pe lângă casa sau din suita unui boier. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: ir. sluga; bg., rus., scr., ucr. sluga; ceh., slov. sluha. 

r. slugă > m. szolga “id.”  

Împrumutul în maghiară ar putea fi şi din sârbocroată, ca limbă de contact cu populaţia 

maghiară, dar mai în mică măsură decât româna. 

MEKsz: slav. 

 

 staul, staule, s.n. 1. Grajd. 2. Loc îngrădit (şi acoperit) unde stau oile sau caprele. 3. Fig. 

(Înv.) Biserică, religie, credinţă. Din lat. sta(b)ulum. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: ar. staulă. 

r. staul > m. (istallú) > istálló “id.” 

MEKsz: nu indică etim. Formele germ. Stall sau scr. štala ar fi condus la obţinerea unor forme 

ungureşti de tipul istály sau istálya. 

 

Antroponime şi toponime încadrate cu metateză 

 Ceahlău, masiv muntos situat în Carpaţii Orientali, între valea Bistriţei la est, a 

Bistricioarei la nord şi a Bicazului la sud. Altitudine maximă: 1904 m. (vârful Toaca, cel mai înalt vârf 

din grupa centrală a Carpaţilor Orientali). Important obiectiv turistic (DER). 

r. Ceahlău > m. Csalhó 

 

 Tracea, localitate de tip rural, situată în judeţul Bihor. Numele ei aminteşte, pe meleagurile 

bihorene, pe acela al strămoşilor noştri, traco-dacii liberi. 

r. Tracea > m. Tarcsa,  

readaptat apoi în limba română sub forma Tarcea. 

 

 Traian, nume cu largă răspândire în toate regiunile româneşti, frecvent şi apreciat în epoca 

noastră. Traian continuă la noi cognomenul latin Traianus, celebru în istoria Imperiul roman, datorită 

împăratului Marcus Ulpius Traianus (52-117). 

TOPONIME: Traian (Bacău, Constanţa, Galaţi, Ilfov, Iaşi, Neamţ, Mehedinţi, Olt, Satu-Mare, 

Teleorman, Tulcea, Brăila). 

r. Traian > m. Tarján “id.” 

De aici, toponimul Tărian (Bihor); a se vedea şi Capitolul XIV.  

 

 Trotuş, afluent pe dreapta al Siretului (139 km.). Izvorăşte din Munţii Ciucului, străbate 

Carpaţii şi Subcarpaţii, formând o vale transversală; se varsă în Siret în aval de Adjud. Trece prin Tg. 

Ocna, oraşul Gh. Gheorghiu-Dej şi Adjud. 

r. Trotuş > m. Tatros “id.”  
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Capitolul III 

ANAPTIXĂ 
(silaba iniţială) 

 

Anaptixa este procedeul, prin care între două consoane din silaba iniţială, se intercalează o 

vocală, în scopul uşurării pronunţării. 

Câteva exemple de cuvinte cu anaptixă încadrate în sistemul morfologic al altor limbi: 

 r. crosă “un fel de baston, curbat la un capăt, folosit la jocul de hochei şi golf” ‹ fr. crosse › 

tc. kuros “id.” 

 r. club “cerc cultural-educativ, local”  ‹ fr. club › tc. kulüp (külübü) “id.” 

 rus. Krîm “Crimeea” › cum. Kîrîm “id.” 

Exemple de cuvinte cu anaptixă provenite în maghiară din alte limbi decât română: 

 brat “frate” în bg., pol., rus., scr., slov., ucr. › m. barát “prieten, frate”. 

 sreda “miercuri” în bg., rus., scr. › m. szereda › szerda “id.” 

Evoluţia cuvântului este atestată de existenţa toponimicului Csikszereda “Miercurea-Ciuc”. 

 slov. petržlen “pătrunjel” › m. petrezselyem “id.” 

 germ. Trabant “soldat, dorobanţ” (format din vb. traben “a tropăi, a merge în tropot”) › m. 

darabant › darabont “id.” 

 Križevci, situat în Croaţia, la nord-est de Zagreb. Încadrarea în lexicul maghiar a acestui 

nume a avut loc în condiţii similare cu cele ale hidronimului rom. Criş: cr. Križ(evci) › m. Körös “id.” 

 Blasius, nume personal latin, în franceză Blaise › m. Balázs “id.” 

 Clement, cognom cunoscut în izvoare încă din primii ani ai erei noastre. Lat. clemens, 

clementis are semnificaţie clară pentru vorbitorii limbii române. Substantivul corespunzător este 

clemenţă. În alte limbi: fr. Clement, it. Clemente, bg., rus. Kliment, slov., pol. Klement, Klementyna 

etc. În maghiară, prin anaptixă, Kelemen “id.” 

 

 brazdă, brazde, s.f. 1. Fâşie de pământ răsturnată cu plugul; urmă rămasă în pământ după 

plug. 2. Bucată de pământ desprinsă cu iarbă cu tot. 3. Rând de iarbă (sau de grâu) cosită. 4. Strat (de 

legume, de flori); 5. Urmă, dâră, pârtie. Fig. zbârcitură, cută a feţei. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: ar. brazdă, brazde; ir. brĺzdă. 

r. brazdă › m. barázda “id.” 

MEKsz: slav. În bg., ceh., scr., slov., brazda.  

Împrumut direct din română, fără modificări,  

în timp ce în rusă apare forma caracteristică  

împrumuturilor din română, prin transformarea  

vocalei a în o: brazdă = borozdá, iar în ucraineană d  

este înlocuit cu n: brazdă = borozna (vezi şi Capitolul VII CORESPONDENŢA VOCALICĂ) 

 

 clacă, clăci, s.f. 1. Formă caracteristică a rentei feudale, constând din munca gratuită pe 

care ţăranul era obligat să o presteze în folosul stăpânului moşiei. 2. (Pop.) Muncă colectivă benevolă 

pe care o fac ţăranii pentru a se ajuta unii pe alţii. 3. Prestaţie ocazională la diverse lucrări de interes 

public. 

r. clacă › m. kaláka “id.” 

MEKsz: românesc ‹ sudslav.  

În scr. moba “clacă”, în bg. tlaka. 
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 clăcaş, clăcaşi, s.m. 1. (În regimul feudal) Ţăran obligat să facă clacă pe pământul 

moşierului de care ţinea. 2. (Pop.) Persoană care ia parte la o clacă. 

Compus în dacoromână din clacă + suf. -aş = clăcaş. 

r. clăcaş › m. kalákás “id.” 

Sufixul românesc -aş este foarte productiv şi nu îşi schimbă forma, în timp ce în limba ungară 

el variază în funcţie de temă : egy = egyes, öt = ötös, hat = hatos etc. 

MEKsz: nu înregistrează acest cuvânt. 



 clop, clopuri, s.n. Pălărie. 

Arhaism de o importanţă deosebită, de origine păstorească. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: ceh. klobouk; scr., slov. klobuk. 

r. clop › m. kalap “id.”  

MEKsz: german. Dar în limba germană: Hut “pălărie”. 

 

 cneaz, cneji, s.m. 1. Întemeietor şi şef al unui stat; stăpân ereditar peste un teritoriu, cu 

privilegiu regal sau domnesc. 2. Primar de sat; jude. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: ar. cneaz, cneji. 

Împrumutul a avut loc din forma r. arh. de pl. cnezi › m. kenéz “id.” 

MEKsz: slav ‹ germ. În limbile slave: bg., rus., ucr. kniaz,  

ceh. kniže, scr. knez, slov. kňaz “preot”.  

În germană: Fürst “principe, domnitor”.  

Este posibil şi un împrumut din sârbocroată. 

 

 crai, crai, s.m. 1. Împarat, rege, domnitor. 2. Bărbat uşuratic care se ţine de chefuri şi de 

femei. 3. Rigă (la joc de cărţi). 

ALTE LIMBI/DIALECTE: ir. cral’u. 

TOPONIME: Crăieşti (Cluj, Mureş, Bacău, Galaţi, Neamţ), Pădurea Craiului (Bihor). 

r. crai › m. király “id.” 

MEKsz: slav ‹ germ. În limbile slave: ceh., slov. král’,  

pol. kraj “ţară”, scr. kralj. În germană: könig “rege, rigă”. 

 

 crăciun, crăciunuri, s.n. Sărbătoare creştină amintind naşterea lui Hristos. Moş Crăciun = 

personaj legendar (tip de personificare populară) adoptat de creştinism sub influenţa tradiţiei. 

VARIANTĂ: (în Crişana) Crăciune. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: alb. kërcu(ni); ar. crăciun.  

Se susţine formarea lui în limba română din lat. creatio, -onis, în evoluţia lui a cunoscut 

formele creaciune, crăciune, crăciun. Sub influenţa religiei, cuvântul a pătruns şi în antroponimie 

(Crăciun), de unde apare apoi în toponimie Crăciunei (Olt), Crăciunel (Alba, Harghita), Crăciunelu 

(Alba), Crăciuneşti (Dâmboviţa, Hunedoara, Mureş, Vaslui, Maramureş). 

r. crăciun › m. karácsony “id.” 

MEKsz: slav. În limbile slave: bg. koleda, ceh. vánocs,  

pol. Boże Narodzenie, rus. rojdestvó, scr. božić, slov. vianoce. 

Antroponimul Crăciun a pătruns şi în limbile slave vecine,  

ca urmare a influenţei bisericeşti, având în vedere faptul  

că românii nu au fost creştinaţi. Astfel: în bg. avem forma  

Kračun, iar în rusă Koročon (arhaism). Aceasta din urmă  

fiind preluată cu anaptixă, se demonstrează  

originea românească a cuvântului. 
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 dric, dricuri, s.n. 1. Scheletul de sus al unui car fără roţi şi loitre); cantitatea care se poate 

încarca pe un asemenea schelet; car mortuar. 2. Fig. (Pop.) Punct culminant al zilei, al nopţii, al unui 

anotimp; punct culminant al unei acţiuni care se desfăşoară în timp; miez, toi. 3. Talie, şale, brâu. 

Exp.: dricul satului, etc. 

TOPONIME: Dric (Alba). 

r. dric › m. derék “mijloc, şale, brâu, trunchi, miez etc.” 

MEKsz: ? slav. În slov. driek “talie, mijloc” 

 

 grec, greci, greacă, etc., adj., s.m., s.f.,  1. Adj. Care aparţine Greciei sau populaţiei ei, 

privitor la Grecia sau la populaţia ei (substantivizat f.) Limba greacă. 2. S.m. şi f. Persoană care face 

parte din populaţia de bază a Greciei. 

TOPONIME: Greaca (Ilfov), Greceanca (Buzău), Greceşti (Dolj), Greci (Dâmboviţa, 

Mehedinţi, Olt, Tulcea, Vâlcea, Ilfov). 

ALTE LIMBI/DIALECTE: lat. graecus, it. greco, fr. grec, greque. 

r. grec › m. (gereg) › m. görög “id.”  

Forma gerek este inacceptabilă din cauza apropierii de gyerek “copil”.  

MEKsz: slav ‹ lat. ‹ gr. În limba greacă: ellinikos “grec” 

În limbile slave: bg. gărkina, grăk, ceh. řecký, pol. Grek, scr. Grk, grčki, rus. greceski, grek, 

grecianka, ucr. grek, grekina, slov. Grék, Grékyňa. 

Contactul direct româno-ungar este mai strâns decât cel polono-ruso-ucrainean. 

 

 grindă, grinzi, s.f. Bârnă groasă de lemn. Element de construcţie de oţel, de beton, de lemn 

etc., folosit la asigurarea rezistenţei unei construcţii. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: ar. grendă; let. grida “podea, duşumea, parchet”. 

r. grindă › m. gerenda “id.” 

MEKsz: slav. În limbile slave: bg., scr. greda,  

ceh, slov, nosnik, trám, rus. balka, ucr. balka. 

Cuvântul m. gerenda, încadrat în sistemul morfologic maghiar  

cu anaptixă, se recomandă singur, ca provenind din mediu  

românesc, fiind singura formă care conţine sunetul n. 

 

 plantă, plante, s.f. Nume generic pentru tot ce îşi extrage, prin rădăcini, hrana din sol. Prin 

restricţie, vegetală, mai ales erbacee, cultivată de om sau care creşte în mod natural şi este utilă 

omului; răsad. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: lat. planta, fr. plante, sp. planta, port. planta. 

r. plantă › m. palánta “id.” 

MEKsz: lat. Este dificil de a face o deosebire  

între forma rom. plantă şi cea lat. planta.  

Fiind vorba de o opţiune, s-a ales limba latină,  

deci un împrumut livresc, faţă de unul prin contact direct. 

 

 plăcintă, plăcinte, s.f. Preparat culinar făcut din aluat cu o umplutură de brânză, de carne, 

de fructe, etc. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: lat. placenta; ar. plăţintă. 

TOPONIME: Plăcinteni (Vrancea). 

r. plăcintă › m. palacsinta “id.” 

MEKsz: românesc  
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 pripă, s.f. (În loc. adv.) În (sau înv., cu) pripă = în grabă mare, repede. Fără pripă = fără 

grabă, pe îndelete, etc. Postverbal al lui pripi. 

DERIVATE: pripor, pripoare, s.n. Adăpost de iarnă pentru oi făcut din împletitura de nuiele sau 

din stuf şi acoperit cu paie, trestie, cetină de brad etc. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: ar. păstrează forma prapa “iute, pripă” şi înprapa “iute”; alb. prapa 

“dietro” 

TOPONIME: Pripoara (Vâlcea), Pripoare (Mureş, Vaslui), Priporu (Gorj, Vâlcea). 

r. pripă › m. paripa “cal bun de fugă”. 

MEKsz: cuvânt vagabond. 

 

 prost, proastă, proşti, proaste, adj. 1. Lipsit de inteligenţă, fără judecată, fără minte, 

nătărău, tont. 2. (Înv. şi arh.) Neînvăţat, ignorant. Lipsit de raţionament; simplu, neevoluat. 3. Din 

popor, de jos, de rând. 4. Obişnuit, comun. De calitate inferioară, lipsit de valoare, ordinar, de rând. 5. 

(Adesea adverbial) Care nu este aşa cum trebuie; necorespunzător, nesatisfăcător, etc. 6. Dăunător, 

neprielnic, etc. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: bg., ceh., scr. prost, rus. prostoi, ucr. prostii. 

r. prost › m. paraszt “ţăran, prost, bădăran” 

MEKsz: nu indică etim. 

 

 prund, prunduri, s.n. 1. Pietriş mărunt, amestecat cu nisip care se găseşte pe fundul, pe 

malul apelor sau, în straturi, în scoarţa pământului, etc. 2. Pietriş mărunt care se aşterne pe drumuri sau 

pe şosele. 

TOPONIME: Prundeni (Vâlcea), Prundu (Ilfov, Teleorman), Prundu-Bârgăului (Bistriţa-

Năsăud). 

r. prund › m. porond “id.” 

MEKsz: slav. În limbile slave: bg. čakăl,  

ceh. drobný šterk, hrubý písek, rus. gravii,  

ucr. gravii, rin’, šorstvá, scr. sprud, šljunak. 

 

 prus(ac), pruşi (prusaci), (f. -că, -e), Adj., s.m., şi f. 1. Adj. Care aparţine Prusiei sau 

populaţiei ei. 2. S.m. şi f. Persoană care face parte din populaţia de bază a Prusiei. În graiuri: prus, 

pruşi. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: germ. Preusse, fr. prussien, -enne, sp. prusiano, it. prussiano. 

r. prus (reg. şi arh.) › m. porosz “id.” 

MEKsz: slav ‹ baltic. În limbile slave: rus., scr., ucr. etc.  

prussak, pruskii, prusski. 

 

 scrin, scrinuri, s.n. 1. Dulăpior cu mai multe sertare suprapuse, în care se ţine mai ales 

rufărie; comodă. 2. (Rar) Cutie, lădiţă în care se păstrează bijuterii. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: ar. scrină, scrine (pl.); lat. scrinum, -ii, n. “lădiţă, toc cilindric (pentru 

ţinut manuscrise, scrisori, etc.), bibliotecă”; it. scrigno “casetă”. 

r. scrin › m. (szekriny) › m. szekrény “dulap, comodă, cutie”. 

Este posibil ca m. szekrény să provină şi din rom. sicrin (reg. şi arh.), care s-a format astfel, ca 

şi şiculă (din şculă “şcoală”), iar în evoluţia limbii a devenit sicriu, ca şi grân = grâu, brân = brâu, 

frân = frâu etc. 

MEKsz: francez. În fr. commode “scrin”, écrin; prov. escrin. 
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 slănină, slănini, s.f. Stratul de grăsime dintre pielea şi carnea porcului; parte, bucată din 

această grăsime, preparată ca aliment. VARIANTE: slană. 

r. slană › m. (szalanna) › m. szalonna “id.” 

MEKsz: slav. În limbile slave: bg., ceh., scr., slov. slanina,  

pol. slonina, rus., ucr. solonina “carne sărată”.  

Oricare din aceste forme ar fi devenit în m. szalaninna! 

 

 smalţ, smalţuri, s.n. 1. Substanţă asemănătoare ca aspect şi compoziţie, cu sticla, cu care se 

acoperă obiectele de ceramică sau de metal, pentru a le face impermeabile, a le feri de oxidare sau a le 

înfrumuseta; material sticlos sau obiect făcut dintr-un astfel de material. 2. Substanţă albă lucioasă 

care acoperă coroana dinţilor. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: ar. smaltu; it. smalto; ngr. smalton; sp. esmalte; ceh. smalt etc. 

r. (crişean) zmalţ › m. zománc “id.”  

În limba ungară, substituirea lui l cu n este frecventă. În dacoromână există şi forma zămalţ, 

pl. zămalţuri, alături de verbul a zămălţui, într-o zonă departe de influenţa maghiară (Vânju-Mare - 

LR). 

MEKsz: german. În germ. Schmalz! 

 

 smerenie, s.f. Atitudine umilă, respectuaoasă, comportare modestă, plină de bună-cuviinţă. 

(Bis.) Evlavie, cucernicie. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: bg., rus. smirenie; scr. smirenost; ucr. smirenia. 

r. smerenie › m. (szemeren) › m. szemérem “id.” 

r. smerenie › m. (szemeren) › m. szerény, adj. “smerit”. 

MEKsz: (?) 

 

 spor, sporuri, s.n. 1. Înaintare în lucru, progres. Loc. adj. şi adv. Cu spor = cu mare 

randament; spornic; repede. 2. Abundenţă, belşug; prosperitate; folos, câştig. 3. Creştere, mărire, 

majorare; adaos, supliment. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: ar. spor, pl. spoare, s.n. = sămânţă; gr. sporos “sămânţă”. 

r. spor › m. szapor(a) adj.,  

szaporán, adv., szaporit, vb. “a spori, a înmulţi, a reproduce”. 

MEKsz: slav. În limbile slave: bg. spor, ceh., slov. zdar, pol. postęp, powodzenie (w pracy), 

rus. udača, pribîl’, scr. priraštaj,  

napredak, uspeh, ucr. udača, sčastia. 

 

 şnur, şnururi, s.n. (Reg.) Şiret, găitan, cordon. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: bg., pol., rus., scr. šnur, ceh. šnura. 

r. (crişean) jnur › m. zsinor “id.” 

MEKsz: german. În germană: Schnur. 

 

 vrajă, vrăji, s.f. 1. (În basme şi în superstiţii) Acţiunea de a vrăji şi rezultatul ei; farmec; 

transformare miraculoasă a lucrurilor; mijloace magice întrebuinţate pentru aceasta; vrăjitorie. 

Descântec. 2. Atmosferă de încântare, de farmec. 

TOPONIME: Vrăjitoarea (lângă Câmpina), Vrăjitoru (lângă Drăgăşani). 

r. vrajă › m. varázs “id.” 

MEKsz: slav. În limbile slave: bg. maghia, omaia,  

ceh., slov. kouzlo, čáry; rus., ucr. (folclor, poetic) vražii,  

scr. čar (olija), draž, privlačnost etc. 
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 zgârcit, adj. 1. Care face economii exagerate, evitând şi cheltuielile de strictă necesitate, 

care strânge cu lăcomie banii; avar. Prea puţin darnic, lipsit de generozitate. 2. (Despre fiinţe sau părţi 

ale corpului) Strâns, ghemuit; contractat. VARIANTĂ: zgărcit. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: ceh. zkrouceny. 

r. (reg. şi arh.) zgărcit › m. (zsogorcsi) › m. zsugori “id.” 

Sincoparea lui t final s-a făcut din motive gramaticale (zsugorit însemnând “pe zgârcit”), iar 

disimilarea lui cs pentru uşurarea pronunţiei. Ambele sunt fenomene lingvistice frecvente în limba 

maghiară (vezi CAPITOLELE V şi  VI). 

MEKsz: fino-ugric. 

 

 

Forme cu anaptixă în toponimie 

Toponimia a fost supusă aceloraşi reguli de transformare pentru încadrarea în sistemul 

morfologic ungar, ca şi substantivele, antroponimele, etc. Subliniem faptul că operaţia fonetică se 

poate efectua, ca oricare fel de operaţie, numai pe cuvintele existente, cunoscute şi recunoscute ca 

atare în limba de ieşire. 

 

 Blaj, oraş în judeţul Alba, situat la confluenţa celor două Târnave. Blajul a devenit centrul 

cultural al românilor “uniţi” şi ai Şcolii ardelene. Ca centru ideologic al românilor din Transilvania, 

Blajul a avut un rol important în procesul de formare al conştiinţei naţionale a acestora. Aici au avut 

loc în anul 1848, mai multe adunări ale românilor din Transilvania, între care amintim marea adunare 

de pe Câmpia Libertăţii din 15-17 mai 1848. (DER). Numele oraşului îşi are obârşia în radicalul 

româno-slav blaj, păstrat în mai toate limbile slave de astăzi: bg. blažen “fericit”, blaženstvo “fericire”; 

ceh. blažen “fericit”, blaženost “fericire”; rus. blaženno “fericit, blajin”, scr. blažen “fericit, 

binecuvântat” etc. 

TOPONIME: (alte localităţi cu acelaşi nume) Blaj (Olt), Blaja (Satu-Mare), Blaju (Argeş), 

Blăjeni (Buzău), Blăjel (Sibiu), Blăjeni (Hunedoara), Blăjenii-de-Jos şi Blăjenii-de-Sus (Bistriţa-

Năsăud). 

r. Blaj › m. Balász “id.” 

 

 Cluj, judeţ situat în podişul Transilvaniei. Cluj-Napoca, municipiu, reşedinţa judeţului Cluj, 

aşezat pe malurile râului Someşul Mic, important centru industrial, comercial şi cultural. Ca aşezare 

umană municipiul are o origine veche şi cunoaşte, sub numele de Napoca, o deosebită înflorire în 

epoca daco-romană. Odată cu extinderea stăpânirii maghiare în Transilvania (sec. XI-XII) are loc o 

suprapunere a organizării militare maghiare peste formele de organizare economică, socială şi politică 

a populaţiei locale. În aceste condiţii a fost construit la Cluj un centru militar, castrum Clus, atesat sub 

acest nume pentru prima oară în anul 1213 (DER). La acea dată nu avusese încă loc încadrarea cu 

anaptixă a numelui oraşului în sistemul morfologic ungar. De reţinut că în limba română veche 

cuvântul Cluj avea o largă circulaţie şi o semnificaţie clară, care în zilele noastre s-a restrâns la câteva 

zone. În aromână, cluj înseamnă nod de arbore, iar în dacoromână cluj, chiar hluj (formă mai veche), 

are înţelesul de «tulpină» (în graiuri). Există şi forma hlujan = tulpină lemnoasă a unor plante mari; 

cocean de porumb (după ce s-au cules ştiuleţii). 

Transformarea lui h în c nu este singulară în cazul arhaismelor: Haldeea = Caldeea, Hristos = 

Cristos, Hristea = Cristea etc. Un Clusium este atestat la anul 507 î.e.n. (OM) 

r. Cluj › m. Kolosz (judeţul)  

r. Cluj › m. Koloszvár (municipiul)  

Vár are înţelesul de «cetate». Pentru transformarea lui u în o, vezi CAPITOLUL VII. 



Elemente lexicale străromâneşti 

~ 65 ~ 
 

 

 Criş, afluent pe stânga al Tisei; se formează prin unirea râurilor care drenează versantul 

vestic al Munţilor Apuseni: Barcăul, Crişul Repede la nord, Crişul Negru şi Crişul Alb la sud. (DER). 

Numele Criş continuă în limba română vechiul nume dacic Crisia, pătruns şi în toponimie: 

Criş (Hunedoara, Mureş), Crişeni (Alba, Cluj, Harghita, Satu-Mare, Sălaj). Aceeaşi rădăcină o au 

numele Crişcior (Hunedoara) şi Criştior (Bihor). 

r. Criş › m. (Keres) › m. Körös “id.”  

Keres fiind inacceptabil pentru identitatea cu verbul keres “a căuta”, a fost adaptată forma 

Körös. (Pentru transformarea lui e în ö sau pentru existenţa dubletelor în limba ungară, vezi 

CAPITOLUL VII). 

Forma Körös este de dată recentă. Hidronimul Criş, de origine traco-dacică, este consemnat 

sub această formă de cronicarii tuturor timpurilor, inclusiv de cei unguri. Astfel: 

 IORDANES scrie: “ubi nunc gepidae sedent iuxta flumina Marisia et CRISIA...”; 

 PORPHYROGENET între râurile din Dacia, aminteşte următoarele: “potamos protos ho 

Timesos, pot. tritos Moresis, tetartos CRISOS...”. 

 Cronicarul maghiar ANONYMUS întrebuinţează în tot locul  numele Criş, aşa cum l-a 

auzit în partea locului: “ibi confluerunt nobilissimi fontes... Danubius, Morisius, Crisius, Temus et 

caeteri (XI); fluvium Cris (XXII); a fluvio Zomus usque ad Crisium...” 

 În REGISTRUM VARADIENSE, la anul 1235, nr. 387 (140), aflăm tot această denumire 

... “iusta Crisium versus meridiem...” 

 ROGERIUS, de asemenea, cunoaşte numai forma aceasta: “de nocte fugam invimus versus 

pontem Thome, magnam Theutonicorum villam super fluvium Crisii positam...” (SB). 

 

 Praid, localitate situată în judeţul Harghita, la poalele munţilor cu acelaşi nume. Exploatări 

de sare, izvoare termale. 

r. Praid › m. Parajd “id.” 

 

 Trascău (munţii Trascăului), masiv muntos în nord-estul munţilor Apuseni, format din 

şisturi cristaline, calcare, conglomerate şi gresii mezozoice străpunse de banatite. În relief predomină 

suprafeţe de eroziune, forme structurale şi petrografice apărute prin eroziune diferenţială, forme 

carstice şi periglaciare. Altitudini mai reduse (DER). VARIANTE: Trăscău. 

r. Trăscău › m. Torockó “id.”  

 

 Zlatna, localitate de tip urban în judeţul Alba, situată pe valea Ampoiului. Exploatări de 

minereuri auro-argentifere. Pe teritoriul de azi al oraşului a existat, în timpul stăpânirii romane din 

Dacia, municipiul Ampelum, centru administrativ al minelor de aur din Munţii Apuseni. În timpul 

revoluţiei de la 1848-1849 din Transilvania, a fost unul din centrele importante de luptă ale 

revoluţionarilor români. 

În dacoromână, avem substantivele zlătar, respectiv zlătăreasă, formate cu sufixul -ar şi -

easă. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: bg., ceh., scr., slov. zlato; pol. zloto; istr. zlĺto. 

TOPONIME: Zlata (lângă Turnu-Măgurele), Zlătiţa (lângă Moldova-Nouă), Zlătari (Bacău), 

etc. 

r. Zlatna › m. Zalatna “id.” 
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Capitolul IV 

ANAPTIXĂ 
(silaba interioară) 

 

Anaptixa apare şi în silaba interioară. Astfel, între două consoane din interiorul cuvântului sau 

din silaba finală se introduce o vocală pentru uşurarea pronunţării. De multe ori acesta conduce la 

sincoparea vocalei finale a cuvântului de ieşire. 

Procedeul este identic în maghiară cu cel uzitat în alte limbi: 

 rus. Moskva › tc. Moskova “id.” 

 rus. tundră “tundră” › tc. tundura “id.” 

 rus. pudra “pudră” › cum. podur “id.” 

 Mesembria, oraş tracic › bg. Nesebăr “id.” etc. 

Cuvinte din alte limbi încadrate în sistemul morfologic ungar cu anaptixă:  

 Modra, localitate în Slovacia, situată la poalele Carpaţilor Mici, la nord-est de Bratislava, şi 

la sud-vest de Trnava › m. Modor “id.”  

 Topl’a, râu în Slovacia, afluent al râului Ondava, izvorăşte din Munţii Slanske Vrcny › m. 

Tapoly “id.” 

 Iesle, s.f. Jgheab în care se dă de mâncare vitelor (în grajd). ALTE LIMBI: bg. jasla, ceh. 

jesle, rus. jasli, scr., slov. jasle, ucr. jasla. 

slov. jasle › m. jászol “id.” Împrumutul poate fi şi din forma rom. arh. jeasle. 

 negru, negri, s.m., adj. Bărbat care aparţine rasei negre. Adj. negru, al negrilor. ALTE 

LIMBI: fr. negre, it. negro, port. negro, sp. negre 

germ. Neger › m. néger “id.” 

 risc, riscuri, s.n. Posibilitatea de a ajunge într-o primejdie, de a avea de înfruntat un necaz 

sau de suportat o pagubă; pericol posibil. ALTE LIMBI: fr. risque, it. rischio, port. risco, sp. riesgo, 

germ. Risiko › m. rizikó “id.” 

 rublă, ruble, s.f. 1. Unitate principală a sistemului monetar rusesc; monedă care reprezintă 

această unitate. 2. Nume dat în trecut monedelor străine de argint. 

rus. rubl‟, germ. Rubel › m. rubel “id.” 

 Sturm (în limba germană “asalt”) › m. ostrom “id.” 

 turc, -ă, turci, -ce, s.m. şi f., adj. Persoană care face parte din populaţia de bază a Turciei 

sau este originară de acolo. 2. Adj. Care aparţine Turciei sau locuitorilor ei; turcesc. ALTE LIMBI: fr. 

turc, turque, it. turco, germ. Türke, türkisch, tc. türk. 

tc. türk › m. török “id.” 

 baltă, bălţi, s.f. 1. Apă stătătoare permanentă, de obicei puţin adâncă şi aând o bogată 

vegetaţie acvatică. Întindere de apă stătătoare rămasă în urma revărsării unui râu. 2. Apă de ploaie 

adunată într-o adâncitură; groapă cu apă sau cu mocirlă; regiune mlăştinoasă de la ţărmul unor râuri. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: ar. baltă, megl. baltă, istrorom. bĺta; alb. bal’të, bal’ta, baltinë 

“fango”. 

TOPONIME: Balta (Mehedinţi), Balta Albă (Buzău), Balta Arsă (Botoşani), Balta Doamnei 

(Prahova), Balta Neagră (Ilfov), Balta Raţei (Vrancea), Balta Sărată (Caraş-Severin), Băltăgari 

(Buzău), Băltăgeşti (Constanţa), Băltăreţi (Buzău, Galaţi), Băltăţeni (Vaslui), Bălteni (Argeş, Buzău, 

Dâmboviţa, Iaşi, Ilfov, Olt, Vaslui, Vâlcea, Tulcea), Băltiţa (Prahova), Bălţi (Republica Moldova). 

r. baltă › m. balata “id.” 
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 berc, berci, -ce, bercuri, 1. (Despre animale) Cu coada scurtă sau scurtată; fără coadă. 2. 

(Despre căciuli, la f.) Fără vârf; teşită. 3. Dumbravă, pădurice (tânără şi nu prea deasă), de o anumită 

formă, crâng. 

Sunt cunoscute şi formele regionale bărc, bârc(-uri), s.n. cu înţelesul de luminiş, în pădure 

(Râmnicu-Vâlcea - LR), şi chiar forma bercă(-ci), cu semnificaţia: sarcină de lemne (Făgăraş - LR). 

TOPONIME: Berca (Buzău), Bercea (Sălaj), Berceni (Ilfov, Prahova, Bucureşti), Berceşti 

(Buzău, Gorj), Bercioiu (Vâlcea), Bercu (Hunedoara, Satu-Mare) etc. Toponimie readaptată: Berechiu 

(Arad, Bihor), Berecuţa (Timiş), Beregsău (Timiş). 

r. berc › m. berek “pădurice, crâng” 

MEKsz: ? slav. În limbile slave: bg. mlada gorička, dăbrava;  

ceh., slov. háj, křovina; pol. les; rus. lesok;  

scr. gaj, grm(lje); ucr. lisok, gaiok, dibrovka etc. 

 

 cadru, cadre, s.n. Ramă în care se fixează un tablou, o fotografie, etc. Fig. Persoană foarte 

frumoasă. 2. Pervaz al unei uşi sau al unei ferestre etc. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: fr. cadre; it. quadro; port. quadro; sp. cuadro. 

r. (forma pl.) cadre › m. káder (sing.) “id.”  

MEKsz: internaţional: fr. ‹ it. 

 

 centru, centre, s.n. Punct în raport cu care toate punctele unei figuri sunt la aceeaşi distanţă. 

În centrul atenţiei, preocupărilor etc. = pe primul plan, la loc de frunte. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: lat. centrum; fr. centre; it., port., sp. centro; germ. Zentrum. 

r. centru › m. center “id.” şi vb. centerez “a centra”. 

MEKsz: englez ‹ fr. În engl. centre.  

 

 cimbru, s.n. Plantă erbacee cu flori liliachii sau albe punctate cu roşu, cu frunze înguste şi 

ascuţite, aromate, folosite drept condiment (Satureja hortensis). 

ALTE LIMBI/DIALECTE: ar. čimbru, čimburică; gr. thymbra. 

r. cimbru › m. csombor “id.”  

(vezi CAPITOLUL IX Armonia vocalică). 

MEKsz: slav. În limbile slave: bg. čubriţa;  

rus. čaber; scr. čubar. 

 

 cobză, cobze, s.f. Instrument muzical cu coarde asemănător cu chitara, cu cutie de 

rezonanţă foarte bombată, întrebuinţată mai ales la acompaniament (prin ciupirea coardelor). 

ALTE LIMBI/DIALECTE: bg., pol., rus., ucr. kobza. 

r. cobză › m. koboz “id.” 

MEKsz: (?) 



 fluier, fluiere, s.n. 1. Instrument muzical popular de suflat, alcătuit dintr-un tub subţire de 

lemn prevăzut cu găuri. 2. Instrument mic, mai ales de metal, cu care se fluieră, et. VARIANTE: fluieră. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: ar. fluier şi flueirăş; alb. floere; gr. floghera. 

r. (arh) fluieară › m. (fululyara) › m. (fululya) › m. furulya “id.” 

MEKsz: cuvânt vagabond: românesc. 

 

 fodră, fodre, s.f. Căptuşeală de scânduri aplicată pe pereţii care separă încaperile unei nave. 

2. (În portul pop.) Fâşie de pânză încreţită, lată de până la 10 cm., care se aplică în jurul mânecilor, în 

jurul gâtului, spătoiului şi la poalele rochiilor. 
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DERIVATE: fodrişele = un fel de tăiţei pentru supă (LR). 

ALTE LIMBI/DIALECTE: it. fodra, fodera “husă, căptuşeală”, vb. foderare “a căptuşi”. 

r. fodră › m. fodor “volan” (ruhán)  

(vezi şi CAPITOLUL IX ARMONIA VOCALICĂ) 

MEKsz: (?) Cuvinte readaptate: fodorei “fodră”  

(Făgăraş -LR) şi top. Fodora (Cluj, Sălaj). 

 

 holm, holmuri, s.n. (Reg.) Ridicătură mică de pământ; deluşor, movilă. P. ext. grămadă, 

morman. 

TOPONIME: Holm (IAŞI, NEAMŢ). 

ALTE LIMBI/DIALECTE: rus., ucr. holm “colină, deal, movilă” şi der.: holmik, holmistîi 

“deluros”, holmoobraznîi etc. 

r. holm › m. halom “id.” 

MEKsz: slav. În limbile slave: bg. hălm, ceh., slov. kopek, pahorek;  

pol. wzgórze, pagórek; scr. brdašce, uzvišica. Aşadar,  

în limbile slave de contact nu există termenul holm. 

 

 lotru, lotri, loatră, loatre, s.m. şi f., adj. 1. S.m. şi f. Hoţ, tâlhar de codru. 2. Adj. iute, în 

mişcări, sprinten, ager la minte, isteţ. 

TOPONIME: Lotrioara (Sibiu), Lotru (Vâlcea). Munţii Lotrului, râul Lotru. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: it. ladro; lat. latro, -onis; gr. latron. 

r. lotru › m. lator “id.” 

MEKsz: nu indică etim. 

 

 modru, modre, s.n. Mod, chip, fel, mijloc, putinţă, posibilitate. Este identic cu fr. mode, it., 

port., sp. modo. 

TOPONIME: Modreni (Buzău). 

r. modru › m. modor “id.” (vezi şi CAPITOLUL IV) 

MEKsz: din mod (!) 

 

 moimă, moime, s.f. Nume dat mai multor familii de animale mamifere tropicale cu structura 

corpului apropiată de cea a omului şi cu un deosebit spirit de imitaţie; animal care face parte din aceste 

familii. DERIVAT: moimuţă. Limba literară a adoptat subst. maimuţă, mai vechi şi cu o răspândire mai 

mare. ARHAIC: maimuuă, maimuţă. 

TOPONIME: Moimeşti (Iaşi). 

ALTE LIMBI/DIALECTE: sp. momeria “moimărie (maimuţărie)”. 

r. moimă › m. majom “id.” (pl. majmok). 

MEKsz: cuvânt vagabond: arab ‹ pers. 

 

 sudalmă, sudălmi, s.f. Vorbă sau expresie cu care cineva înjură sau insultă; înjurătură, 

suduitură. 

Face parte din tipul de cuvinte: avalmă, valmă, calmă, palmă etc.  

r. forma arh. sâdalmă › m. szidalom “id.”,  

de unde apoi vb. szid “a sudui” sau “a sudi”. 

MEKsz: ?szid. 
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 şatră, şetre, s.f. 1. Cort în care se adăpostesc ţiganii nomazi. 2. (Înv.) Cort de tabără. 3. 

(Pop.) Construcţie rudimentară care serveşte ca adăpost pentru vite, pentru unelte gospodăreşti, etc. 4. 

Construcţie provizorie amplasată în pieţe pentru desfacerea unor produse. 

TOPONIME: Şătrăreni-Truşeşti (Suceava), Şetrari (lângă Vedea). 

ALTE LIMBI/DIALECTE: ucr. şatro. 

r. şatră › m. sátor “id.” 

MEKsz: turcesc. În limbile turcă: çadîr “cort”, dükkân “dugheană”. 

 

 şoim, şoimi, s.m. 1. Nume dat mai multor păsări răpitoare de zi, de mărime variată, agere şi 

puternice, cu ciocul scurt şi curbat şi având câte o crestătură în formă de dinte, care se hrănesc cu 

pradă vie, mai ales cu păsări (Falco). 2. Epitet pentru un bărbat curajos, viteaz, mândru, semeţ; şoiman. 

3. (Pop.) Cal sprinten, aprig; şoiman. DERIVATE: şoimane = zeităţi populare, dăunătoare, care pocesc 

pe oameni; vb. a şoimăni “a poci”. Forma arh. este şoim, păstrată doar în aromână: şain, şain’i. 

TOPONIME: Şoimari (Prahova), Şoimăreşti (Neamţ), Şoimeni (Prahova, Cluj, Harghita), 

Şoimeşti (Prahova), Şoimi (Bihor), Şoimoş (Arad), Şoimu (Teleorman), Şoimuş (Alba, Bihor, Bistriţa-

Năsăud, Hunedoara, Mureş, Sălaj), Şoimuşeni (Sălaj), Şoimuşu-Mare, Şoimuşu-Mic (Harghita). 

r. şoim › m. sólyom “id.” 

MEKsz: (?) 

 

 turn, turnuri, s.n. 1. Construcţie prismatică sau cilindrică de înaltime (relativ) mare, clădită 

separat sau făcând parte dintr-un complex arhitectural (pe care îl domină). Expr.: Turn de fildeş, 

denumeşte izolarea de viaţă, de realităţile înconjuratoare a unui scriitor, artist, etc. (Rar) Coş de 

fabrică. 2. Tură. 

TOPONIME: Turnişor (înglobat mun. Sibiu), Turnu (Arad), Turnu-Măgurele (Teleorman), 

Turnu-Roşu (Sibiu), Turnu-Ruieni (Caraş-Severin), Drobeta-Turnu-Severin (Mehedinţi) etc. 

r. tura › m. torony “id.”  

MEKsz: german ‹ fr. În germană: Turm; în fr. tour. 

 

 vadră, vadre, s.f. 1. Veche unitate de măsură a capacităţii, folosită pentru lichide, 

echivalentă cu circa zece ocale (astăzi cu circa 10 l.) 2. Vas de lemn sau de metal cu care se transportă 

diferite lichide. 

r. (forma pl.) vedre › m. veder “id.” 

MEKsz: slav. În limbile slave: bg. vedro, ceh. vědro,  

pol. wiadro, rus. vedró, scr. vedro, slov. vedro, ucr. vidro. 

 

 vandră, vandre, s.f. (Arhaism păstrat în graiuri). În expr. a merge în vandră = a merge în 

căutare de servici. Acţiunea era caracteristică tinerilor ucenici, obligaţi să stea 2-3 ani în vandră, 

departe de casă, până deveneau calfe. Cu timpul sensul iniţial s-a depreciat, căpătând întelesul de 

hoinăreală, a umbla hai-hui. Vandrul care nu reuşea să devină calfă în timpul prestabilit devenea 

vandroc, “vagabond”, în ochii satului. DERIVATE: văndroc, vândroc, vandroacă, văndrăcoaie (soţia 

vandrocului), vb. a văndrăli “a umbla fără rost”. Vandroc este compus în dacoromână din vandru + 

suf. -oc, ca şi mare + suf. -oc = măroc, mânz + suf. -oc = mânzoc, mâţă + suf. -oc = mâţoc, dâmb + 

suf. -oc = dâmboc etc. 

r. vandru › m. vándor, adj. “călător, migrator, pribeag, vagabond” 

vb. a văndrăli › m. vándorol “id.” Vándorlás “migrare, pribegie, peregrinare”. 

MEKsz: german. În limbile germană: wandeln “a umbla, a se plimba”  

Expr. Handeln und wandeln “a face comerţ”. În nici un caz  

forma germană wandeln nu putea deveni vándor în maghiară. 
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Forme cu anaptixă în antroponimie 

 Alexandru reproduce vechiul nume personal gr. Aleksandros, atestat iniţial în Iliada ca un 

alt nume al lui Paris, fiul lui Priam. Alexandru este interpretat, în mod curent, ca un compus din verbul 

aléxo “a apăra; a proteja” şi subst. aner, gen. andros “bărbat, om” (care apără pe oameni). Iată o parte 

dintre membrii familiei numelui Alexandru: Alecu, Aleca, Leca (atestat încă din 1235), Lixandru, 

Lisandru, Sandru, Sandra, Sandu, Sanda, Sănduţu, Duţu etc. (MEO). 

TOPONIME: Alexandria (Teleorman), Alexandriţa (Harghita), Sănduleni (Bacău), Sănduleşti 

(Argeş, Cluj), Sănduliţa (Ilfov), Sandra (Arad, Satu-Mare), Şendreni (Iaşi, Galaţi), Şendreşti (lângă 

Fălticeni), Sendriceni (Dorohoi) etc. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: engl. Alexander; fr. Alexandre; germ. Alexander; it. Alessandro; ucr. 

Oleksandr, Oles, Oleksandra, Olesia etc. 

 r. (hipocoristic) Şandru › m. Sándor “Alexandru”. 

 

 Andrei. Antroponim răspândit şi frecvent, de veche tradiţie, la români, Andrei reproduce 

numele pers gr. Andréas, bine atestat în epoca greco-romană şi explicat prin subst. andreia “bărbăţie, 

curaj”. La noi, cultul creştin s-a grefat pe o serie de elemente păgâne vechi, credinţe şi rituri magice. 

Cum la 30 noiembrie este “cap de iarnă”, Andrei este considerat mai mare peste lupi şi alte fiare 

sălbatice; credinţele şi practicile legate de lupi cei mai temuţi duşmani ai turmelor, ocupă un loc 

deosebit în cadrul sărbătorilor populare româneşti; de aici şi numele de lună a lupilor pentru 

decembrie. Noaptea de 30 noiembrie, un fel de jubileu al lupilor şi strigoilor este prilejul multor 

vrăjitorii dintre care interesant ni se pare, prin legătura cu semnificaţia iniţială a numelui Andrei, 

obiceiul “făcutului de ursit” etc. Indrea = numele lunii decembrie în calendarul popular. În continuare, 

reproducem câteva nume ale “familiei” lui Andrei: Andrii, Andriaş, Andrieş, Andrica, Andricu, Andru, 

Andruţu, Indrei, Indrie etc. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: în dialectul aromân, numele lui decembrie apare sub formele: 

Andreluşu, Andreu, Ndreu, Ndrelu, Ndriu, iar Sânt-Andrei, sub forma Sant’ Andrea; alb. Shën(ën)dré. 

TOPONIME: Andrăşeşti (Ilfov), Andreeni (Harghita), Andreeşti (Gorj), Andriaşu-de-Jos şi de-

Sus (Vrancea), Andreieşti (Vâlcea), Andreneasa (Mureş), Andrieşeni (Iaşi). 

 r. (hipocoristic) Andru › m. Andor “Andrei” 

 

 Adrian. Prenume frecvent astăzi la români, reproduce numele personal lat. Hadrianus, la 

origine un cognomen cu semnificaţia “de la Hadria”, derivat de la numele de loc Hadria. Originea 

numelui Hadria rămâne nesigură, deşi încercarile de a-l explica sunt numeroase (unii specialişti îl 

consideră de origine etruscă, aşa cum credeau şi anticii, iar alţii dată fiind asemănarea cu un nume din 

Balcani, propun un etimon ilir. (MEO). Bazaţi pe apartenenţa etruscilor la marea familie traco-daco-

iliră, nu vedem nici o contradicţie în a-l socoti de origine, cum de altfel şi este, traco-iliră. Nume purtat 

de împaratul Adrian. Satul Adrian din Oaş este atestat din anul 1262 (MEO). 

TOPONIME: Adrian (Mureş), Adrianu-Mare şi Adrianu-Mic (Mureş), Hădăreni (Luduş). 

ALTE LIMBI/DIALECTE: fr. Adrien; germ. Adrian; it., sp. Adriano; rus. Adrian 

r. Adrian › m. Adorján “id.” 

 

 Dumitru. Unul din cele mai vechi şi frecvente nume româneşti, Dumitru corespunde cu gr. 

Demetrios, dintr-o perioadă destul de veche. Prin intermediar slavon (?) Demetrios (pron. Dimitrios) 

ajunge şi la noi, unde numeroasele credinţe şi obiceiuri populare legate de numele Dumitru dovedesc 

vechimea şi răspândirea cultului creştin altoit pe un puternic substrat păgân. Denumirile populare ale 

sărbătorii Sânmedru (Sâmedru) au pus şi pun înca probleme specialiştilor noştri (MEO). 

Hipocoristicele alcătuiesc o numeroasă familie de antroponime dintre care cităm selectiv: Mitru, 
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Mitrea, Mitra, Mitu, Mitică, Mitran, Mitache, Dumitraş, Mitraşcu, Dimitrie, Dimitriţă, Dumitruţ, 

Mitruţ etc. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: în dialectul aromân se mai păstrează numele lunii octombrie sub 

formele: Samedru, Sumedru, Sânmedru, Sâmedru şi Sânmădrean; în dialectul meglenoromân există 

formele: Şom-Medru şi Sănă-Medru; it. Demetrio; germ. Demetrius; bg. Dimitr; rus. Dmitrii; ucr. 

Dmitro. 

TOPONIME: Dumitra (Alba, Bistriţa-Năsăud), Dumitrana (Bucureşti), Dumitreni (Mureş), 

Dumitreşti (Ilfov, Olt, Vrancea, Mureş, Iaşi), Dumitriţa (Bistriţa-Năsăud), Mitreni (Ilfov), Mitreşti 

(Mureş) etc. 

r. Dimitrie › m. Demeter “id.”  

 

 Gabriel. Folosit ca nume pers. încă de la începuturile creştinismului şi devenit 

calendaristic, numele se răspândeşte în întreaga Europă. Create pe teren românesc sau împrumutate, 

derivatele şi hipocoristicele folosite de români indică larga răspândire şi frecvenţă ridicată a lui 

Gabriel: Gavrilă, Gavrilaş, Gavru, Gabru, Gabrea etc. 

TOPONIME: Gabru (Dolj), Gabrovo (Bulgaria), Găbrieşti (Argeş) etc. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: engl. Gabriel; fr. Gabriel; germ. Gabriel; it. Gabriele; bg. Gavril; rus. 

Gavriil; ucr. Gavrilo. 

 r. (hipocoristic) Gabru › m. Gábor “Gavrilă, Gabriel” 

 

 Petru. Unul dintre cele mai frecvente şi răspândite prenume, Petru este o creaţie proprie 

onomasticii creştine. Vechimea (atestările documentare încep din sec. XIV), frecvenţa mare şi 

răspândirea numelui în toate regiunile româneşti au avut ca urmare apariţia unor numeroase derivate şi 

variante: Petru, Petrucă, Petruş, Petruşor, Petruţă, Truţă, Petraş, Petraşcu, Petre, Petrişor etc. 

TOPONIME: Petra (Mehedinţi), Petrachei (Gorj), Petrăcheşti (Buzău), Petrăchioaia (Ilfov), 

Petrani (Bihor), Petreanu (Vrancea), Petreasa (Alba, Bihor), Petreni (Alba, Harghita, Hunedoara), 

Petreşti (Alba, Argeş, Bacău, Cluj, Dâmboviţa, Gorj, Hunedoara, Iaşi, Ilfov, Satu-Mare, Vrancea) etc. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: engl. Peter; fr. Pierre; germ. Petrus, Peter; it. Pietro; port., sp. Pedro; 

rus. Piotr etc. 

r. Petru › m. Petur “id.”, de unde Petö 

Numele marelui poet maghiar poate constitui un model de încadrare în lexicul ungar: Petrovici 

› m. (Peturvi) › Petöfi. La fel, r. Petre › m. Péter “Petru”. Acesta poate să fi avut ca model pe germ. 

Peter. 

 

Forme cu anaptixă în toponimie 

 Bistriţa. 1. Râu în Moldova (279 km.), afluent pe dreapta al Siretului. Izvorăşte din Munţii 

Maramureşului şi trece prin oraşele Piatra-Neamţ şi Bacău. Pe Bistriţa s-a construit la Bicaz, barajul 

lacului de acumulare al unor hidrocentrale. 2. Oraş în judeţul Bistriţa-Năsăud. 3. Mănăstire în judeţul 

Argeş, fundată la sfârşitul sec. al XB-lea de boierii Craioveşti. 4. Mănăstire în Moldova, fundată de 

Alexandru cel Bun, mărită şi refăcută în timpul lui Ştefan cel Mare, Petru Rareş, Alexandru 

Lăpuşneanu. În timpul domniei lui Ştefan cel Mare a fost una din curţile domneşti. 5. Prun de Bistriţa, 

soi de prun originar din Transilvania, cu coroana piramidală. 

r. Bistriţa › m. (Besterice) › m. Beszter(i)ce › m. Beszterce “id.” 

 

 Marmaţia. Veche provincie românească. Locuită din cele mai vechi timpuri de traco-daci, 

Marmaţia a rămas în afara Daciei romane, dara fost puternic influenţată de cultura şi civilizaţia 

romană. Spre sfârşitul sec. al XIII-lea, Ungaria a început pătrunderea în Marmaţia. În anul 1326, ea a 
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devenit district, iar în 1368, comitat, în cadrul regatului ungar. În 1553, Marmaţia a fost inclusă în 

principatul Transilvaniei. 

În anul 1359, voievodul Marmaţiei, Bogdan, a trecut în Moldova, unde cu asentimentul şi cu 

sprijinul forţelor locale, a alungat pe Dragoş, vasal regelui Ungariei, şi a devenit primul domn 

independent al statului feudal Moldova. 

r. Marmaţia › m. (Maramatos) › m. Maramaros “id.”,  

readaptat sub forma Maramureş. 

Terminaţia românească -ţia, a fost înlocuita cu un sufix unguresc foarte productiv şi specific -

os. Cu ajutorul acestui sufix se formează o serie de substantive, ca: asztal “masă” + -os = asztalos 

“tâmplar”, ablak “geam” + -os = ablakos “geamgiu” etc. Antroponimul slav Jan + suf. -os = m. János 

“Ioan”. Înlocuirea terminaţiei toponimicului de mai sus nu este un caz izolat. Ea apare frecvent şi în 

antroponimie: 

r. Dominic › m. Domonkos › m. Domokos › m. Domos; 

r. Martin › m. Márton › m. Mártos; 

r. Damian › m. Demján › m. Demjen › m. Damos; 

fr. Louis › m. Lajos etc. 

 

 Stregoniu (Stregon), oraş în Ungaria, pe malul drept al Dunării, la nord de Budapesta, în 

care a funcţionat, ca arhiepiscop Nicolaus Olahus. Stregoniu este un vechi substantiv românesc, 

devenit toponimic datorită vechimii şi frecvenţei sale neîntrerupte, din cele mai vechi timpuri şi până 

azi. Stregoniu derivă din s.f. strigă ‹ lat. striga, it. strega “strigoaie, strigoiacă”. (În superstiţii) Fiinţă 

imaginară închipuita ca o femeie care chinuieşte copiii mici, ia mana de la vaci, etc. 

TOPONIME: Stregasca (Almaş), Strigoaia (Gura-Humorului), Strigoanea (Ilia). Strigoniu este 

un compus din strigă + suf. arh. -oniu(-oane), care în evoluţia firească în dacoromână, a ajuns strigoi 

(strigoaie). 

Vom ilustra cele de mai sus printr-o paralelă între aromână, care mai  păstrează forma arh. şi 

dacoromână, mai evoluată: 

ar. bruscon’iu = dr. broscoi; 

ar. cuscroan’e = dr. cuscroaie (cuscră); 

ar. gutun’e = dr. gutuie; 

ar. gutun’iu = dr. gutui; 

ar. mul’iroan’e = dr. muieroaie; 

ar. muşuron’iu = dr. muşuroi; 

ar. picurăroan’e = dr. păcurăroaie; 

ar. vulpon’iu = dr. vulpoi; 

ar. şuricoan’e = dr. şoricoaie etc. 

Aceeaşi paralelă se poate face şi cu istroromâna: 

ir. lupóńe = dr. lupoaie; 

ir. ursóńe = dr. ursoaie etc. 
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Capitolul V 

DISIMILAREA 
 

Disimilarea este schimbarea fonetică prin care unul din sunete pierde trăsăturile articulatorii, 

se diferenţiază, căpătând trăsături deosebitoare. Uneori, disimilarea duce chiar la eliminarea unuia sau 

mai multor sunete. (LL). Exemple în cazul unor cuvinte împrumutate în maghiară din alte limbi decât 

româna: 

 lat. balena “balenă” › m. balna “id.” 

 slov. cvikl’a “sfeclă” › m. cékla “id.” 

 bg., pol., rus., scr., ucr. malina = malina › m. málna “id.” 

 rus. medved “urs” › m. medve “id.” 

 m. szereda “miercuri” › m. szerda “id.”  

 Ladislav “Ladislau” (antroponim slovac) › m. (La(di)szló) › m. László “id.”  

Top. readaptată: Laslău, Laslău-Mare, Laslău-Mic (lângă Târnăveni).

 Stanislav, antroponim slovac › m. (Sz(t)aniszló) › m. Szaniszló “id.” 

Top. readaptată: Sanislău (Satu-Mare). 

 

 

 buruiană, buruieni, s.f. Nume generic pentru diverse plante erbacee necultivate. 

TOPONIME: Buruieneşti (Neamţ, Iaşi), Buruieniş (Bacău), Buruene (Hunedoara) etc. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: bg. buren, rus. burian, scr. bujan, ucr. burian. 

r. buruiană › m. burján “id.” 

MEKsz: slav. În limbile slave (excepţie cele de mai sus):  

ceh. býlí, plevel; slov. burina, plevel. 

 

 capelan, capelani, s.m. Preot al unei capele catolice (ajutor al parohului unei biserici). 

ALTE LIMBI/DIALECTE: aromână: caplan; it. cappellano, germ. Kaplan. 

r. capelan › m. Káplán “id.”  

Există şi probabilitatea unui împrumut din germană. 

MEKsz: cuvânt vagabond: latin 

 

 cămară, cămări, s.f. 1. Odăiţă în care se păstează alimente. 2. (Înv.) Odaie, cameră 

ALTE LIMBI/DIALECTE: ar.: camară, cămare; it. camera, gr. kamara, let. Kamera, germ. 

Kammer. 

TOPONIME: Cămara (Maramureş), Cămăraşu (Cluj), Cămăraşu-Răcari 

r. cămară › m. kamara › kamra “id.” 

MEKsz: cuvânt vagabond 

 

 cârciumă, cârciumi, s.f. Local unde se vând şi se consumă băuturi alcoolice (şi mâncăruri). 

Var.: cârcimă. În graiuri şi crăcimă, crâşmă. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: ar.: crăčimă “aldămaş”. 

TOPONIME: Cârciumăreşti (Argeş), Cârciuma lui Vişan (sat lângă Răcari), Crâjma (lângă 

Caransebeş) etc. 

r. crăcimă › m. (korocsma) › korcama › m. kocsma “id.”  

Cele două forme circulă în paralel. 

MEKsz: slav. În limbile slave: bg. krăčma,  

ceh., scr., slov. krčma, rus. korčma 
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 meandru, meandre, s.n. 1. Buclă accentuată a unei ape curgătoare, mai ales în regiunile de 

şes. P. anal. Sinuozitate, cotitură (a unui drum). 2. Motiv ornamental format din linii frânte sau curbe, 

sugerând stilizarea unor valuri de apă. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: fr. meandre, it. meandro, sp. meandro, germ. Mäander. 

r. meandre (pl.) › m. mender › m. meder “matcă, albie”. 

MEKsz: (?) 

 

 mreană, mrene, s.f. Peşte de râu cu solzi de culoare verde-cenuşie pe spate şi alburie pe 

burtă, care poate ajunge până la o greutate de 4-5 kg. (Barbus fluviatilis). 

ALTE LIMBI/DIALECTE: germ. Muräne; ar. mreană, pl. mreane; ir. mréna. 

TOPONIME: Mreneşti (Vâlcea), Mreneştii-din-Dos (Vâlcea) etc. 

r. mreană › m. (márana) › m. márna “id.” 

MEKsz: slav. În limbile slave: bg. mreana, scr. mrena. 

 

 neam, neamuri, s.n. 1. Popor, naţiune. 2. Totalitatea persoanelor înrudite între ele prin sânge 

sau prin alianţă; rudă. 3. (înv.) Rând de oameni din aceeaşi generaţie; generaţie. 4. (La pl. în 

orânduirea feudală) Mulţime de boieri; clasa boierească; familie boierească, descendenţi ai unor boieri 

mari. 5. Categorie de oameni care au aceeaşi profesiune sau anumite însusiri ori interese comune. 6. 

Specie, gen, varietate, fel, soi. 

În graiuri se păstrează şi verbul a nemi = a se înrudi, a fi de acelaşi neam (LR - Gura Jiului). 

ALTE LIMBI/DIALECTE: gr. (a)nami’; alb. nam “fama”; ar. namă, anamă (pl. name, aname) = 

glorie, reputaţie, faimă. 

r. neam › m. nem “gen, specie, speţă, parte” 

MEKsz: (?) 

 

 pană, pene, s.f. Pană de gâscă, ascuţită şi despicată la vârf, întrebuintata altădată ca 

instrument de scris cu cerneală; p. gener. tot de scris, condei; ceea ce serveşte la scris. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: ar. peană, apeană “pană, aripă”; megl. pęnă “pană, aripă”; istr. pena 

“peniţă” şi pęna (pl. pęne) “pană, frunză”. 

TOPONIME: Pănet (Mureş), Păneşti (Galaţi, Argeş), Peneş-Călugăreni etc. 

r. arh. peană › m. penna “peniţă, condei” (înv.). 

MEKsz: latin. În latină: peniţă = calamus,-i,  

condei = calamus,-i, stylus,-i, graphium,-ii. 

 

 slobod, slobozi, adj. (Pop.) în concurenţă cu liber. Care se bucură de deplinătatea drepturilor 

politice şi cetăţeneşti; liber. Independent, autonom. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: ar. slobodie “libertate”. 

TOPONIME: Slobozia (peste 40 de localităţi în Argeş, Bacău, Botoşani, Buzău, Dâmboviţa, 

Gorj, Ilfov, Iaşi, Ialomiţa, Neamţ, Suceava, Vaslui, Galaţi, Vrancea, Teleorman etc.). 

r. slobod › m. szabad “id.”  

MEKsz: slav. În limbile slave: bg. sloboden, ceh. svobodný,  

pol. swobodny, rus. svobodnîi, scr. slobodan, ucr. bil’nii,  

slov. slobodný. Din nici una din limbile slave adj. slobod  

nu poate fi încadrat în lexicul maghiar cu atâta uşurinţă,  

cum cel românesc pentru a corespunde suficient formei ungureşti. 
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 zăbală, zăbale, s.f. 1. Parte a căpăstrului, constând dintr-o bară subţire de metal cu două 

braţe, care se introduce în gura calului pentru a-l struni şi a-l conduce. 2. (La pl.) Bubuliţe albicioase, 

molipsitoare, care se ivesc la oameni în colţurile gurii, şi la vite, pe buze. 3. (La pl.) Bale. 4. (La pl.) 

Colţurile cărnoase ale ciocului. 

TOPONIME: Zăbala (Covasna). 

r. zăbală › m. zabola › m. zabla “id.”  

Ambele forme circulă concomitent. 

MEKsz: slav. În limbile slave: rus. udila, ucr. vudila, scr. -em, etc. 

 

Antroponime disimilate 

 Dominic corespunde numelui pers. lat. Dominicus, fem. Dominica, atestate cu mare 

frecvenţă în inscripţiile creştine din perioada imperială târzie. (MEO). 

Câteva forme atestate: Domnica, Domnina, Domniţa, Domna, Domn, Domnu etc. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: engl. Dominic, fr. Dominique, germ. Dominikus, it. Domenico, sp. 

Domingo, bg. Dominik, rus., ucr. Domnin, Domka, Domikia, slov. Dominik. 

r. Dominic › m. (Domon(i)kos) › m. Domonkos  

› m. Domokos › m. Domos “id.” 



 Ieronim reproduce un vechi nume personal gr. Hieronymos, atestat înca din operele lui 

Herodot, Xenofon, Strabon. Hieronymos apare şi în izvoarele latine din epoca creştină sub forma 

Hieronymus. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: engl. Jerome, fr. Jérôme, germ. Hieronymus, it. Girolamo, Geronimo 

sp. Jeronimo, bg., rus. Ieronim etc. (MEO). 

r. Ieronim › m. (Iero(ni)mos) › m. Jeromos “id.”



 Magdalena. Prenume feminin frecvent şi răspândit în toată Europa, Magdalena este la 

origine un supranume (probabil de formaţie grecească) al uneia dintre eroinele biblice (Maria din 

Magdala, sat de pescari din Galileea). Folosit independent şi devenit calendaristic, Magdalena nu se 

răspândeşte în apusul Europei decât după sec. XIII. 

Din greacă, prin intermediar slav, ajunge şi la români. Odată cu creşterea frecvenţei, apar şi o 

serie de forme şi derivate: Măgruşca, Măgduţa, Mădăluţa, Magda etc. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: engl. Magdalen, Magdelen, fr. Madeleine, germ. Magdelena, it. 

Madalena, rus. Magdalina, slov. Magdalena etc. 

r. Magdalena › m. (Magdal(e)na) › m. Magdolna “id.” 
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Capitolul VI 

SINCOPA 
 

Sincopa este fenomenul fonetic care are ca urmare dispariţiei unor sunete sau grupuri de 

sunete. Cazul unor împrumuturi din alte limbi în maghiară: 

 bluză, bluze, s.f. Îmbrăcăminte pentru partea superioară a corpului asemănătoare cu o 

cămaşă bărbătească. 

ALTE LIMBI: it. blusina, fr. blouse, slov. bluzka etc. 

germ. Bluse › m. bluz “id.”   MEKsz: internaţional: fr. 

 girafă, girafe, s.f. 1. Gen de mamifere rumegătoare cu gâtul şi picioarele dinainte lungi, cu 

capul mic, cu blana albicioasă cu pete brune, care trăieşte în Africa (Giraffa); animal care face parte 

din aceste gen. 2. Suport care permite deplasarea unui microfon (în scenele în care actorii, etc. se 

mişcă). 

ALTE LIMBI: fr. girafe, it. giraffa, rus. žirafa etc. 

germ. Giraffe › m. zsiráf “id.” 

 palancă, palănci, s.f. (Înv.) Palisadă. 2. (Reg.) Nume dat unor construcţii rudimentare, 

folosite ca gard, ca adăpost pentru animale etc. 

pol. palanka › m. palánk “gard, zăplaz” 

MEKsz: germ. ‹ lat. ‹ gr. În germ. Pfalwerk, lat. vallum, munimeninis sebtum, saeptum 

 piaţă, pieţe, s.f. 1. Loc special amenajat unde se face comerţ cu mărfuri, mai ales cu 

produse agroalimentare. 2. Loc întins şi deschis dintr-o localitate, unde se întâlnesc sau se întretaie mai 

multe străzi, adesea amenajat cu spaţii verzi, statui etc. 

it. piazza › m. piac “id.” 

 Matilda este un vechi nume de origine germanică, răspândită şi destul de frecvent la toate 

popoarele apusene. 

ALTE LIMBI: fr. Mathilde, it. Matilde, rus., slov. Matilda etc. 

germ. Mathilde › m. Matild “id.” 

 Ernest corespunde unui nume vechi germanic Ernust, atestat înca din sec. VIII. Spre 

deosebire de marea majoritate a antroponimelor germanice compuse, Ernust este un nume simplu, care 

are la bază subst. Ernust “război, luptă”. Dintre formele mai vechi ale numelui amintite mai sus se 

pare că cea mai frecventă era Ernest, latinizată în Evul mediu în Ernesto. 

ALTE LIMBI: engl. Ernest, fr. Ernest, germ. Ernst, it. Ernesto, bg., rus. Ernest. În maghiară, 

Erne(st) › m. Ernö “id.” 

 

 Sincoparea vocalei iniţiale 

 urât,-ă, urâţi,-te, adj., s.m. şi f. 1. Care are o înfăţişare neplăcută, care este lipsit de 

frumuseţe, de armonie; p. ext. pocit, hâd, hidos. 2. Care displace, care trezeşte repulsie (morală); 

urâcios, nesuferit. (Despre comportare, fapte) Contrar moralei, dreptăţii, bunei-cuviinţe; necuviincios; 

imoral; reprobabil. Neplăcut, grav. (Despre timp) Posomorât, ploios, friguros. Adv. Într-un mod 

neplăcut, nepotrivit, imoral. S.n. 1. Stare de ocupaţie, de viaţă banală, etc. plictiseală; indispoziţie. 2. 

Dezgust, aversiune faţă de cineva sau de ceva. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: vb. a urî provine din lat. horrire (= horrere, horrescere); în ar. urât. 

r. urât › m. (u)rút › m. rút “urât, pocit”. 

Renunţarea la vocala iniţială s-a făcut pentru evitarea confuziei  

cu unele substantive care au tema ur, úr. 

MEKsz: ? fino-ugric. 
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 Sincoparea vocalei finale 

 bancă, bănci, s.f. 1. Scaun lung pentru mai multe persoane. Scaun, de obicei cu pupitru în 

faţă, pentru şcolari. 2. Intreprindere financiară care efectuează operaţii de plată şi de credit. 3. (La 

unele jocuri de cărţi). Sumă pe care bancherul o ţine în faţa lui spre a plăti câştigurile celorlalţi 

jucători. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: ar.: bancă şi bancu (s.n.); fr. banc, banque; it. banco, banca; germ. 

Bank. 

TOPONIME: Banca (Bacău, Vaslui), Bancu (Vatra-Dornei), Bancu (Ciuc). 

r. bancă › m. bank “bancă 2” 

MEKsz: internaţional: it. ‹ germ. 

 

 bardă, bărzi, s.f. Un fel de secure cu tăişul lat şi coada scurtă, întrebuintata mai ales la 

cioplitul lemnului, altădată şi ca armă de luptă. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: ar. barda, pl. bărzi; tc. balta. 

TOPONIME: Bărneşti (Mureş). 

r. bardă › m. bárd “id.” 

MEKsz: cuvânt vagabond: german.  

În germană: Zimmermann “dulgher”. 

 

 holdă, holde, s.f. 1. Câmp semănat cu acelaşi fel de plante (în special cereale); (Mai ales la 

pl.) Semănăturile de pe acest câmp, mai ales de grâu; lan. 2. Pogon, iugăr. 

TOPONIME: Holda (Suceava), Holden (Hunedoara), Holdiţa (Suceava), Holod (Bihor). 

r. holdă › m. holod “id.” 

r. holdă › m. hold “id.” 

MEKsz: fino-ugric (hó “hold, hol “hajanal”)! 



 labă, labe, s.f. Partea piciorului de la gleznă în jos la om şi la unele animale patrupede; 

partea piciorului pe care calcă păsările. În graiul românilor din Ungaria, labă însemnă numai picior de 

animal. În limba română, substantivul labă, este moştenit din latină, ca mai toate denumirile destinate 

a desemna părţi, organe sau membre ale corpului omenesc. 

La data terminării cuceririi Transilvaniei (sec. XIII), după cum am mai arătat, limba română 

era deja formată. Pătrunderea unui cuvânt unguresc putea avea loc numai în ordinea cuceririlor 

teritoriale, deci dinspre Crişana, Banat înspre răsărit, dar acel cuvânt nu putea s-o ia înaintea 

cuceritorilor. Românii crişeni şi bănăţeni nu aveau posibilitatea să comunice direct cu moldovenii, 

bucovinenii, muntenii etc. El trebuia să-l împrumute mai întâi ardelenilor şi abia de aici cuvântul se 

putea răspândi mai departe. Această pătrundere necesita timp îndelungat, în condiţiile evului mediu, cu 

atât mai mult, cu cât nu era din domenii necunoscute (un obiect care ar fi apărut atunci pentru prima 

dată!). El trebuia să uzurpe locul celui existent. 

Cum s-ar explica altfel toponimicul dat de aromânii din Grecia (Lăbăniţa), dacă labă ar fi de 

provenienţă ungurească? 

Cuvântul labă are rădăcina în limba latină, iar româna, continuatoare a latinei, l-a moştenit, 

alegând din multele sensuri pe cel de astăzi. 

Vom exemplifica cu citate din scriitori latini: 

 Cic. “Tantos terrae motus in Italia factos esse, ut multa oppida corrucrint, multis locis 

LABES factae sint, terraeque desiderint” (Că atâta de mari cutremure au fost în Italia, încât multe 

locuri s-au făcut năruituri, şi pământul s-a cufundat); 

 Suet.: “Alique corporis LABE insignis” (Lovit de o boală a trupului); 
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 Cic.: “Illa LABES reipublicae” (Acea nenorocire a republicii); 

 Fest.: “LABES macula in vestimento dicitur” (Se numeşte labă o pată pe haine); 

 Ov.: “Victima LABE carens” (Jertfă lipsită de pată); 

 Cic.: “LABEM integris inferre” (A pune/arunca o pată nevinovaţilor, a cleveti); 

 Cic.: “LABES illa et cacnum” (Această mânjitură şi noroi - e vorba de un om); 

 Cic.: “Consecientiae LABES” (Mustrările conştiinţei, ale cugetului) etc. 

În cursul evoluţiei limbii noastre, noţiunea de «pată lăsată de talpa piciorului» s-a extins 

asupra părţii corpului care producea «pata» respectivă, generalizând-o sub forma de labă. De la efect 

la cauză. Celelalte sensuri au fost abandonate, în favoarea altora mai expresive. Cuvântul labă a 

pătruns şi în domeniul botanicii, în special asupra ciupercilor cu trunchiul gros, ca o labă, formând 

compuse ca: laba-mâţei, laba-ursului, laba-gâştei etc. 

DERIVATE: labie(-ii), capră de tăiat lemne (Râmnicu-Vâlcea -LR). 

TOPONIME: Labaşinţ (lângă Lugoj), Lăbăniţa (Grecia -DDA). 

ALTE LIMBI/DIALECTE: Labă a pătruns şi în limbile slave vecine: pol.,  rus., ucr. lapa, slov. 

laba. Originea română a cuvântului apare limpede dacă analizăm faptul că, în limba ucraineană, de 

exemplu, el apare ca în limba de ieşire şi în unele expresii (v. labeţi, în loc de v. lapi etc.), iar slovaca 

posedă, pe lângă paprča şi sinonimul laba. 

r. labă › m. láb “id.” 

Limba maghiară mai posedă un sinonim: mancs “labă”! 

MEKsz: finougric. 

 

 lopată, lopeţi, s.f. Unealtă formată dintr-o placă de lemn sau de metal, uşor concavă, 

montată pe o coadă de lemn, cu care se ridică sau se aruncă pământ, pietriş, nisip, etc. Cantitatea de 

material cât se poate lua o dată cu această unealtă. Unealtă de lucrucu care se bagă pâinea în cuptor. 2. 

Vâslă. 

TOPONIME: Lopăturiţa (Prahova), Lopătari (Buzău), Lopătăreasa (Buzău). 

r. lopată › m. lapát “id.” 

MEKsz: slav. În limbile slave: bg., ceh., rus.,  

slov., ucr. lopata, pol. lopata. 

 

 mască, măşti, s.f. 1. Bucată de stofă, de mătase, de dantelă, de carton, etc. (înfatisând o faţă 

omenească sau figura unui animal) cu care îsi acoperă cineva faţa sau o parte a ei (pentrua nu fi 

recunoscut), lăsând numai ochii descoperiţi. 2. Machiaj; p. ext. preparat cosmetic care se aplică pe faţă 

pentru întreţinerea tenului. Fizionomia unui actor machiat. 3. Dispozitiv care acoperă parţial sau total o 

persoană, un animal, un obiect pentru a le proteja, a le ascunde vederii, etc. 4. Lucrare menită să 

sustragă vederii inamicului un obiectiv militar; adăpost individual săpat de fiecare soldat pe câmpul de 

luptă. 

TOPONIME: Masca (Dorohoi), Maşca (lângă Turda). 

ALTE LIMBI/DIALECTE: let. maska, rus. maska, tc. maske etc. 

r. mască › m. maszk “id.” 

MEKsz: german ‹ fr. ‹ it. ‹ arab. În germ.: Maske,  

fr. masque, it. maschera. 

 

 pecete, peceţi, s.f. 1. Placă (de metal) cu mâner sau montată pe un inel, pe a cărei faţă liberă 

este gravată o monogramă, o emblemă, etc. şi care aplicată pe ceară roşie sau cu tuş pe un act, pe o 

scrisoare sau pe un colet, dă acestora caracter de autenticitate şi de integritate; sigiliu; p. ext. ştampilă. 

2. Ceară roşie sau bucată de plumb pe care se imprimă, prin apăsare o pecete etc.  

ALTE LIMBI/DIALECTE: germ. Petschaft. 
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În graiul românilor din Ungaria: pecetu (V. Gurzău). 

r. pecete › m. pecét “id.” 

MEKsz: slav. În limbile slave: bg. pečet’; pol. pieczęć;  

rus., slov. pečat’; scr. pečat; ucr. pečatka. 

 

 satană, satane, s.f. 1. (Mai ales art.) Numele biblic al diavolului. 2. Întruchipare a răului, 

unealtă a răului. Termen injurios pentru oameni şi animale. VARIANTĂ: satan. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: lat. satanes, fr. satane, satané, satanique, it. satana, sp. satanas, 

germ. Satanas, tc. şeytan etc. 

r. satan (satană) › m. sátán “id.” 

MEKsz: lat. ‹ gr. ‹ ebr. În gr.: satanas. 

 

 seamă, semi, s.f. Acest substantiv românesc, unul dintre cele mai polivalente, este un fel de 

jolly-joker, cu o multitudine de înţelesuri şi cu o arie de răspândire generalizată, în toate provinciile 

locuite de români. 

În nici o expresie românească, seamă nu are înţelesul primar din limba ungară, de număr, ci cu 

totul altele, după cum vom vedea mai jos: 

 de bună seamă = desigur, fără îndoiala, fără doar şi poate; 

 mai cu seamă = mai ales, îndeosebi, în special; 

 a-şi da seama = a). a se gândi, a reflecta adânc, a chibzui, a fi atent la ceva; b). a observa 

îndeaproape pe cineva, a urmări, a supraveghea; c). a observa ceva, a remarca; d). a înţelege, a se 

lămuri; 

 a-şi lua seama = a se răzgândi; 

 a băga de seamă sau a băga seamă că; 

 a şti seama = a cunoaşte situaţia unui lucru, a şti rostul; 

 a da seama (dare de seamă) = a răspunde de ceva, a fi tras la răspundere; 

 a cere seama = a trage la răspundere, a cere socoteală; 

 pe seama = în folosul sau în interesul cuiva; pentru cineva; 

 pe seamă = în proprietatea sau în folosinţă personală; 

 a lăsa pe (sau în) seama cuiva sau a da pe (sau în) seamă (sau în seama cuiva) = a da (sau a 

lăsa) în grija, în paza, în posesia cuiva; 

 a lua (pe cineva) pe seamă = a lua (pe cineva) în grija şi pe răspunderea sa, a apăra, a ocroti 

(pe cineva); 

 a lua seama (de cineva) = a se ocupa, a se îngriji, a avea grijă; 

 a ţine seamă de cineva (de ceva) = a lua în consideraţie, a avea în vedere; 

 de seamă = important, cu trecere; 

 a băga pe cineva în seamă;  

 de-o seamă cu cineva sau de seama cuiva = la fel cu cineva, în aceeaşi situaţie, stare, 

categorie socială cu cineva, de aceeaşi vârstă cu cineva; 

 a şti de seama cuiva = a avea ştire despre cineva, a avea cunoştinţă de soarta cuiva; 

 a-i face (cuiva) seama = a omorâ, a ucide (pe cineva); 

 a-şi face singur seama = a se sinucide; 

 fără număr şi fără seamă = în număr mare, mulţime, puzderie; 

 peste seamă = peste măsură, foarte; 

 o seamă de învăţaţi = o serie de învăţaţi; 

 de-o seamă de vreme = interval temporal etc. 

Seamă are aceeaşi rădăcină cu seamăn, care este un postverbal al lui semăna, de origine latină. 

În aromână, seamă are şi alte înţelesuri: 
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 easte seamă amânat = e cam târziu (DDA); 

 şi s‟ discurmă seamă oară = (să se odihnească oseamă de oare) “să se odihnească puţin 

timp”; 

 lu-acăţă seamă seate = (îl agăţă o seamă de sete) “îl apucă setea”; etc. 

Iată acum înţelesurile lui seamă în limba maghiară: 

 számba ad = a da în seamă; 

 számba jön = a lua în seamă (vine în seamă); 

 számba vesz = ia în seamă; 

 számon kér vmit vkitöl = a cere cuiva seama de ceva; 

 számon tart vmit = a ţine seama de ceva; 

 számot ad vmiröl = a da seama de ceva; 

r. seamă › m. szám 

MEKsz: turcesc. În limba turcă: număr (m. szám) = număra; hesap; dikkat (ti); nesil (sli); 

kuşak (gi); rapor; a da seamă = hesap vermek etc.! 

Împrumutul în limba maghiară nu s-a făcut izolat, ci în expresii  

şi împreună cu acestea, deşi nu a fost cuprinsă toată  

bogăţia existentă în română, ci numai o mică parte. 

 

 sâmbătă, sâmbete, s.f. A şasea zi a săptămânii, care urmează după vineri. În limba română 

zilele săptămânii sunt de origine latină. Sâmbătă provine din latina vulgară, forma ipotetică sambata, 

întrucât atât româna (inclusiv dialectele balcanice), cât şi franceza conţin sunetul m, neîntâlnit în alte 

limbi. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: ar. sâmbătă, istr. sâmbota, engl. Saturday, let. sistdiem, germ. 

Sonnabend, it. sabato, port. sabado, sp. sabado, sued. lördag, tc. cumartesi etc. 

TOPONIME: Sâmbătă (Bihor), Sâmbăta-de-Jos şi de-Sus (Braşov), Sâmbăta Nouă (Tulcea), 

Sâmbăteni (Arad), Sâmbotin (Vâlcea), Sâmbotinu (Gorj) ş.a. 

r. (var. arh.) sămbătă › m. szombat “id.” (conţine sunetul m). 

MEKsz: slav ‹ gr. ‹ ebr. În limbile slave: bg. săbota, ceh., pol., slov. sobota, rus. subbota, scr. 

subota, ucr. subota. În gr.: Sabbaton. 

 

 tabără, tabere, s.f. 1. Loc întărit unde staţionează trupele timp mai îndelungat în vederea 

executării de exerciţii practice pe teren cu efective mari de unităţi; tabie. 2. Aşezare vremelnică în 

corturi. 3. Grup de care în mers sau în popas; convoi. 4. Oaste; p. ext. mulţime, gloată. 5. Grup de 

oameni opus altui grup; grupare, asociaţie care luptă pentru o cauză anumită. 

În graiul din Oltenia apare şi forma tabăr (s.n) = adăpost pentru oi, format dintr-un acoperiş de 

paie sau de coceni şi închis cu gard de nuiele sau de scânduri (Turnu-Severin -LR). DERIVATE: vb. 

tăbărî (intr.) 

TOPONIME: Tabara, toponimic antic de origine traco-daco-iliră (NT), Tabără (Iaşi, Neamţ), 

Tăbărăşti (Buzău), Tăbărăştii-Noi şi Tăbărăştii-Vechi (Buzău). 

ALTE LIMBI/DIALECTE: ar. tabore şi tăbure, pl. tăburi; alb. tabor “battaglione”; ceh., rus., 

scr., slov. tabor, ucr. tabir. 

r. tabără › m. tábor “id.” 

MEKsz: cuvânt vagabond: ceh. 

 

 talpă, tălpi, s.m. 1. Partea inferioară a labei piciorului, la om şi la unele animale, de la 

degete până la călcâi, care vine în atingere cu pământul şi pe care se sprijină corpul. 

Compuse: talpa-gâştei = a). încreţiturile de la coada ochiului (la persoanele în vârstă); b). scris 

neîngrijit; c). plantă erbacee cu frunze mari spinoase şi cu flori albe sau trandafirii, grupate în formă de 
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spic (Acanthus longifolius); talpa stâncii = mică plantă erbacee cu tulpina târâtoare, ramificată, cu flori 

mici, albe (Coronopus procumbens); talpa-lupului = plantă erbacee cu flori mici roşietice cu frunzele 

acoperite în partea inferioară de numeroase glandule albe, având proprietăţi antiscorbutice şi diuretice 

(Chaiturus marrubiastrum). 2. Partea de dedesupt a încaltamintei sau a ciorapului, care protejează 

talpa. 3. Piele groasă tăbăcită special, din care se confecţioneazăpingelele încaltamintei, fleacurile 

tocurilor, etc. II. 1. Lemn gros, grindă care se aşează la temelia unei construcţii pentru a o sprijini; p. 

ext. temelie. Talpa-casei = capul familiei. Talpa-ţării = ţărănimea (considerată în trecut ca temelie a 

ţării, obligată să suporte tot greul îndatoririlor). Talpa-iadului = a). (În basme) Temelia iadului; mama 

căpeteniei dracilor; b). Om foarte rău, păcătos; babă rea, vrăjitoare. Fig. Sprijin, bază, susţinere. 2. 

Fiecare dintre cele două lemne groase, orizontale, care alcătuiesc scheletul războiului de ţesut manual. 

3. Fiecare dintre cele două suporturi laterale, de lemn sau de oţel, curbate în sus la capătul de dinainte, 

pe care alunecă sania. Partea de dedesubt a corăbiei. Partea care formează fundul unui scoc de moară, 

de joagăr, etc. 4. Partea inferioară, lăţită, a unei piese, a unui organ de maşină sau a uni un element de 

construcţie, prin care acesta se reazemă pe altă piesă pe teren sau pe un suport, etc. 

DERIVATE: tălpig = fiecare dintre pedalele de la războiul de ţesut cu ajutorul cărora se 

schimbă iţele; tălpos (despre pământ) = argilos, clisos; talpete = fiecare dintre cele două tălpi ale 

saniei (zona Râmnicu-Vâlcea -LR). 

TOPONIME: Talpa (Botoşani, Neamţ, Teleorman), Talpa-Bâscoveni, Talpa-Ogrăzile, Talpa-

Poştei (Teleorman), Talpe (Bihor), Tălpălăi (Neamţ), Tălpaş (Dolj), Tălpăşeşti (Gorj), Tălpigeni 

(Vaslui), Tălpigi (Galaţi), Tălpaşu (lângă Amaradia), Tălpeni-Netoţi (lângă Vârtoapele) etc. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: ceh. tlapa (formă cu metateză) “labă”; rus. tolpa, “gloată, hoardă, 

turmă, haită etc. care merg cu bulucul, călcând totul în picioare (sub talpă)”. 

r. talpă › m. talp  

“1. talpă (emberé); talpon van “a fi în picioare”, talpra áll “a se ridica în picioare, a se 

întrema”, talpra! Sus! Sculaţi! 2. labă (állaté); 3. pingea (lábbelié); 4. talpă (poharé).” 

MEKsz: ? fino-ugric. 

 

 tăgadă, tăgade, s.f. Tăgăduială. 

Tăgadă este un postverbal al lui tăgădui. Verbul a tăgădui se foloseşte mai mult cu sensul de 

a nu recunoaşte ceva, de a contesta o afirmaţie, de a dezminţi, decât de a nega. 

Substantivul tăgadă (arhaism păstrat în graiuri) este identic cu tăgăduială şi cu tăgăduinţă, de 

largă circulaţie, ambele formate în dacoromână. 

TOPONIME: Tăgădău (Arad). 

r. tăgadă › m. tagad “a nega (vb.)” 

MEKsz: (?) 

 

 vamă, vămi, s.f. 1. Instituţie de stat care exercită controlul asupra intrării şi ieşirii din ţară a 

mărfurilor, mijloacelor de transport, etc. şi care percepe taxele legale pentru aceste bunuri; loc, punct 

în care funcţionează această unitate, etc. 2. (În credinţele populare) Fiecare dintre cele şapte (nouă) 

popasuri (în văzduh) prin care se crede că trebuie să treacă sufletul mortului pentru a ajunge în cer. 

Bani pe care trebuie să-i plătească mortul ca să poată trece şi călători pe lumea cealaltă. 

În graiul românilor din Ungaria este atestată şi forma vălmaş, pentru vameş. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: ar. vamă “douane”. 

TOPONIME: Vama (Iaşi, Satu-Mare, Suceava), Vama-Buzăului (Braşov), Vama-Marga (Caraş-

Severin), Vama-Seacă (Alba), Vama-Turului (Satu-Mare), Vama-Veche (Constanţa), Vameş (Galaţi), 

Vameşu (Brăila), Vămeni (Suceava) ş.a. 

r. vamă › m. vám “id.” 

MEKsz: persan 
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Pătrunderea în limba ungară a substantivului vamă din limba persană ni se pare o afirmaţie 

gratuită. Ce vămi au plătit ungurii la trecerea lor prin Persida? 

Argumente în favoarea unui etimon românesc: 

1). existenţa în dialectele aromân şi dacoromân a termenului vamă, cu aceeaşi formă şi acelaşi 

înţeles (aromâna nu a suferit nici o influenţă maghiară, fiind despărţită de peste o mie de ani de 

dacoromână)! 

2). credinţele populare sunt mai vechi decât instituţia cu acelaşi nume, ele vin din timpuri 

imemoriale; 

3). toponimia română păstrează tema vamă pe tot întinsul ţării; 

4). vameş nu s-a format sub influenţa m. vámos şi nu a fost împrumutat în această formă etc. 

 

 văioagă, văioage, s.f. 1. Material de construcţie făcut din lut amestecat cu paie (pleavă) în 

formă de cărămizi, din care se clădesc pereţii caselor ţărăneşti. 2. Vale întunecoasa în pădure (LR). 

r. văioagă › m. vályog “id.” 

MEKsz: slav. În limbile slave: bg. kirpič, rus. kirpič, scr. čerpić, ucr. ţegla. 

Împrumutul acestui substantiv în limba ungară este destul de vechi. Dovada în acest sens o 

constituie existenţa formei ly pentru i românesc. “Limita de sus a posibilităţii de a împrumuta forme 

aparţinând acestei categorii o constituie secolele XVII-XVIII, când are loc în majoritatea cuvintelor şi 

se încheie trecerea -ly › j (l’ › i) în graiurile maghiare din Transilvania” (ISOM). 

 

Sincoparea sunetului final în antroponimie 

 Cătălina, formă comună limbilor română şi albaneză (MEO) este un nume vechi, derivat 

de la Ecaterina, foarte răspândit în toată Europa. Prima atestare a numelui în documentele muntene 

datează de la 1495, sub forma Catalina (nume purtat de soţia lui Radu cel Mare) şi stă la baza formei 

actuale, Cătălina (masculin Cătălin) (MEO). 

r. Cătălina › m. Katalin “id.” 

 

 Elisabeta corespunde unui vechi nume ebraic Elisheba, cunoscut din textele bilbice. 

Devenit calendaristic, vechiul nume ebraic se răspândeşte atât în apusul, cât şi în răsăritul Europei. 

Împrumutate sau create pe teren românesc formele Elisaveta, Lisaveta, Saveta, Veta, Vetuţa, Elisafta, 

Safta, Eliza, Liza, Lizica, etc. sunt astăzi în uz, unele chiar frecvente. (MEO) 

TOPONIME: Săftica (Ilfov), Eliza-Stoieneşti (lângă Urziceni). 

ALTE LIMBI/DIALECTE: engl. Elisabeth, fr. Elisabeth, germ. Elisabeth, it. Elisabetta, bg. 

Elisaveta, pol. Etzbieta, ceh. Elzbeta, rus., ucr. Elizaveta, slov. Alžbeta etc. 

r. Elisabeta › m. (Elszabet) › m. Erzsébet “id.”  

(vezi şi Capitolul IX ARMONIA VOCALICĂ). 

 

 George este unul din cele mai răspândite şi frecvente prenume masculine, nu numai la 

români, ci şi la celelalte popoare ale continentului. Atestat înca la Platon, numele pers. gr. Georgios, 

devine frecvent în perioada bizantină. 

Semnificaţia lui este cunoscută de greci, întrucât numele personal este strâns legat de gr. 

georgos “lucrător al pământului, agricultor, ţăran” (MEO). 

TOPONIME: Gheorghieni (Harghita), Gheorgheşti (Mehedinţi), Gheorghieni (Cluj), 

Gheorghiţeni (Suceava). 

ALTE LIMBI/DIALECTE: engl. George, fr. Georges, it. Giorgio, germ. Georg etc. 

r. George › m. György “id.” (vezi şi Capitolul VIII). 
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 Ghervase este un nume a cărui etimologie rămâne încă nesigură. Numele din limbile 

romanice apusene au la bază o formă latină târzie Gervasius. Primul purtător al acestui nume fiind un 

martir din Milano în jurul anului 300 (MEO). Forma românească Ghervase este de dată mai recentă, 

apărută sub influenţa bisericească.  

ALTE LIMBI/DIALECTE: fr. Gervais, it. Gervasio, rus. Ghervasii. 

Forma arh. r. Gervase › m. (Gyerfás) › m. Gyárfás  

(vezi şi Capitolul IX ARMONIA VOCALICĂ). 

 

 Irina reproduce vechiul nume gr. Eiréné sau Eiréna, a cărei semnificaţie este clară pentru 

că substantivul corespunzător eirene înseamna “pace”. Ca nume propriu, Eirene este foarte vechi în 

Grecia (apare în Teogonia lui Hesiod) şi aparţine mitologiei (MEO). 

TOPONIME: Irina (Satu-Mare). 

ALTE LIMBI/DIALECTE: engl. Irene, fr. Irčne, germ. Irene, it. Irene, sp. Irene, bg., rus., ucr. 

Irina etc. 

r. Irina › m. Irén “id.” 

 

Sincoparea ultimei vocale în toponimie 

 Baraolt (Bara-Olt), localitate în jud. Covasna, Munţii Baraolt, munţi situaţi înaprtea vestică 

a Carpaţilor Orientali, delimitaţi spre est, sud şi vest de marele cot făcut de Olt în Depresiunea Bârsei. 

Altitudine maximă: 1018 m. 

r. Baraolt (Bara-Olt) › m. (Bar-Olt) › m. Barót “id.” 



 Ploieşti, municipiu, reşedinţa judeţului Prahova, centru industrial, comercial şi cultural. 

Săpăturile arheologice efectuate în perimetrul municipiului au scos la iveală un câmp de urme funerare 

dacice, iar la Bucov s-au descoperit urmele unei aşezări a populaţiei româneşti din secolele IX-X. 

r. Ploieşti › m. Plojest “id.” 



 Piteşti, municipiu, reşedinţa judeţului Argeş. Important centru industrial, comercial şi 

cultural. 

r. Piteşti › m. Pitest “id.” 



 Râmnicu-Vâlcea, municipiu, reşedinţa judeţului Vâlcea. Este situat pe Valea Oltului, în 

zona subcarpatică. 

r. Râmnicu-Vâlcea › m. Rimnikvulcsa “id.” 



 Satu-Mare, municipiu, reşedinţa judeţului cu acelaşi nume. Este situat pe valea Someşului. 

Cetatea Satu-Mare este menţionată de cronicarul maghiar Anonnymus, ca făcând parte din 

“ducatul” (voievodatul) lui Menumorut, la începutul sec. al X-lea (DER). 

r. Satu-Mare › m. (Szat-már) › m. Szatmár sau Szatmárnémeti “id.” 



 Târgovişte, municipiu, reşedinţa judeţului Dâmboviţa, situat pe valea Ialomiţei. Este 

atestată documentar, pentru prima dată în 1394 ca reşedinţă domnească a lui Mircea cel Bătrân. 

Capitală a Ţării Româneşti în sec. XV, XVI şi prima jumătate a sec. al XVII-lea, Târrgovişte a fost în 

această perioadă cel mai însemnat centru economic, administrativ, politic şi cultural al ţării. Mutarea 

capitalei la Bucureşti de către domnul Ghica în 1660 şi deplasarea căilor de legătură cu Transilvania 

de-a lungul văii Prahovei aufăcut ca Târgovişte să-şi piardă importanţa. 

r. Târgovişte › m. Tirgovist “id.” 
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 Turnu-Severin, actualmente Drobeta-Turnu-Severin, municipiu, reşedinţa judeţului 

Mahedinţi, port fluvial, situat pe malul stâng al Dunării, la ieşirea acesteia din defileul Porţile-de-Fier. 

Numele dacic al municipiului, Drobeta, este atestat de peste două milenii. 

r. Turnu-Severin › m. Turnszeverin “id.” 

 

Sincoparea unui grup de sunete în antroponimie 

 Ambrozie reproduce numele pers. gr. Ambrosios, cu semnificaţia clară datorită 

corespondenţei cu adj. ambrosios “nemuritor” (neologismul românesc ambrozie “hrană aromată a 

zeilor”, despre care se credea că dă nemurire şi tinereţe veşnică, face parte din aceeaşi familie, fiind la 

origine o formă substantivată a adjectivului ambrosia, un fel de elixir al vieţii sau “apă vie” din 

basmele noastre). Ambrosios este preluat de onomastica creştină şi devenind calendaristic se 

răspândeşte în Europa (mai ales în ţările occidentale, unde este răspândit cultul unui fost episcop de 

Milano din sec. IV, Ambrosius (MEO). 

ALTE LIMBI/DIALECTE: fr. Ambrois, germ. Ambrosius, it. Ambrogio, pol. Ambrozy, rus., ucr. 

Ambrosii etc. 

r. Ambrozie › m. Ambrosz › m. Ambrus “id.” 

 

 Anastasie reproduce numele pers. gr. Anastasios, des folosit de către creştinii de limbă 

greacă în cursul primelor secole ale erei noastre. Numele feminin Anastasia a fost purtat de mama lui 

Alexandru cel Bun (MEO). 

ALTE LIMBI/DIALECTE: fr. Anastase, germ. Anastasius, it. Anastasio, rus., ucr. Anastasii etc. 

r. Anastasie › m. Anasztáz “id.”  

 

 Bartolomeu corespunde unui vechi nume pers. Bartalmaj de origine arameeană (făcând 

parte din familia limbilor semitice, arameeana este limba care a înlocuit din sec. IV î.e.n. vechea 

ebraică din Palestina). Răspândit mai ales în apusul Europei prin intermediul lat. Bartholomeus, 

numele ajunge şi la noi. Prin intermediul calendarului ortodox este cunoscută şi forma Vartolomei (cu 

aspect fonetic slav). 

ALTE LIMBI/DIALECTE: alb. Bartolome, germ. Bartholomeus, engl. Batholomew, sp. 

Bartolomé, it. Bartolomeo, fr. Barthelemy, pol. Bartolomiej, rus. Varfolomei, slov. Bartolomej. 

TOPONIME: Bartolomeu (Braşov). 

r. Bartolomeu › m. Bertalan “id.” 

În nici una din limbile de mai sus nu apare în temă Ber- şi nici sunetul n, cu toate acestea 

limba maghiară a încadrat acest nume sub forma Bertalan nemaiîntâlnită! 

 

 Dezideriu. Atestat destul de târziu, în epoca imperială, numele pers. latin Desiderius este o 

creaţie cu valoare adjectivală din subst. desiderius “dorinţă”, cuvânt înrudit cu rom. deziderat, 

indezirabil, şi chiar cu verbul a considera (con-, ca şi de- sunt la origine prepoziţii care au fost alipite 

bazei -sider). 

ALTE LIMBI/DIALECTE: fr. Desiré, it. Desiderio (MEO), slov. Dezider, etc. 

r. Dezideriu › m. Dézsi › m. Dezsö şi chiar Dezser “id.” 

 

 Haralambie reproduce numele pers. gr. Haralámpios sau Haralampos. Atestat înca din 

epoca creştină, folosirea numelui în primele secole ale erei noastre fiind strâns legată de semnificaţia 

celor două elemente, componente ale numelui: gr. hará “bucurie, încântare”, entuziasm şi radicalul 

lamp- din verbul lámpo “a lumina, a străluci”. Prezenţa lui în calendarul popular şi în unele credinţe ne 

face să credem că, numele a fost cunoscut de români de multă vreme (integrat şi el în rândul 
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ciobanilor, ca mulţi alţi martiri ai creştinismului, Haralambie ar ficare ţine ciuma în lanţ, căreia, în 

cazul că ziua lui nu este sărbătorită, îi va da drumul în lume). 

ALTE LIMBI/DIALECTE: bg. Haralambi, rus. Haralampii etc. 

r. Haralambie › m. Har(a)lam(bie) › m. Haralam “id.” 

 

 Margareta nu este o creaţie românească, deci nu are la bază numele de floare, nici la 

origine numele personal nu provine din numele florii. 

Cunoscut înca din primele secole ale e.n., în inscripţiile latine creştine, Margareta corespunde 

lat. margarita “perlă” (ca sens secundar “margaretă”), împrumutat din gr. margarites, cu aceleaşi 

sensuri (cuvintele româneşti mărgărit, mărgăritar etc. provin din neogreacă). 

TOPONIME: Mraga (Caraş-Severin, Mehedinţi). 

ALTE LIMBI/DIALECTE: fr. Marguerite, germ. Margareta, it. Margherita, sp. Margarita etc. 

r. Margareta › m. Margita, Margit “id.” 



 Nicolae reproduce un vechi nume personal gr. Nicolaos, folosit în Grecia antică cu multe 

secole î.e.n.; printre cele mai timpurii izvoare în care este atestat numele amintim opera istoriculu i 

Tucidide (c. 460-396 î.e.n.). Nikolaos se încadreaza într-o bogată familie de compuse al căror prim 

element este nik- (vb. nikáo “a învinge”, subst. nike “victorie”), semnificaţia acestuia explicând în 

bună măsură favoarea de care se bucura numele şi, implicit, frecvenţa lui în onomastica greacă. 

TOPONIME: Nicolaeşti (Dâmboviţa), Nicoleni (Harghita), Nicoleşti (Brăila, Buzău, Harghita, 

Ilfov, Vâlcea), Nicolina (Iaşi), Nicula (Cluj), Niculeşti (Alba, Buzău, Ilfov), Niculiţel (Tulcea) ş.a. 

În graiuri apare şi forma Micula. 

TOPONIME: Micula (Satu-Mare), Miculeşti (lângă Strehaia), Miculeşti (lângă Pucioasa) ş.a. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: engl. Nicholas, fr. Nicolas, germ. Nikolaus, it. Nicolá, Niccoló, sp. 

Nicolas, alb. Nikkola, bg. Nikolai, rus. Mikolai, Mikola, slov. Mikulaš etc. 

Forma r. arh. Micula › m. Mikolos, Miklós, Mikló “id.” 

Nu este exclus să fi existat şi o formă arhaică Micloşu sau Micluşu, după cum reiese din 

toponimele: Micloşani (Muscel), Micloşoara (lângă Sf. Gheorghe-Secuiesc), Micloşu (lângă Strehaia) 

ş.a., unele departe de influenţa maghiară. 



 Valentin continuă numele personal latin Valentinus, cunoscut numai din epoca creştină. 

Cum valens, valentis este participiul verbului valere, numele se explică prin acest verb care înseamna 

“a fi puternic, a fi sănătos” (imperativul vale! este un cunoscut salut roman corespunzător rom. 

sănătate! şi din aceeaşi familie de cuvinte fac parte şi valid şi invalid, validitate sau invaliditate, 

valenţă, valoare etc.) 

ALTE LIMBI/DIALECTE: fr. Valentin, germ. Valentin, it. Valentino, sp.Valencia, bg., rus. 

Valentin (MEO). 

r. Valentin › m. Valent(in) › Bálint “id.” 



 Vincenţiu continuă numele personal latin Vincentius, care avea iniţial valoare augurală şi 

simbolică, semnificaţia lui fiind clară: vincens, vincentis “care învinge, învingator”, este participiul 

verbului vinco, vincere “a învinge”. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: fr. Vincent, germ. Vinzenz, it. Vincenzo, port., sp. Vincente, bg., rus. 

Vikenti, etc. 

r. Vincenţiu › m. Vince(nţiu) › m. Bence “id.” 
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Sincoparea unor complexe sonore ale etimonului în toponimie 

 Dunărea, fluviu în Europa, al doilea ca mărime, după Volga. Se formează la 

Donaueschingen (Germania), prin unirea râurilor Brigach şi Brege, care izvorăsc din munţii Pădurea 

Neagră, curge în general de la vest spre est, iar în Câmpia Panonică de la nord spre sud, adunându-şi 

apele de pe teritoriile Germaniei, Austriei, Cehiei, Ungariei, fostei Iugoslavii, Bulgariei, României şi 

Ucrainei, şi se varsă în Marea Neagră printr-o deltă (DER). 

ALTE LIMBI/DIALECTE: În aromână, fluviul se numeşte Duna sau Tuna, ultimul nume având 

sensul de “prea revărsat”. Meglenoromâna cunoaşte numai forma Tuna (DDA). După S. Puşcariu, 

aromânii veneau în atingere cu românii apuseni în Serbia veche. Prin urmare, nu este exclusă 

posibilitatea ca în panonoromână să fi existat şi forma Duna. Germ. Donau; ceh. Dunaj; bg. Dunav; 

rus. Dunai; fr. Danube etc. 

r. Dunăre › m. Duna “id.” 

Înlaturarea terminaţiei -re(a) este justificată gramatical, având în vedere că sufixele ungureşti -

ra şi -re reprezintă prepoziţia “spre”; Dunára ar fi însemnat spre Dunăre. 

 

Sincoparea unor sunete din grupul de consoane iniţial 

 scurt,-ă, scurţi, -te, adj., s.f., adv.1. (despre obiecte) De lungime redusă. (Despre distanţe, 

drumuri). Care se parcurge în puţin timp. (Despre vorbire) Concis, fără multe cuvinte. 2. (Despre părţi 

ale corpului) De lungime mică; (Despre fiinţe) Mic de statură, scund. 3. (Despre vreme, etc.) Care 

durează puţin, care trece sau se termină repede. 

Din scurta, derivat regresiv (Scurta = lat excurtare). 

ALTE LIMBI/DIALECTE: ar.: scurtu, scurtă, scurtiţă, şcurtu; ir.: curta “scurtă”. Var.: curt, curtă 

(câine curt = fără coadă). 

TOPONIME: Scurta (Bacău, Mureş), Scurteşti (Buzău, Prahova), Scurtu (Gorj), Scurtu-Mare 

(Teleorman), ş.a. 

r. scurtă › m. kurta “id.” adj. şi kurtán “scurt”, adv. 

MEKsz: latin În latină: 1. brevis,-e 2. breviter, brevi,  

summatim, paucis verbis, pe scurt = capitulatim. Curtus  

în latină are următoarele sensuri: scurtat, ştirbit, stricat.  

Juv.: curta vasa = oale stricate, ştirbite; Fig. neînsemnat, nedesăvârşit. 

 

 trunchi, trunchiuri, s.n. Partea cea mai groasă a unui copac, cuprinsă între rădăcină şi locul 

unde pornesc ramurile principale, tulpină. Tulpina unui copac tăiat (de la nivelul solului, uneori curăţat 

de crengi şi de coajă); buştean, etc. 2. Trupul unui om, fără cap şi fără membre. 3. (În sintagma) 

Trunchi de piramidă (sau de con, de prismă) = corp geometric obţinut prin secţionarea unei piramide 

(sau unui con, etc.) printr-un plan paralel cu baza şi aflat între acest plan şi bază. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: lat. trunculus; it. tronco; sp. tronco; fr. tronc; port. tronco. 

r. trunchi › m. (t)ronk › m. rönk “trunchi, buştean”. 

r. trunchi › m. t(r)onk › m. tönk “trunchi, butuc,  

buştean, buturugă”. Fig. “a se ruina”. 

Pentru transformarea lui u în o, vezi Capitolul VII CORESPONDENŢA VOCALICĂ. O, sub 

influenţa lui i din trunchi a devenit ö. Ambele forme circulă concomitent. 

MEKsz: (?)
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Capitolul VII 

 

CORESPONDENŢA VOCALICĂ 
 

Sunetul a, din cuvintele străvechi, dacă este urmat de litera l sau r devine o: această 

transformare fonetică este corespondenţa vocalică; este o caracteristică şi a limbilor slave.Exemple:  

 r. arendă › ucr. orenda; 

 r. armean › pol. ormianin; 

 r. vlah › pol. Wloch “italian”; 

 r. Alecu › rus. Oleg etc. 

Acest fenomen apare şi în antichitatea greco-romană, ca în cazul vechiului nume personal 

arameean Bartalmoj, redat în greacă prin Bartholomaios, de unde latinescul Bartolomeus. 

Un exemplu de corespondenţă vocalică în cazul limbii maghiare este tc. arslan “leu” › m. 

orszlán › m. oroszlán “leu” (vezi Capitolele III şi IV). 

 

 Alutus (denumirea latină a râului Olt, luată de slavi în forma Altu, cu sincoparea lui u 

neaccentuat şi cu s final dispărut - PLR), râu, afluent pe stânga al Dunării. Izvorâşte dim Hăşmaşul 

Mare (Carpaţii Orientali). Este al treilea ca mărime din ţara noastră (după Siret şi Mureş - DER). 

TOPONIME: Olteanca (Mehedinţi, Teleorman,Vâlcea), Olteanu (Gorj), Olteneşti (Vaslui), 

Olteni (Alba, Covasna, Constanţa, Dâmboviţa, Ilfov, Prahova, Vâlcea, Vrancea), Olteniţa (Ilfov), Olteţ 

(Braşov), Olteţu (Vâlcea), Oltişoru (Olt) ş.a. 

r. Olt › m. Olt “id.” 

 

 Bihar, numele indo-european al judeţului Bihor de astăzi, şi care nu a suferit influenţa 

slavă. Argumentele acestei afirmaţii:  

 Existenţa statului indian Bihar (situat în nord-estul Indiei, cu capitala la Patna).  

 Menţinerea până în zilele noastre a numelui localităţii BIHAREA, derivat. 

Biharea, cetate puternic întarita, în apropiere de Oradea, centrul formaţiunii statale de tip 

feudal condusă de Menumorut (sec. X - DER). După cucerirea cetăţii de către unguri, îşi pierde 

importanţa şi se reduce considerabil frecvenţa numelui, ceea ce face ca numele Biharea, de importanţă 

locală, de astă dată, să rămână nealterat, de influenţa slavă. 

anticul Bihar › r. Bihor, sub influenţa slavă. 

 

 Maldava, cuvânt autohton, compus din elementele dacice: mal + dava = Maldava (mal şi-a 

păstrat acelaşi înţeles până în zilele noastre, pe care îl avea în epoca preromană “ţărm, marginea unei 

mări, a unui râu, etc.”, iar dava avea înţelesul grecescului “polis”, lucru îndeobşte cunoscut şi 

recunoscut - EALR). Prin urmare, Maldava înseamnă “Cetatea de la mal”. 

Sub influenţa slavă a din prima silabă s-a transformat în o, producându-se, astfel, prima 

schimbare, fonetică, numele devenind Moldava, formă sub care a rămas până în zilele noastre în 

limbile slave: bg. moldav “moldovean”; ceh. Moldavsko “Moldova”; pol. Moldawia, rus. Moldavia, 

scr. Moldavac “moldovean”, etc. 

În limba română, schimbarea fonetică a continuat pe baza aşa numitului fenomen lingvistic 

“asimilarea fonetică la distanţă”, asimilare progresivă, unde sub influenţa lui o din prima silabă, a din 

cea de a doua silabă s-a transformat şi el în o, obţinându-se, în acest fel, numele definitiv al cetăţii 

preromane Moldova, care s-a extins apoi asupra întregii provincii istorice. 

r. Moldova › m. Moldva “id.” 
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 Marisia (numele traco-dacic al râului Mureş), râu, afluent pe stânga al Tisei, al doilea ca 

mărime din ţara noastră (după Siret). Izvorăşte din Hăşmaşul Mare (Carpaţii Orientali). Trece prin 

oraşele Reghin, Târgu-Mureş, Alba-Iulia, Deva, Arad, ş.a. şi se uneşte cu Tisa pe teritoriul Ungariei 

(DER). 

Ca şi în exemplele de mai sus, în cazul Marisiei au avut loc aceleaşi schimbări fonetice. A din 

prima silabă a devenit o, hidronimul căpătând forma românească arhaică de Moreş, popular şi Morăş. 

Aceasta este forma uzuală în apoca în care cronicarii Porphyrogenet (905-959) şi Anonymus îsi scriu 

operele. Primul foloseşte numele Moresis, iar celălalt preia forma Morisius. De reţinut că în ambele 

forma sunetul a din silaba primă devenise o. Forma arh. rom. Morăş este probată şi de existenţa, până 

în zilele noastre, a substantivelor m. şi f. morăşeni şi morăşene, etc. existente în graiuri (DLRM). 

Împrumutul în l. maghiară a avut loc din această formă: 

r. Morăş › m. Maros “id.” 

De la pătrunderea hidronimului Morăş în limba maghiară, româna şi-a continuat evoluţia 

caracteristică, sunetul o devenind u, iar forma literară actuală este considerată Mureş, deşi în graiuri se 

pronunţă Murăş. 

 

Alte cuvinte încadrate în sistemul morfologic ungar în acelaşi fel 

 altar, altare, s.m. Parte a bisericii, despărţită de naos prin catapeteasmă, în care se oficiază 

liturghia; Fig. religia creştină. 2. Ridicătură din piatră, pământ sau lemn pe care, în vechime, se 

aduceau jertfe zeilor. VARIANTĂ (înv.): oltar. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: ar.: altar, pl. altare; lat. altarium; it. altare; sp. altar etc. 

r. altar (var. oltar) › m. oltár “id.” 

MEKsz: cuvânt vagabond: latin. 

 

 Barbara reproduce cognomenul latinesc Barbara, corespondentul feminin al lui Barbarus, 

ambele atestate frecvent începând cu apoca imperială. Semnificaţia numelui era clară pentru romani: 

adj. şi apoi substantivul barbarus însemna “străin (toţi neromanii erau barbari), la fel ca şi în greacă de 

unde fusese împrumutat. Iniţial barbaros însemna “bâlbâit” (cuvânt indo-european, înrudit cu sanscr. 

barbaros “bâlbâială”, lat. balbussi, în sfârşit cu rom. bâlbâi, bâlbâit, bâlbâială şi desemna pe orice 

străin care vorbea o limbă neînţeleasă de greci, asemuită de aceştia cu bâlbâiala (MEO). Barbara are 

aceeaşi formă pentru toate limbile, cu excepţia maghiarei.  

r. Barbara › m. Borbala “id.”. 

 

 psalm, psalmi, s.m. 1 Imn religios biblic; (La pl.) Culegere formată din 151 deastfel de 

imnuri, cuprinsă în Vechiul Testament şi care alcătuieşte psaltirea, 2. Imn, cântec (de factură 

religioasă), poezie (lirică). 

ALTE LIMBI/DIALECTE: ar. psalmó; lat. psalmus, fr. psaume, germ. Psalm, it. salmo, sp. 

salmo; ceh., slov. žalm, rus. psalom, scr. psal(a)m etc. 

r. psalm › m. ((p)zsolm) › m. zsolozsma “id.” 

În acest caz, maghiara introduce o inovaţie la aplicarea anaptixei, folosind un complex sonor 

în locul unei vocale. În loc de zsoloma apare zsolozsma. A final este frecvent folosit în ungară, ca: pilot 

+ a = pilota, palat + a = palota, zsolozsm + a = zsolozsma etc. 

MEKsz: slav. În nici o limbă slavă  

nu apare forma etimon pentru zsolozsma. 
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Litera ă devine în maghiară o 

 câlţi, s.m. pl. Fire scurte rămase în urma trecerii fuiorului de cânepă sau de in printre dinţii 

daracului din care se ţese pânza de saci şi de saltele, se fac funii, etc. 

VARIANTĂ: călţi. 

TOPONIME: Câlţeşti (Buzău). 

r. călţi › m. (kolc) › m. kóc “id.” 

MEKsz: slav. În limbile slave: bg. kălčišča, ceh. Koudel,  

rus. paklia, scr. kučine, ucr. kloččia etc. 

 

 dâmb, dâmburi, s.n. Formă de relief mai mică decât dealul; colină. Ridicătură mică de 

pământ înaltata la marginea unui şanţ, a unei gropi etc. 

DERIVATE: dâmburel (LR), dâmban = dâmb mare (LR). 

ALTE LIMBI/DIALECTE: ar. dumba “otova”, zdumban “zdravăn”, stumbu “pilug”, tumbă 

“dâmb, mormânt”  

TOPONIME: dr. Dâmbău (Mureş), Dâmbova (Gorj), Dâmbovicioara (Argeş, Dâmboviţa), 

Dâmboviţa (Dâmboviţa), Dâmbu (Mureş, Prahova), Dâmbu-Mare (Cluj), Dâmbureni (Alba), 

Dâmburile (Cluj, Olt) ş.a. 

r. (var. arh.) dămb › m. domb “id.” 

MEKsz: fino-ugric! 

 

 gând, gânduri, s.n. 1. Proces de gândire sau rezultatul procesului de gândire sau rezultatul 

procesului de gândire; idee, cuget. 2. Închipuire, imaginaţie, fantezie; inspiraţie. 3. Loc considerat ca 

sediu alcugetării; minte; memorie. 4. Intenţie, plan. 5. Convingere, părere. 6. Voie, dorinţă, plac. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: istr. gândi (vb.) 

În graiuri se mai păstrează forma arh. gănd › m. gond “1. griji, necazuri; 2. grijă, sinchiseală 

(gondot visel vkire = a duce grija cuiva)”. 

gondol (vb.) “a gândi”, a crede, a socoti, a considera”; 

gondolat “gândire, cugetare, intenţie, idee, inspiraţie”. 

MEKsz: (?) 

 

 pahar, pahare, s.n. 1. Vas de sticlă, de metal, de material plastic, de diferite forma sau 

mărimi, din care se bea apă sau alte lichide; p. ext. conţinutul unui asemenea vas; vasul împreuna cu 

conţinutul. 2. Fig. Necaz, suferinţă, durere, chin. 3. (Pop.) Ventuză (pentru bolnavi). 

r. var. păhar › m. pohár “id.” 

MEKsz: slav de sud ‹ germ. ‹ lat. 

În bg. čaša; scr. čaša, pehar. Ultimul cuvânt este foarte apropiat ca formă de rom. păhar. În 

germ. Glas, Trinkglas. În latină: poculum, şi pahar mic pocillum. 

 

 păgân, păgâni, s.m. Persoană care se închina zeilor sau idolilor; idolatru. Fig. Om rău la 

suflet, crud, nemilos. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: ar. păgane, păgană (cu înţeles de prigonitor, de poteră); lat. paganus, 

it. pagano, sp. pagano. 

r. păgân › m. pogány (nem egystenhivö) “id.” 

MEKsz: slav ‹ lat. În limbile slave: bg. 1. ezičnik, nevernik, žestok čovek; poganeţ; ceh. 

pohan; fus. iazîčnik, žestokii čelovek; scr. pagan; ucr. iazičnik, poganin, etc. Sub influenţa slavă, din 

pagan › sl. pogan s-a format în limba noastră subst. pogan “mare, voinic, groaznic, hain, urât, slut 

etc.” 
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 pârcălab, pârcălabi, s.m. 1. Dregător mai mare peste un ţinut al Moldovai (cu atribuţii de 

conducător al unei cetăţi şi de judecător). 2. Comandant în evul mediu (de cetate), mai târziu mai 

marele unui sat, al unei comune; primar. 3. Comandantul unei închisori; temnicer. 4. (Reg.) Flăcău 

careangajează lăutarul ca să cânte la horă (LR). VARIANTE: părcălab. DERIVATE: pârcălăbie. 

r. părcălab › m. porkoláb “temnicer” 

MEKsz: german. În limba germană: pârcălab = 1. Präfekt,  

Ortsvosteher; 2. Steuereinnehmer oder Dorfschulze.  

3 Kerkermeister. 

 

 răvaş, răvaşe, s.n. Scrisoare, bilet, scris în graba mare şi neîngrijit. 

DERIVATE: răvăşeală “dezordine, neorânduială”; a răvăşi (vb.) “a împrastia, a face 

dezordine”; răvăşire, răvăşit etc. 

TOPONIME: Răvăşei (Sibiu). 

r. răvaş › m. rovás “crestătură” 

Rovásirás “scriere pe răboj” 

În acest caz avem de-a face cu o confuzie între răvaş şi răboj, deoarece pe răboj se fac 

crestăturile, nu pe răvaş. Confuzia provine din perioada timpurie a convieţuirii  româno-ungare,când 

forma răboj era puţin schimbată în răboş, de unde au apărut mai târziu formele actuale răbuş (în 

graiuri) şi răbuşu, arăbuşu, arăboj în dialectularomân. 

Nu este exclusă nici probabilitatea unui împrumut cu metateză din forma 

r. răboş › m. (robás) › m. rovás  

MEKsz: nu indică etimonul. 

 

 tălmaci, -ce, tălmaci, -ce, s.m. şi f. Traducător, interpret. Tâlcuitor. 

TOPONIME: Tălmaci (Arad), Tălmaciu (Sibiu), Tălmăcel (Sibiu). 

În graiul românilor din Ungaria apare forma tolmaci. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: ceh. tlumočnik, pol. tlumacz, rus. tolmač, scr. tumač, slov. tlmočnik. 

r. tălmaci › m. tolmács “id.” 

MEKsz: turcesc. În limba turcă: çevirmen, tercüman. 

 

 tâmpă, tâmpi, adj. (Înv. şi pop.) 1. Tâmpită. 2. (Reg. Despre instrumente ascuţite) Cu vârful 

sau cu tăişul tocit, ştirbit, tâmpit. 

VARIANTE: tămpă.  

ALTE LIMBI/DIALECTE: ar. tămpă “creştat, creste de munţi”. 

TOPONIME: Tâmpă (Braşov, Hunedoara, Mureş), ş.a. 

r. tămpă › m. tompa “tocit, bont, fără vârf, tâmp”. 

MEKsz: slav. 

În limbile slave: bg. tăp, ceh. blbý, pitomý, pol. tępy; rus. tupoi, scr. tup(av), istupljen, ucr. 

tupii etc. 

 

 târnaţ, târnaţe, s.n. (Reg.) Prispă (închisa) cu cânduri, ca un cerdac. 

În graiul românilor din Ungaria se păstrează forma arhaică  

r. tărnaţ › m. tornác “id.” 

MEKsz: german ‹ fr. sau it. 

În limba germană: Söller, fr. veranda, it. veranda. 
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În toponimie  

 Bacău, municipiu, reşedinţa judeţului cu acelaşi nume, situat în apropiere de confluenţa 

Bistriţei cu Siretul. Important centru industrial, comercial şi cultural. VARIANTE: băcău = flăcău 

tomnatic, holtei (în graiuri LR). 

r. Bacău › m. Bakó “id.” 

 

 Băiţa, localitate importantă situată la sud-est de oraşul Brad (judeţul Hunedoara). 

r. Băiţă, diminutivul lui baie (format în dacoromână) › m. Boica “id.” 

 

 Păuşa, localitate situată în judeţul Bihor, la sud de Oradea, atestată la 1291 (DILT), locul 

de naştere al scriitorului D.R.Popescu. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: lat. pauci, pauce (puţini), paucissimus (foarte pe scurt), etc. 

r. Păuşa › m. Pósa “id.” 

 

 Bârgău, Munţii Bârgăului, masiv muntos situat în Carpaţii Orientali, la sud-vest de Munţii 

Rodnei. 

r. Bărgău (var.) › m. Borgó “id.” 

 

 Dăbâca 1. Localitate situată în apropiere de Gherla, jud. Cluj. 2. Numele unui judeţ din 

vechea împarţire teritorial administrativă a ţării (Solnic-Dăbâca, ortografiat şi Solnoc-Dobâca). 

r. Dăbâca › m. Doboka “id.”  

(vezi Capitolul IX ARMONIA VOCALICĂ). 

 

 Ditrău, localitate situată în judeţul Harghita. 

r. Ditrău › m. Ditró “id.” 

 

 Năsăud, oraş situat în judeţul Bistriţa-Năsăud, pe valea Someşului Mare. 

r. Năsăud › m. Naszód “id.” 

 

 Tazlău 1. Localitate de tip urban situată în jud. Neamţ. 2. Afluent pe stânga al Trotuşului. 

Izvorăşte din Munţii Trascăului. 

r. Tazlău › m. Tázló “id.” 

 

Litera e devine în limba ungară ö 

În unele cazuri, se crează dublete cu circulaţie paralelă. 

m. kelt/költ “a trezi, etc. (vb.); 

m. kiseper/kisöpör (vb.) “a mătura”; 

m. lefed/leföd (vb.) “ a acoperi”; 

m. petty/pötty (s.) “pată, picăţea”; 

m. veder/vödör “vadră, găleată” (s.); 

m. veres/vörös (adj.) “roşu, roşiatic”; etc. 

 

Sunetul i se transformă în ö 

 chimen, s.n. (Bot.) Chimion; p.ext. seminţele acestei plante. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: ar. kimin; bg., scr. kim; germ. Kümel; it. comino; rus.tmin, slov. kmin. 

r. chimen › m. kömény “id.” 

MEKsz: cuvânt vagabond: lat. ‹ gr. ‹ semit. 

În latină: cuminum; în gr. kiminon. 
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 Filip continuă onomastica românească gr. Philippos, unul dintre cele mai vechi, frecvente şi 

larg răspândite nume de persoană din Grecia antică. Philippos este la origine un compus din două 

elemente frecvente în onomastica vechilor greci, cunoscute vorbitorilor limbii române contemporane. 

Phil- philos “iubitor şi respectiv iubit de şi -ipos, care este gr. hipos “cal”. 

La români, Filip este cu siguranţă un nume vechi. O dovadă sigură în acest sens este 

importanţa pe care o are în calendarul popular sărbătoarea Filipii sau Pilippi (de iarnă şi de toamnă), 

cunoscută şi ţinută mai ales în mediile păstoreşti; aceste sărbători se remarcă prin numeroasele 

credinţe şi practici magice legate de lupi, animalele care aduc cele mai serioase pagube turmelor 

(MEO). 

TOPONIME: Filipeni (Bacău), Filipeşti (Bacău, Brăila, Prahova) ş.a. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: engl. Philip, fr. Philippe, it. Filippo, sp. Felipe, port. Filipe, bg., rus., 

scr., slov. Filip, ucr. Pilip. 

r. Filip › m. Fülöp “id.” 

Situaţia este identică şi în cazul numelui Insulelor Filipine, care a fost tradus: m. Fülöp-

szigetek “id.” 

 

 flirt, flirturi, s.n. Conversaţie uşoară, cu aluzii de dragoste între un bărbat şi o femeie. 

Legătură de dragoste lipsită de profunzime, nestatornică; aventură sentimentală. Persoană cu care 

cineva întretine o astfel de legătură. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: engl. flirt, fr. flirt, germ. Flirt etc. 

r. flirt › m. flört “id.” 

MEKsz: german ‹ engl. 

  

Vocala i devine în maghiară e 

 dijmă, dijme, s.f. Dare care reprezenta a zecea parte din produsele principale, percepută de 

proprietarii feudali de la ţăranii dependenţi; (mai târziu) formă de rentă funciară feudală care consta în 

cedarea de către ţăran proprietarului funciar a unei părţi din producţia obţinută de pe bucata de pământ 

primită de la acesta spre a fi lucrată. 

Spre deosebire de dacoromână, aromâna cunoaşte şi alte forme caracteristice ei: 

1. çisma, pl. çisme = dijmă; 

2. çismaciune “septembrie” (luna culesului); 

3. Açizmăčiune “cules de vie”; 

4. çismăciune “septembrie”, mois de vendange”; 

5. çismedzu (vb.) “a dijmui”; 

6. çizmu (vb.) “a culege via” (vendanger). 

Dijma are la bază cuvântul latinesc decima (decime, -orum). A zecea parte. Decimana mulier 

= femeia unui strângător de dijmă; Decimanus oleum = untdelemn prost (dat spre plata dijmei); 

Decimanus ager = ogor supus la dijmă etc. 

În evoluţia lui, substantivul decima a cunoscut formele: decima, dicima, dičmă, dişmă, dijmă. 

r. dijmă › m. dézsma “id.” 

MEKsz: cuvânt vagabond: latin. 

 

 mierţă, mierţe, s.f. Veche unitate de capacitate pentru cereale folosită în trecut în Moldova 

şi în Transilvania, care a variat în timp şi după regiuni. 

r. mierţă › m. mérce “id.” 

MEKsz: slav. În limbile slave: bg. krina, šinik;  

rus. četverik; scr. šinik, merica; etc. 
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 pildă, pilde, s.f. 1. Ceea ce poate servi cuiva drept învatatura, drept model de urmat, drept 

termen de comparaţie; ceea ce poate servi ca obiect de imitaţie sau inspiraţie în privinţa formei 

aspectului, etc., model, exemplu. 2. Povestire alegorică cu un cuprins religios sau moral, producţie 

literară cu caracter moralizator, cu o structură apropiată de fabulă; p. ext. maximă, sentinţă; proverb, 

zicală, etc. 

TOPONIME: Pildeşti (Neamţ). 

r. pildă › m. példa “id.” 

MEKsz: german. În limba germană: Parabel, Beispiel. 

 

 ţidulă, ţidule, s.f. (pop. şi fam.). Bucată (mică) de hârtie, cuprinzând o însemnare scurtă (şi 

servind ca permis, ca dovadă, ca chitanţă etc.); bilet. 

Var. arh. cedulă. În graiuri se mai păstrează această formă, ca şi ceteră, citeră pentru ţiteră. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: it. cedola „recipisă, cupon etc.” 

r. ţidulă > m. cédula “id.” 

MEKsz: latin. În latină: apocha, litterullae etc. 

 

 vică, vici, s.f. Unitate de măsură pentru capacitate pentru cereale, folosită în unele regiuni 

(Crişana etc.), egală cu capacitatea a două mierţe. 

TOPONIME: Vica (Hunedoara), Vicea (Maramureş). 

r. vică > m. véka “id.” 

MEKsz: slav. În limbile slave: bg. vek “secol, epocă, viaţă”, vik „strigăt, ţipăt, chemare”; ceh., 

slov. vek “vârstă, ev, secol”; pol. wiek „veac, vârstă”; rus. vek „secol, viaţă”, vika (bot.) „măzăriche”; 

scr. vek „secol, epocă, viaţă”; vék, veka „behăit”; vika „ţipăt, larmă, tărăboi”; ucr. vek „secol”; vika 

„borceag”. 

 

Vocala românească î se transformă în i sau în e 

 Bârzava, afluent pe stânga al Timişului. Izvorăşte din Munţii Semenicului şi alimentează cu 

apă industrială Combinatul metalurgic Reşiţa, iar prin barajul de la Văliug, hidrocentrala respectivă. 

Pe cursul inferior, apele sale sunt utilizate pentru orezării (DER). 

r. Bârzava > m. Berzava “id.” 

 

 doscă, doşte, s.f. Piesă de lemn lată, cu secţiunea dreptunghiulară, groasă de cel mult 4 cm, 

obţinută prin tăierea de-a lungul a trunchiului unui copac; scândură. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: istr. dâsca „scândură”. 

r. doscă > m. deszka „id.” 

MEKsz: slav < gr. 

În limbile slave: bg. dăska; ceh. prkno; rus. slov. doska; scr. daska; ucr. doška etc. Limbile 

slave, în special cele de contact, nu cunosc o formă apropiată de dâsca, din care să fi putut împrumuta 

ungurii pe deszka. 

 

 înaş, înaşi, s.m. (înv.). Persoană (tânără) care învaţă o meserie lucrând sub îndrumarea unui 

meşter, angajată pe termen limitat (de obicei, pe timp de un an). 

Înaş s-a format în dacoromână din an + suf. -aş = anaş „lucrător angajat cu anul” (ca pălmaş, 

ziuaş, săptămânaş, oraş etc.), care apoi a  suferit transformări caracteristice limbii noastre; este vorba, 

în acest caz, de transformarea vocalei a - urmată de n sau m - în î: lat. ambulare = îmblare, cantare = 

cântare, campus = câmp, Andrie = Indrie, angelus = înger etc. În istroromână, vocala u din art. 

nehotărît un a devenit în etc. 
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Cu timpul, noţiunea de înaş s-a extins asupra tuturor categoriilor de ucenici, indiferent de 

durata pentru care fuseseră angajaţi. Termenul nu are pereche feminină, întrucât mentalitatea 

medievală nu permitea ca fetele să înveţe meserii în condiţiile în care învăţau băieţii. 

r. înaş > m. inás “ucenic” 

MEKsz: slav. În limbile slave: bg. čirak; ceh. učen’ etc. 

 

 mâzgă, s.f. 1. Noroi moale, lipicios şi alunecos. 2. Sevă, suc din organele plantelor. 3. 

Substanţă cleioasă sau unsuroasă, care se formează pe suprafaţa unor alimente sau rămâne pe vasul şi 

care a stat mâncarea. 

VARIANTE: mijgă (Râmnicu-Vâlcea - LR). DERIVATE: mâzgos. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: ar. mâzgă, pl. mâzçi „noroi cleios”. DERIVATE: mâzgos, mâzgălescu 

(vb.); alb. muzgë „fango, palude”. 

r. mâzgă > m. mézga “(Bot.) mâzgă, mastic”. 

MEKsz: slav. În limbile slave: bg. măzga, ceh. bláto,  

pol. bloto; rus. sok, ucr. sik, griaz’, brud, boloto etc. 

 

 rând, rânduri, s.n. 1. Şir (drept, aliniat) de lucruri sau de fiinţe. 2. Locul cuvenit cuiva sau 

ocupat de cineva într-un şir sau în cadrul unei activităţi. 3. Cantitate, grup, număr care urmează după 

alte grupuri de acelaşi fel. 4. Grup de persoane (sau de obiecte) formând un tot omogen. 5. (Înv.) 

Categorie sau clasă socială; tagmă. 6. Obicei, rânduială, fel (de a fi, de a trăi); (Reg.) Fel, soi. 

DERIVATE: rândaş = om de serviciu folosit la muncile de rând, rândui (vb.), rânduială, 

rânduire etc. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: istr. rând. 

TOPONIME: Rânghileşti (Botoşani). 

ALTE LIMBI/DIALECTE: let. rinda „rând, linie”. 

r. rând > m. rend „rând, ordine, rânduială”. 

MEKsz: slav. În limbile slave: bg. red, ceh. řada, pol. rzad, rus. riad, scr. red, ucr. riad, slav. 

rad, riadok Nici una din limbile slave nu conţine sunetul n. 

 

 Sălaj. Judeţ, situat în nord-vestul Transilvaniei, care se învecinează: la est şi sud cu jud. 

Cluj, la vest cu jud. Bihor şi la nord cu judeţele Satu Mare şi Maramureş. Judeţul Sălaj se întinde pe o 

zonă deluroasă situată între văile Almajului, Someşului şi Sălajului, orientat de la sud-vest la nord-est. 

Altitudini reduse. Interfluviile sunt împădurite; pe văile râurilor se practică creşterea animalelor şi 

pomicultura (DER). 

Toponimicul Sălaj are o mare vechime în limba română, cunoscând câteva clipe ale evoluţiei 

sale: forma actuală Sălaj, forma de mijloc Sălagiu, de unde o serie de nume de familie Sălăgeanu, şi 

forma veche Sîlagiu. Aceasta din urmă este probată atât de forma ungurească, cât şi de existenţa altul 

toponim Sîlagiu în Banat (Timiş). 

r. Sîlagiu > m. Szilagy „id.”  

 

 sfânt, -ă, sfinţi, -te, s.m. şi f., adj. 1. Epitet dat divinităţii, considerată ca întruchipând 

suprema perfecţiune şi puritate; epitet dat celor sanctificaţi de biserică. 2. Care ţine de divinitate, de 

religie, de cultul divin etc. 

Forma veche românească sânt, de origine latină, nu are nimic comun cu actuala formă literară 

sfânt. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: ar. sântu, pl. sânţi. 

Sub această formă arh. a intrat în toponimie şi în onomastica creştină. 
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TOPONIME: Sângiorgiu-Nou (Bistriţa-Năsăud), Sâniacob (Bistriţa-Năsăud, Mureş), Sâniob 

(Bihor), Sânlazăr (Bihor), Sânmartin (Arad, Bihor, Cluj, Harghita, Mureş, Timiş), Sânmihai (Timiş, 

Mureş, Sălaj, Bihor, Cluj), Sânnicoară (Bihor, Cluj), Sânnicolau (Bihor, Timiş), Sânpaul (Arad, Cluj, 

Harghita, Mureş), Sânpetru (Braşov, Hunedoara, Sălaj, Mureş, Arad, Timiş), Sânsimion (Harghita, 

Sălaj, Hunedoara, Alba), Sântana (Arad, Mureş), Sântejude (Cluj), Sântion (Bihor), Sântu (Mureş) etc. 

Calendarul popular înregistrează şi el câteva compuse cu sânt-: Sânmedru, devenit numele 

lunii octombrie la aromâni etc. 

r. sânt > m. szent „id.” 

Trebuie să remarcăm faptul, în legătură cu adj. m. szent, că el a calchiat întocmai compusele 

româneşti, aşezându-se înaintea numelui: Sântion > m. Szent János. În cazul termenilor de politeţe: 

domn, nene, tovarăş etc. acestea se aşază în urma numelui: János bácsi, Andor úr, Gyurka elvátars 

etc. 

MEKsz: slav. În limbile slave: bg. sveteţ, ceh. sveteţ, pol. święty,  

rus. aviatoi, scr. avetac, ucr. sviatii, slov. svätý, posvätý 

 

 Vârşeţ, oraş în fosta Iugoslavia, situat pe drumul şi linia ferată Belgrad, Pančevo, Alibunar, 

Vârşeţ, graniţa româno-iugoslavă. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: scr. Vršac. 

r. Vârşeţ > m. Versec „id.” 

 

 Zalău, oraş, reşedinţa judeţului Sălaj. 

Actuala formă Zalău este recentă. Formele mai vechi erau: Zălau şi Zâlau, ultima în perioada 

împrumutului în maghiară. În graiuri se mai foloseşte şi astăzi forma Zălau. Etimon de origine traco-

dacică Zilai „vin” (LTD). 

r. Zâlau > m. Ziláh “id.” 

 

Vocala o (din limba română şi din alte limbi) devine a 

 bob, s.m. Plantă erbacee din familia leguminoaselor, cu fructele păstăi mari şi cu seminţele 

ovale, turtite (Vicia faba). Fructele acestei plante şi (în special) sămânţa ei; grăunte; strop. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: ar. bob.  

TOPONIME: Boba (Olt), Bobar (Hunedoara), Bobeanu (Dolj), Bobeşti (Vaslui), Bobeşti-

Câmpina, Bobu (Gorj), Bobu (Olt), Bobuleşti (Botoşani) ş.a. 

r. bob > m. bab “fasola”. 

MEKsz: slav. În limbile slave: bg., ceh., pol.,  

rus., scr., slov. bob, ucr. bib. 

 

 cocoş, cocoşi, s.m. Masculul găinii; pasăre domestică mai mare decât găina, cu o creastă 

roşie dezvoltată, cu cioc ascuţit şi cu penele de diferite culori (Gallus bankiva domestica). 

TOPONIME: Cocoş (Tulcea), Cocoşari (Vrancea), Cocoşeşti (Prahova) ş.a. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: ar. cocut, la pl. cocuţ şi cucot, la pl. cucoţ; ir. cocot, pl. cocoţ. 

În limbile slave, cocoş are următoarele corespondente: bg. petel, ceh. kokhut, pol. kogut, rus. 

petuh, scr. petao, slov. kohút, ucr. piveni. În nici una din aceste limbi nu apare termenul cocoş. În 

schimb, substantivul găină apare în limbile slave cu următoarele corespondente: bg. kokoşka, ceh. 

slepice, dar kuře pentru pui de găină; pol. kura, rus. kuriţa; scr. kokoška; slov. kura „pui de găină”; 

ucr. kurka. Existenţa în limbile bg. şi scr. a substantivului kokoška (format din kokoš + ka, după 

modelul bg. rumăn + ka = rumănka, scr. rumun + ka = rumunka etc.) denotă că primul element de 

compunere este împrumutat din română. 
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În limbile bg., rus., scr., ucr. petel, petuh, petao şi piveni sunt mai apropiate şi provin din 

acelaşi cuvânt, în schimb, în cehă şi poloneză apar formele kokhut şi kogut, mai apropiate de cocut şi 

cocot, existente în cele două dialecte balcanice româneşti (aromân şi istroromân), cu care cehii şi 

polonezii nu au avut nici un fel de contact. O formă apropiată de cele două existente în dialectele sud-

dunărene se regăseşte în limba greacă: kokkotas „coq”, alături de alta cu circulaţia (frecvenţă) mai 

ridicată: kokkoras „coq”. Cocoş s-a format în dacoromână din acel încântător „chant du coq” (dr. 

cocoricu, cucurigu, fr. cocorico, aromână cucuricu) al dimineţilor patriarhale netulburate încă de 

ţipetele hoardelor năvălitoare. Iniţial, substantivul a avut forma cococ (o paralelă certă la mai 

economul fr. coq), iar pluralul cococi (forme identice în toate dialectele româneşti). După despărţirea 

celor două mari dialecte, aromân şi dacoromân, evoluţia cuvântului a fost independentă în fiecare din 

ele, după specificul fiecăreia. În daco-română, cococi a devenit cocoşi (ca pacinic = paşnic etc.), iar în 

aromână a luat forma specifică de cocoţ (ca în cuc = pl. cuţi, culac = pl. culaţe etc.). În evoluţia lor, 

sunetele o s-au deschis devenind în graiuri cucoşi, cucoţ, sau chiar cucuţăl „cocoşel”. Singularul a fost 

refăcut după forma pluralului. În dr.: cocoşi = cocoş, în ar.: cucoţ = cucot, iar în ir.: cocoţ = cocot. 

Dacă se are în vedere faptul că legătura între dialectele sudice şi românii apuseni de astăzi se 

realiza prin intermediul pannonoromânilor, se explică uşor pătrunderea în limbile cehă şi poloneză a 

formelor kokhut şi kogut pentru cocoş. 

r. cocoş > m. kakas “id.” 

MEKsz: slav.  

 

 colibă, colibe, s.f. Casă mică şi sărăcăcioasă. Adăpost provizoriu pentru oameni şi, uneori, 

pentru animale, făcut din bârne, din crengi etc. şi acoperit cu paie, cu ramuri etc. Cultul ortodox 

consemnează numele unui sanctificat, Sf. Ioan Colibaşul. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: ar. colibă şi călivă; ir. coliba; alb. kolibë „baracca”, gr. kaliva; bg., 

ceh., scr., slov. koliba. 

TOPONIME: Colibaşi (Argeş, Buzău, Dâmboviţa, Gorj, Ilfov, Mehedinţi, Olt), Colibi (Alba), 

Colibiţa (Bistriţa-Năsăud) ş.a. 

r. colibă > m. kaliba “id.” 

MEKsz: cuvânt vagabond. 

 

 corb, corbi, s.m. 1. Pasăre semirăpitoare, omnivoră, mai mare decât cioara, cu penele negre, 

cu ciocul puternic (Corvus corax). 

ALTE LIMBI/DIALECTE: lat. corvus, fr. corbeau, it. corvo, sp. cuervo; ar. corbu, pl. corçi; ir. 

corb. 

TOPONIME: Corbasca (Bacău), Corbeanca (Ilfov), Corbeni (Argeş, Brăila, Olt), Corbeşti 

(Argeş, Bihor, Mureş), Corbi (Argeş, Braşov, Vâlcea, Dâmboviţa), Corbiţa (Vrancea), Corboaia 

(Bihor), Corbşori (Argeş), Corbu (Buzău, Constanţa, Harghita, Olt, Vaslui, Vâlcea, Brăila) ş.a. 

Împrumutul în maghiară s-a făcut din forma corboi (fem. corboaie) = corb mare, cu pronunţie 

arhaică: corvoi (vezi corv, Corvin, Corvineşti etc.) 

r. corvoi > m. karvaly “ulişor” 

MEKsz = turcesc. În limba turcă:  

kuzgun „corb”, atmaca „uliu”. 

 

 cosor, cosoare, s.n. 1. Cuţit scurt, cu vârful încovoiat, întrebuinţat în viticultură şi în 

pomicultură. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: aromână: cusor, pl. cusoare. 

r. cosor > m. kacor “id.” 

MEKsz: slov, slovac. 
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 coş, coşuri, s.n. 1. Obiect de diferite forme, făcut dintr-o împletitură de nuiele, de papură, 

de rafie etc., cu sau fără toarte, care serveşte la transportarea sau la depozitarea unor obiecte; coşarcă. 

2. Unealtă de pescuit de formă ovală, cilindrică etc., făcută din împletitură de nuiele sau de mlajă şi 

folosită la prinderea peştilor mici. 3. (La jocul de baschet) Cerc metalic fixat perpendicular pe un 

panou de lemn şi prevăzut cu o plasă fără fund prin care trebuie să fie trecută mingea pentru a se 

marca un punct: punct marcat în acest fel. 4. Parte din instalaţia unei mori mici, în formă de ladă cu 

gura largă şi fără fund, în care se toarnă grăunţele de măcinat. 5. Împletitură de nuiele care se aşază ca 

o ladă pe fundul carului, înlocuind loitrele şi codârla când se transportă lucruri mărunte. 6. 

Acoperământ de piele sau de pânză al unei trăsuri, care se poate ridica sau strânge. 7. Canal îngust 

izolat sau făcut în zid şi trecut prin acoperişul unei case prin care iese fumul de la sobă, de la vatră etc.; 

horn, hogeac. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: ar. coşu şi cuşor; ir coš. 

TOPONIME: Coşarii (Timiş), Coşeni (Covasna), Coşerele (Prahova), Coşeni (Dolj, Ilfov), 

Coşeri (Argeş), Coşeriu (Bistriţa-Năsăud), Coşeşti (Argeş, Hunedoara, Vaslui) ş.a. 

r. coş > m. kas „coş, stup, coşul trăsurii, pătul”. 

MEKsz: slav. În limbile slave: bg., ceh. koš, pol. kosz(yk),  

rus. korzina, dîmohod, fabričnaia truba, scr. korpa, kotarica;  

mreža, toraks, odžak; bubuljica; ucr. košik,  

kiš, dimohid, komin, truba; slav. kôš. 

 

 doică, doici, s.f. 1. femeie care alăptează (şi îngrijeşte) copilul altei femei. Dădacă. 2. 

(Reg.) Cuvânt cu care se adresează persoane tinere unei femei mai în vârstă; ţaţă, leliţă (LR), 

DERIVATE: doici (vb.) 

TOPONIME: Doiceşti (Dâmboviţa). 

ALTE LIMBI/DIALECTE: În limbile slave: bg. doika; ceh. kojná, chůva; rus. kormiliţa, niania; 

scr. dojilja, dojkinja; ucr. goduval’niţia, mamka etc. Cuvântul doikă din bulgară şi dojkinja din scr. au 

acelaşi înţeles cu rom. doică, dar m. dajka nu poate proveni din scr. dojkinja, neavând forma 

corespunzătoare. Este greu de admis ca împrumutul să fie din bulgară, limbă aflată la o mare depărtare 

geografică de ungară, cât timp româna este în imediata ei vecinătate, la care se adaugă multiseculara 

convieţuire. 

Dojka din scr. „mamelă” sau doika din rusă etc. „mulsoare” nu pot sta la baza împrumutului 

unguresc. 

Marea vechime şi frecvenţă a cuvântului românesc doică este susţinută de pătrunderea lui în 

toponimie. Considerăm substantivul de mai sus un compus românesc din doi + suf. -ică (atât de 

productiv) = doică, care, în graiuri, circulă paralel cu un alt compus douţa (arh.). 

r. doică > m. dajka „id.” 

MEKsz: slav. 

 

 

 guler, gulere, s.n. 1. Parte a unor obiecte de îmbrăcăminte, croită separat, care acoperă 

gâtul sau care termină o haină la gât. 2. Spumă care se formează la gura paharului de bere. 3. Porţiune 

dintr-o piesă cu diametrul mai mare decât restul piesei. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: lat. collare, -is; fr. col; it. collo „guler”; gola „gât”; port. gola (gola de 

pele = guler de piele); sp. gola „guler înalt”. 

r. Guler (arh. Goler) > m. Gallér „id.” 

MEKsz: german < latin. În limba germană:  

Kragen „guler”, în latină: collare. 
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 gunoi, gunoaie, s.n. 1. Resturi murdare sau netrebuincioase, care se aruncă. 2. Bălegar 

(amestecat cu paiele care au servit vitelor drept aşternut şi întrebuinţat ca îngrăşământ organic pentru 

pământ). 3. Fir de pai, scamă etc., care se depune pe haine, cade în lichid, intră în ochi. 4. Om de 

nimic, lepădătură. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: ar. agunos, gunos „scârbă, dezgust”; ir. noi „gunoi, puroi”. 

TOPONIME: Gunoaia de Jos (Buzău). 

r. gunoi (forma arhaică gonoi) > m. ganaj „gunoi, baligă”  

şi ganéj, cu circulaţie paralelă. 

MEKsz: slav. În limbile slave: bg., rus, scr. gnoi,  

ceh. hnúj, pol. śmiecie; ucr. gnii, slov. hnoj. 

Prin urmare, forma ungurească ganaj nu poate  

proveni din formele slave gnoi, hnúj sau gnii,  

câtă vreme în română există forma adecvată  

gunoi, respectiv gonoi în epoca împrumutului. 

 

 hohot, hohote, s.n. Izbucnire zgomotoasă de râs sau de plâns. Zgomot puternic (cu ecou). 

r. hohot > m. hahota “id.” 

MEKsz (‹ hohotál < slav) În limbile slave: bg. hohot, ceh. chechtot,  

rus. hohot, scr. grohot, slov. chechov, rechot, ucr. reghit etc.  

Considerăm bulgara şi rusa ca secundare în producerea acestui  

împrumut, româna fiind prioritară pe temeiul vecinătăţii şi convieţuirii.  

Celelalte limbi slave nu au forma corespunzătoare. 

 

 hotar, hotare, s.n. 1. Linie de demarcaţie care desparte o ţară de alta; frontieră. Linie care 

desparte o proprietate de alta sau o aşezare de alta. 2. fig. limită, margine, capăt, sfârşit. 

Compus în dacoromână din hat + suf. –ar = hatar (sufixul –ar este foarte productiv în limba 

română). Hat stă şi la baza numelui Haţeg (Hatseg = Hat + seg, de origine dacică); vezi Capitolul 

XIV. 

Sub forma hatar, cuvântul a intrat în limba sârbocroată, devenit, astăzi, atar, prin sincoparea 

lui h. În limba română, sub influenţă slavă, cuvântul hatar a devenit hotar, după modelul: 

Alutus > Olt; 

Maldava > Moldova; 

Marisia > Moreş > Mureş; 

Bihar > Bihor; 

Samus > Someş; 

Timacus > Timoc (râu în Moesia superior) etc. 

TOPONIME: Hotar (Bihor), Hotarele (Ilfov, Vâlcea), Hotaru (Olt, Vrancea), Hotărani 

(Mehedinţi, Olt), Hotărasca (Vâlcea), Hotărel (Bihor), Hotăroaia (Vâlcea), Hotăroasa (Gorj) ş.a.  

r. Hotar > m. Határ „id.” 

MEKsz: (?  hat.) 

 

 lobodă, lobode, s.f. Nume dat mai multor specii de plante erbacee anuale, dintre care una, 

cu frunzele comestibile, este cultivată (Atriplex hortensis). 

ALTE LIMBI/DIALECTE: ar. lobudă, pl. lobuda şi alobudă. 

TOPONIME: Lobodaş (Cluj). 

r. lobodă > m. laboda „id.” 

MEKsz: slav. În limbile slave: bg. loboda, scr. loboda,  

rus. lebedá, ucr. lobodá etc. 
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 luncă, lunci, s.f. 1. Şes de-a lungul unei ape curgătoare sau la poalele unui munte; regiune 

inundabilă a unei văi. 2. Pădure formată din sălcii, răchită, anini, plopi etc. pe malurile unei ape 

curgătoare; zăvoi. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: ar.: luncă, lunţi „vallée, longue, large et herbeuse”. 

TOPONIME: Lunca (Alba, Argeş, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Botoşani, Buzău, Neamţ, Olt, Vâlcea, 

Dâmboviţa, Galaţi, Hunedoara, Iaşi, Ilfov, Mureş, Suceava, Teleoman, Tulcea), Lunca Apei (Satu-

Mare), Lunca-Asău (Bacău), Lunca-Banului (Mehedinţi, Vaslui), Luncani (Bacău, Cluj, Harghita, 

Hunedoara, Timiş), Luncaşi (Iaşi, Caraş-Severin), Luncile (Buzău, Vrancea), Luncoiu (Hunedoara), 

Luncşoara (Arad, Bihor, Hunedoara, Mehedinţi), Luncşoru (Dolj), Luncşoara (Suceava) etc.  

r. luncă (forma arhaică loncă) > m. lanka “id.” 

MEKsz: slav. În limbile slave: bg. laka; ceh. lucina, luh;  

pol. laka; rus. lug; scr. lug; ucr. luka; slov. luka. 
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Capitolul VIII 

CORESPONDENŢA CONSONANTICĂ 
 

“u” semivocalic se transformă în “v” 

 căuaci, căuaci, s.m. Meşteşugar care se îndeletniceşte cu prelucrarea fierului; fierar. 

În graiul românilor din Ungaria: căuaci. 

DERIVATE: căuăci (vb.), căuăcie, coăşie “fierărie” etc. 

TOPONIME.: Căuaş (Satu Mare), Cauaceu (Bihor), Covaci (Timiş), Covaci (str. în Bucureşti), 

Kovačevo (în Bulgaria, în apropiere de frontiera cu Turcia). 

Transformarea lui u în v este o caracteristică a dialectelor din sudul Dunării, care se manifestă 

în mod stratornic. Este  posibil ca românii apuseni şi, îndeosebi, panonoromânii, să fi cunoscut şi ei 

acest fenomen lingvistic, explicabil prin prezenţa în punctul lor cel mai de răsărit a toponimicului 

Covaci (Timiş). 

Vom ilustra cele de mai sus făcând o paralelă între dacoromână şi aromână: 

dr. lăuda (vb.) = ar. alavdu (vb.) 

dr. lăudare = ar. alăvare; 

dr. lăudat = ar. alăvdat; 

dr. auzi (vb.) = ar. avdu (vb.); 

dr. auzire = ar. avdzîre: 

dr. auzit = ar. avdzît; 

dr. căuta (vb.) =ar. caftu (vb.); 

dr. căutare = ar. căftare; 

dr. faur = ar. favru; 

dr. gaură = ar. gavră; 

dr. laur = ar. lavru; 

dr. taur = ar. tavru etc. 

Şi o altă paralelă între dacoromână şi istroromână: 

dr. aude = ir. avde; 

dr. auzi (vb.) = ir. avzi (vb.); 

dr. brâu = ir. brâv; 

dr. căutat (vb.) = ir. cavta (vb.); 

dr. căuaci = ir. covač “fierar”; 

dr. caut = ir. cavt; 

dr. greu = ir. grev; 

dr. grâu = ir. grâv; 

dr. meu = ir. mev; 

dr. ouă (vb.) = ir. ovă; 

dr. tău = ir. tev; 

dr. său = ir. sev. 

În alte cuvinte: “ărs-av ca şi când â covaču fl‟eru rezbilé” = a ars (ars-au) ca şi când încinge 

căuaciul fierul etc. 

La istroromâni, Covaču este şi un răspândit nume de familie, ca de altfel şi la românii din 

partea de vest a ţării. 

Substantivul căuaci trebuie pus în directă legătură cu termenul străvechi de Daci Caucoenses 

sau caucoensi, care locuiau în văile şi munţii din Dacia Porolisensis, ca fiind nume specific al acestora, 

desigur, luat după îndeletnicirea tribului. 
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Cazul acesta nu este singular în istoria traco-dacilor. Tribul absinthinilor (situat în sudul 

Dunării) “pe coline şi în munţi, unde cultura pământului nu întrunea condiţii potrivite pentru a fi 

practicată. De aceea, acest trib ingenios, dotat cu aptitudini deosebite pentru farmacologie, a cultivat o 

plantă care, după tratamente speciale, a fost distilată şi transformată într-o băutură binecunoscută în 

antichitate. Atât de cunoscută, încât a luat numele tribului ei şi a adus până în zilele noastre licoarea 

trebuitoare în medicină... La mare cinste azi între francezi, aceştia o numesc “absinthe” şi au declarat-o 

băutură naţională...” (NT). 

Aşadar, suntem înclinaţi să credem că dacii caucoensi sunt “tribul din care s-au desprins mai 

târziu dorienii. În acest sens, cităm din I.C. Drăgan: “Trăgându-se din marea seminţie a traco-illirilor şi 

fiind foarte duri cu supuşii, dorienii i-au impresionat pe sudici, apărând faţă de aceştia ca şinte” 

germanici-teutoni” ai antichităţii. Minele de cărbuni şi de fier ale banatului şi Croaţiei de azi le-au dat 

posibilitatea de a-şi făuri acele arme puternice care le-au asigurat superioritatea. De aceea istorici 

vorbesc despre invazia lor nu ca despre o invazie barbară, ci ca de o descindere a unor oameni cu o 

civilizaţie înaintată, meşteri cunoscători ai ultimelor descoperiri tehnologice privind matalurgia 

fierului” (NT). 

“Transilvania juca un rol foarte important, cu bogăţiile ei de metale preţioase, ca aurul şi 

argintul, cât şi cositorul şi cuprul, a făcut să ia naştere şi să se dezvolte aici matalurgia bronzului, cu 

puternice centre de producţie. Uneltele şi armele făurite aici aveau să circule până la Oder şi Bug şi s-

au răspândit în sudul Dunării, de unde veneau cereri insistente de aur din partea Acheilor. Importanţa 

civilizaţiei bronzului în Transilvania şi Banat este covârşitoare şi e suficient să amintim, spre a ilustra 

această afirmaţie, că numai în mormântul unui copil descoperit la Cruceni s-au găsit douăzeci de 

obiecte de bronz” (NT). 

Aşadar, substantivul căuaci, cu toate derivatele sale, aparţine acestui pământ din vremuri 

imemoriale. 

r. căuaci > m. kovács “fierar”. 

MEKsz: slav. În limbile slave: bg zelezar, kovač “potcovar”;  

ceh. kovár; pol. kowal; rus. kuzneţ; scr. kovač “forjar, fierar”;  

slov. kováč; ucr. koval’. Termenul căuaci (kovač) se regăseşte  

în limbile slave de contact cu populaţia românească  

din apus şi cu vorbitorii dialectelor suddunărene. 

 

 Ioan, nume personal, cel mai răspândit şi frecvent nu numai la români, ci la toate popoarele 

europene. Ioan reproduce un vechi nume abr. Johanan, încadrat în bogata familie a teoforicelor 

frazeologice acesta este format din Jo-, abreviere normală şi curentă pentru Jahve şi vb. hanan, a face 

favoare, a avea milă (de aici şi foarte frecventul Ana), semnificând Jahve, “a avut milă, a făcut 

favoare”. Numele sub care este cunoscut astăzi vechiul nume ebraic în diferite limbi europene 

continuă fie gr. Ioanes, fie pe cel latin Iohannes” (MEC). 

r. Ioan (în pronunţie Iouan) > m. Iovan “nume de familie”. 

 

 lituan, -ă, lituani, -e (lituanian, -e), s.m. şi f. Persoană care face parte din populaţia de bază 

a Lituaniei sau este originară de acolo. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: fr. lituanien; it. lituano; rus., ucr. litoveţ etc. 

r. lituan > m. litván “id.” 

MEKsz: latin (!) 

 

 Oaş. Substantivul Oaş are şi o pereche feminină, oaşa “loc interzis (pentru străini), apărat 

(de autohtoni), comunitate închisă”. 



Alexandru Pele 

~ 102 ~ 

 

Cel mai cunoscut nume este acela al Ţării Oaşului, care în trecut se întindea până departe. 

Numele de oşean trebuie pus în directă legătură cu acela de ausoni de “limbă latină” pe care “retorul 

Priscus, ambasadorul împăratului Teodosiu îi găsi locuind în mare număr în jurul capitalei lui Atila” 

(IM). 

Ulterior, suprafaţa acestei “ţări” s-a restrâns pe măsura trecerii timpului şi a creşterii 

numărului străinilor, ajungând, în cele din urmă, să fie menţionaţi la 1381 cei de pe valea Cosăului 

“Keneziatum possessionis nostrae Olachalis Ozon vocatae” (IM), iar mai târziu se se restrângă la 

judeţele Ung, Bereg, Szabolcs, Ugocsa, ca astăzi să mai apară doar într-o parte a Maramureşului, şi în 

partea de nord a jud. Satu Mare. 

Munţii Oaşului. Culme muntoasă joasă, situată în lanţul muntos vulcanic între graniţa de nord 

a ţării, râul Tarna şi afluentul său Lechinţa. Altitudine maximă: 827 m. (Vârful Frasinul) (DER). 

În graiuri există şi verbul oşeni (refl.) = a se linişti (LR), în directă legătură cu comunitatea 

închisă, loc de siguranţă etc., arătate la început. 

TOPONIME: Oaş (Cluj), Oşani (Grecia -DDA), Oaşa (Arada - Câmpeni) 

r. Oaş (fonetic ouaş) > m. Avas “id.”  

r. Munţii Oaşului > m. Avas köhaj. 

 

 Onceşti, localitate situată la sud-est de Sighetul Matmaţiei, în jud. Maramureş. 

TOPONIME: Onceşti (Alba, Dâmboviţa, Ilfov, Bacău) ş.a. 

r. Onceşti (în graiuri Uănceşti) > m. Váncsok (falva),  

apoi Váncs (falva) (IM). 

Situaţia este identică şi în cazul încadrării în sistemul morfologic al numelui de familie  

r. Oancea (fonetic: Uoancea)  >  m. Váncsa. 

 

 Oradea, municipiu, situat în nord-vestul ţării, pe malurile râului Crişul Repede, reşedinţa 

judeţului Bihor. Important centru industrial, comercial şi cultural. Oradea a devenit la începutul sec. al 

XII-lea aşezare urbană, fiind amintită în izvoare în prima jumătate a sec. al XIII-lea, ca oraş. Distrus în 

timpul invaziei tătare (1241), oraşul a fost refăcut. În sec. XIV-XVI a devenit un puternic centru 

meşteşugăresc, comercial şi cultural, curtea episcopală din Oradea fiind unul dintre cele mai vechi 

centre umaniste din Transivania. Între 1660 şi 1692 a fost stăpânită de turci, de la sfârşitul sec. XVII-

lea până la 1918 de habsburgi (de la 1867 de statul dualist austro-ungar). La sfârşitul sec. al XIX-lea, 

Oradea a fost unul dintre importantele centre muncitoreşti, precum şi ale luptei de eliberare naţională a 

românilor din Austro-Ungaria. În anul 1918, o dată cu întreaga Transilvanie, Oradea s-a eliberat de 

sub stăpânirea Austro-Ungariei şi s-a unit cu România. Cedată Ungariei horthyste, prin dictatul de la 

Viena din 1940, Oradea a fost eliberată, în octombrie 1944, de către armatele române şi sovietice. 

În ciuda lipsei de documente scrise, Oradea este un nume vechi, înfipt bine în rădăcinile 

istoriei, având chiar rezonanţe mitologice greco-romane sau poate şi traco-dacice. Oradea, fiind 

aşezată pe râul Crisia, la marginea pădurilor care coborau din munţi, în plin şes mănos şi la răscruce de 

drumuri, întrunea toate condiţiile cerute de tradiţia străveche pentru acele genii ale naturii pe care cei 

vechi şi le închipuiau ca pe nişte fecioare tinere, frumoase, numite nimfe. Ele locuiau în grotele de pe 

vârfurile munţilor, în codrii deşi, pe câmpii sau în ape şi erau de mai multe categorii, fiind înzestrate 

cu darul profeţiei. De cele mai multe ori, oamenii le invocau în calitate de genii protectoare, 

implorându-le sprijinul. Legendele legate de numele lor sunt numeroase, ele fiind iubite de zei şi nu 

arareori şi de muritori (MDM). 

Nimfele munţilor se numeau oreade: lat. Oreadea (la Vergiliu, Oreiades); gr. Oreiadea. 

Locuitorii antici ai oraşului de pe Crişul repede au invocat în calitate de genii protectoare oreadele din 

Munţii Bihorului, ale căror culmi în zilele senine de vară se văd limpede de aici. 
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În graiul crişean, Oradea se pronunţă nearticulat, Orade, iar fonetic Uărade. Dispariţia 

diftongului din acest nume (caracteristică frecventă în graiul crişean) se încadrează perfect în alte 

situaţii de acest gen: it. sera, dr. seară/sară; it. serpe, dr. şearpe (arh.)/şarpe; lat. terra, dr. (arh.) 

ţeară/ţară; lat. feta, dr. (arh.) şi ar. feată/fată etc. Deci, din oreade, posibil orade. 

Aşadar,  

r. (criş.) Uărade (sau chiar Uăradi) >  m. Várad(i) “id.”,  

apoi Nagyvárad. 

Váradi, cu sensul de orădean, a renunţat la vocala finală, ca de altfel la o gamă întreagă de 

cuvinte inventariate în Capitolul VI. 

În sprijinul afirmaţiilor de la acest paragraf, facem menţiunea că, vorbitorii unguri mai puţin 

instruiţi nu pot pronunţa cuvintele româneşti care conţin sunetele o (fonetic uă) şi oa (fonetic uoa), 

apropiate de engl. w. Ei trebuie să le transforme după specificul limbii lor, ca în exemplele de mai jos: 

oameni (uoameni) = voameny; om (uom) = vom; oaie (uoaie) = voaje etc. 

Limba română posedă toate sunetele din m. Várad şi nu este nevoită să transforme nici unul 

din ele pentru a-l încadra în sistemul ei morfologic. Aşa cum, de altfel, a procedat şi în cazul altor 

toponime: Vărăşeni (Bihor) - rom. orăşeni; Vărădia (Arad, Caraş-Severin), Varodia (Mehedinţi), 

Varviz (Bihor), Văgaş (Satu Mare), Vărşand (Arad), Vărşag (Harghita) etc. În toate aceste exemple, 

sunetul v din cuvinte ungureşti sau maghiarizate a fost preluat fără nici o modificare! 

 

 Oraş, oraşe, s.n. 1. Aşezare omenească, ce constituie un centru administrativ, industrial, 

comercial, politic şi cultural. 

Substantiv format în dacoromână din oră + suf. -aş = oraş, ca, de altfel, o gamă întreagă de 

compuse: doinaş, pălmaş, arcaş, mocănaş etc.  

Oraş s-a format în vremuri îndepărtate, când relaţiile sociale ale vremii au constituit o 

necesitate, alături de ziuaş, săptămânas, înaş (vezi Capitolul VII). Pălmaşul este nevoit să se angajeze 

la breslaş ca oraş (muncitor cu ora), ca ziuaş (muncitor cu ziua), ca înaş (angajat cu anul) etc. 

Angajarea ca oraş sau ca ziuaş se făcea de cele mai multe ori fără cost (fără asigurarea hranei), familia 

fiind obligată să-i ducă de mâncare la stelierul respectiv. Cu timpul, a merge cu de mâncare la oraş a 

devenit sinonim cu a merge la târg, la sediul breslei, atelierului sau fabricii respective.  

Termenul s-a extins şi generalizat în cele din urmă cu înţelesul actual al cuvântului, 

desemnând o localitate de tip urban, care este, în general, sediul fostelor bresle, ateliere etc. 

TOPONIME: Oraşul Nou (Satu Mare), Orăşeni (Harghita), Orăşeni (Botoşani), Vărăşeni 

(Bihor), ultimul, păstrat astăzi cu forma maghiarizată. 

r. oraş (fon. uăraş) > m. váras,  

formă arh. sub care se mai păstrează dialectal (ISOM),  

apoi város, forma literară de azi. 

MEKsz: - vár “cetate”. 

În acest caz, forma arh. (azi dial.) váras nu-şi găseşte explicaţia logică şi analitică. 

 

Consoana b devine p şi viceversa 

r. lampă > tc. lâmba “id.”; 

r. labă > pol. lapa; rus. ucr. lapa “id”; 

m. kébzel “a chibzui” > m. képzel “id.”; 

r. căsăpi > m. kaszabol (vb.) “id”; 

r. loptă > m. labda “id.”. 
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Consoanele b şi p se transformă în g 

r. bumb  > m. gomb “id.” 

r. porumb (porumbel, porumbei), s.m. Pasăre de mărime mijlocie, sălbatică sau îmblânzită, cu 

penele de culori diferite (Columba); hulub. 

columb - corumb - porumb ca şi coborî - pogorî (2) 

TOPONIME: Porumbeii (Mureş, Bistriţa-Năsăud), Porumbeşti (Satu Mare); 

 forma uzitată în epoca împrumutului:  

poromb > m. (paramb) > m. galamb “id.”  

MEKsz: slav. 

În limbile slave: bg. gălăb; pol. golab; rus. golub’; ucr. golub. 

 

litera g se transformă în sunetul k sau invers 

 castană, castane, s.f. Fructul castanului (aproximativ sferic, cu coaja tare, cafenie, închis 

până la maturitate într-un înveliş ţepos. Castană = feminimul lui castan (Aesculus hippocastanus) - gr. 

Kastanon. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: ar.: căstâne “castană”, căstîn’iu şi cîstîn’iu “castan”, căstîniş “loc de 

castani”; ir.: costan “castan”; it. castagna; port. castanha; sp. castana; germ. Kastanie; ceh., rus., ucr. 

kastan; pol. kasztan; let. kastania; tc. kestane; slov. gastan. 

r. castane (pl. şi arh. cîstîne) > m. gesztenye “id.” 

MEKsz: german - lat. - gr. 

În germană: kastanie; în latină; castanea nux; în greacă: kastanon. 



 cavaler, cavaleri, s.m. 1. Nobil consfinţit pentru cariera armelor (de rege sau de un 

reprezentant al său) printr-o ceremonie specială. Membru al unui ordin onorific, posesor al anumitor 

decoraţii. 2. Om plin de abnegaţie, generos şi nobil; om amabil, binevoitor. 3. Bărbat care însoţeşte o 

femeie în societate. 4. Tânăr necăsătorit; holtei, burlac. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: it. cavaliere; sp. caballero; bg. kavaler; pol. kawaler; rus., ucr. 

kavaler; scr. kavaljer etc. 

r. cavaler > m. gavallér “cavaler”. 

MEKsz: cuvânt vagabond: it. În italiană: cavaliere. 

 

 chit, s.m. Pastă formată dintr-o pulbere metalică amestecată cu un lichid vâscos (ulei de in, 

glicerină etc.), care e folosită la fixarea geamurilor în cercevele, la astuparea găurilor în lemn sau în 

zid etc. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: ceh. kyt. 

r. chit > m. gitt “id.” 

MEKsz: german. În limba germană: Kitt. 



 curbă, curbe, s.f. şi adj. Linie care reprezintă grafic o relaţie între două mărimi variabile, 

trecute una în abscise şi cealaltă în ordonate. Cotitură în formă de arc. 2. Linie care descrie grafic 

fazele succesive prin care trec variaţiile unui fenomen. 3. Curbă de nivel = linie care uneşte punctele 

de aceeaşi altitudine. Adj. În formă de arc; arcuit; încovoiat; (despre un plan) boltit. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: fr. courbe; it. corba; sp. curva; port. curva; germ. Kurve etc. 

r. curbe (pl.) > m. görbe “id.” 

MEKsz: slav de sud. În limbile slave de sud:  

bg. 1. Kriva linia. 2. Zavoi; în scr. Krivulja, krivina,  

zavijutak, izohipsa. 
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 intrigă, intrigi, s.f. 1. Acţiune (ascunsă) care foloseşte mijloace nepermise pentru realizarea 

unui scop; uneltire. 2. Schemă generală de fapte şi acţiuni care reprezintă subiectul unor opere literare. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: fr. intrigue, it. intrigo, let. intriga, port. intriga, sp. intriga, rus., ucr. 

intriga, tc. entrika. 

r. intrigă > m. intrika “id.” 

MEKsz: internaţional: fr. În limba franceză: intrigue! 



 meleag, meleaguri, s.n. (De obicei la plural) Loc, teren (situat în apropierea cuiva), 

împrejurime, vecinătate, cuprins al unei aşezări omeneşti, ţinut, regiune, loc. 

Meleag este un compus format în dacoromână, din mel sau mele + suf. -eag = meleag. 

Formarea cuvintelor cu acest sufix este destul de frecventă: brici + suf. -eag = briceag; drum 

+ suf. -eag = drumeag; dulce + suf. -eag = dulceag etc. 

Forma arh. se păstrează şi azi în aromână, ca pron. posesiv. Reproducem câteva exemple 

formate cu acest pron. posesiv: “Fratile a mel” = fratele meu; “a mel vini singur” = al meu veni singur; 

Istroromâna cunoaşte şi ea acest pronume posesiv: “Casa a meloréfraţ” = casa fraţilor mei; Şi celelalte 

pron. pos. sunt identice: a mel‟, a tel‟, a sel‟, a méle, a tel‟e, a sel‟e (DDA).  

Şi dacoromâna mai păstrează acest pron. posesiv (pers. I pl. fem.): ale mele; hainele mele, 

cărţile mele etc. 

r. meleag > m. mellék “id.” 

Forma ungurească melég nu putea fi acceptată, fiind prea apropiată de meleg “cald”. 

MEKsz; - mell (fino-ugric)! 

 

 recrut, recruţi, s.m. Tânăr aparţinând ultimului contingent chemat sub arme; soldat de 

curând încorporat. 

r. recrut > m. regrut (a) “id.” 

Forma regrut nu putea fi acceptată, întrucât ar fi creat confuzie între ea şi legrut “cel mai 

urât”! 

MEKsz: germ - fr. Ambele forme au fost transcrise mai sus. 

 

Consoana d devine câteodată t şi invers 

r. Ciumatu > m. Csomád “id.” 

r. danţ > m. tánc “id.” 

r. Sighet > m. Szeged “Seghedin” 

r. sinod  > m. zsinat “id.” 

 

Litera h devine k 

 han, hani, s.m. Titlul purtat, în Evul Mediu, de conducătorii mongoli şi preluat de suveranii 

multor ţări din Orient; persoană care avea acest titlu; han-tătar. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: germ. Khan; it. can; rus. han; tc. han etc. 

În româna arhaică a existat şi forma can, în compusul Can-Temir (Temir = fier în limba 

cumucă), Cantemir (Numele Domnitorului Moldovei). 

r. han > m. kán “id.” 

MEKsz: internaţional: tc. 

  

 haos, haosuri, s.n. Stare primitivă de neorganizare, în care, după cum presupuneau cei 

vechi, s-ar fi aflat materia înainte de apariţia universului cunoscut de om; (în unele concepţii 

teogonice) spaţiu nemărginit, cufundat în beznă şi umplut de neguri, în care s-ar fi găsit, într-un 

amestec confuz, elementele şi materia înainte de oragizarea lumii; stare de dezordine primordială a 
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materiei. Personificare a acestui spaţiu nemărginit sau forma unei divinităţi. 2. Stare generală de mare 

confuzie, dezordine mare, învălmăşeală, neorganizare. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: germ. Chaos, it. caos etc. 

r. haos > m. káosz “id.” 

MEKsz: lat. - gr. În limba latină: haos, kaos. 

  

 himeră, himere, s.f. Închipuire fără temei, fantezie irealizabilă; iluzie. 2. Monstru în 

mitologia antică greacă, închipuit cu gură de leu, cu corp de capră şi cu coadă de şarpe. 3. Formă 

bizară care apare la plante, întrunind însuşirile a două varietăţi deosebite, fără să fie rezultatul unei 

încrucişări naturale. 4. Motiv decorativ reprezentând un animal fantastic. 

r. himeră > m. kiméra “id.” 

MEKsz: lat. - gr. În limba latină: chimaera. 

  

 holeră, holere, s.f. Boală epidemică gravă, adesea mortală caracterizată prin crampe 

stomacale foarte dureroase, vărsături şi diaree, care duce la o puternică deshidratare a organismului. 2. 

Boală infecţioasă a păsărilor, cu evoluţie gravă, provocată de un microb; pasteureloză. 3. Epitet dat 

unei fiinţe urâte şi rele. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: ar. huleră; lat. cholera; fr. cholera; it. colera; germ. cholera etc. 

r. holeră > m. kolera “id.” 

MEKsz: nu indică etim. 

 

Alternanţa l/r şi r/l 

 cărălabă, cărălabe, s.f. (reg.). Plantă erbacee cu frunze mari dinţate şi cu tulpina îngroşată, 

aferoidă, comestibilă; gulie (Brassica oleracea var. Gongylodes). 

r. cărălabă > m. Kalarábé “id.” 

MEKsz: germ - it. 

În limba germană: Kohlrabi, “gulie”, Kohlrübe “nap”. 

 

 păcurar, păcurari, s.m. (Inv.) Păstor, cioban. 

DERIVATE: păcurărel. TOPONIME: Păcurăreşti (Vaslui). 

r. păcurar > m. pakulár “id.” 

MEKsz: românesc. 

 

 pilulă, pilule, s.f. Mic preparat medicamentos de formă sferică sau circulară, care se ia pe 

cale bucală; hap, bulin, drageu. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: lat. pilula, -ae, fr. pilule, germ. Pille etc. 

r. pilulă > m. pirula “id.” 

VARIANTE: (reg.) pirulă. 

MEKsz: latin. 

Între forma românească (literară) şi cea latină nu există nici o deosebire. Considerăm, totuşi, 

împrumutul ca fiind din forma pirulă. 

 

Consoana l intervocalică şi finală se transformă în ly 

 Carol. Cunoscutul nume de origine germanică este frecvent şi răspândit sub diferite forme 

la toate popoarele din apusul şi centrul Europei. Karl este la origine un nume simplu, format pe baza 

subst. Comun karl „om, bărbat, om liber, om din popor”. Latinizat în Carolus, Karl devine nume 

calendaristic prin sanctificarea celebrului împărat (MEO). 

r. Carol > m. Károly “id.” 
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 castel, castele, s.n. 1. Clădire mare, medievală, prevăzută cu turnuri şi cu creneluri, 

înconjurată de ziduri şi de şanţuri, care servea ca locuinţă seniorilor feudali: (astăzi) casă mare, care 

imită arhitectura medievală. 

TOPONIME: Castelu (Constanţa). 

lat. castellum, it. castello, port. castelo, sp. castillo. 

r. Castel > m. Kástély “id.” 

MEKsz: german - latin. 

În limba germană: Schloss, Burg, Kastell. 

 

 cristal, cristaluri, s.n. 1. Sticlă de o fabricţie specială, transparentă şi perfect incoloră, cu 

însuşirea de a refracta puternic lumina, întrebuinţată pentru fabricarea lentilelor optice şi a unor 

obiecte de lux. 2. Substanţă minerală solidă, omogenă, cu o structură internă regulată, care se prezintă 

sub forma unor poliedre. 

r. Cristal > m. Kristála „id.” 

MEKsz: german - lat. - gr. 

În limba germană: Kristall. 

Cristal > Keresztely „Cristea” 

 

 gulaş, gulaşuri, s.n. Tocană de carne cu cartofi sau cu găluşte. 

Let. gulass, guliaş, scr. gulas, slov. gulás, tc. gulaş, ucr. gulias etc. 

r. gulaş > m. gulyás “id.” 

MEKsz: nu indică etim. 

În niciuna din limbile din care am citat mai sus nu apare forma gulyás (fonetic guiaş), ca în 

maghiară!                                                                                                                                                                                                            

DERIVATE: gulă = minge făcută din păr de bou. Cu această minge, copiii se joacă „de-a gula”; 

oină (Gura Jiului - LR). 

r. gule (art. gulea) > m. gulya „cireadă” 

MEKsz: ? caucazian! 

 

 guleş, guleşi, s.m. Persoană care păzeşte gulea la păscut: păstor. 

Compus în dacoromână din gule- + suf. -eş = guleş, nu gulaş „tocană”, cum apare în ISOM. 

r. guleş > m. gulyás „păstor”. 

Forma ungurească gulyáş apare datorită armoniei vocalice  

MEKsz: nu indică etim.  

 

 jale, s.f. Plantă semilemnoasă, aromată, cu flori albastre, violete sau albe, cultivată ca plantă 

ornamentală şi medicinală (Salvia Officinalis). 

Aspectul şi aroma ei amintesc de tristeţe, de unde şi numele simbolic, existent şi în aromână: 

jale şi jeale. 

DERIVATE: jaleş = nume dat mai multor specii de jale. 

r. jale (art. jalea) > m. Zsáalya „salvie”. 

MEKsz: latin. 

În limba latină: salvia, -ae (ca mai sus)! 

 

  Păsulă, s.f. 1. Plantă erbacee din familia leguminoaselor cultivată pentru păstăile şi pentru 

seminţele sale, folosite în alimentaţie (Phaseolus vulgaria); fasole. 2. Păstaia plantei descrise mai sus, 

de culoare verde sau galbenă; fiecare din boabele albe, roşietice sau pestriţe care se află în interiorul 

păstăii. 3. Mâncare preparată din fructul plantei (boane sau pastă). 
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VARIANTE: fasulă, fasolă, fasule, făsule, făsulă. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: ar. făsulă, făsul’iu, păscul’iu din fasole - făsulă - păsulă, avându-l ca 

model pe pogace, care în italiană a rămas focaccia. 

r. Păsulă > m. Paszuly “id.” 

MEKsz: scr. - gr. 

În sârbocroată: pasulj. Acesta este un împrumut din maghiară. Forma românească păsulă nu 

putea fi încadrată la genul masculin în sârbocroată, în timp ce această problemă, în cazul limbii 

ungare, nu se mai pune, ea neavând genuri. Nu se poate pune nici problema unui împrumut românesc 

din una din cele două limbi, întrucât substantivul pasuly sau pasulj ai fi dat în română forma păsui şi 

nici decum păsulă, care există în ciuda nerecunoaşterii sale. 

 

 pistol, pistoale, s.m. Armă de foc de dimensiuni mici mânuită cu o singură mână; revolver. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: germ. pistol, ceh. pistoale, it. pistola, sp. pistola, port. pistola, fr. 

pistolet, pol., rus., ucr. pistolet, scr. pistolj, slov. pistol’. 

r. pistol > m. pisztoly “id.” 

MEKsz: cuvânt bagabond: germ. - ceh. (vezi denumirile de mai sus). 

 

 şcătulă, şcătule, s.f. Obiect de lemn, de metal, de carton etc., în formă de cub, de 

paralelipiped etc. Gol în interior, în care se păstrează sau se protejează diverse lucruri; cutie. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: it. scatola „boîte”, şi scatolaio „faiseur de boîtes”. 

r. şcătulă > m. skatulya „id.” 

MEKsz: latină sau italiană. 

În latină: arcula, -ae, cistula, -ae, capsula, -ae; forma it. Ar fi condus la m. Szkatulya. 

 

 Ursula, nume personal feminin, foarte cunoscut românilor. Este format prin derivare din 

radicalul urs, ursă. Lat. Ursa, ae, ursus. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: fr. Ursule, it. Orsola 

r. Orsola > m. Orsolya „id.” 

Prin urmare, limba română nu este aceea caare transformă sunetul i (ly unguresc sau lj 

sârbocroat) în l. Fenomenul acesta se produce în mod categoric invers şi numai în cazul limbii 

maghiare. 

 

litera n devine în maghiară l şi viceversa 

it. l’arancia „portocală” > m. Narance „id.” 

Anton > m. Antal „id.” 

smalţ > m. Zománc „id.” 

Venezia (Veneţia), oraş în nord-estul Italiei, situat pe 118 insule într-o lagună a Mării 

Adriatice. Cartierele oraşului sunt străbătute de canale în loc de străzi, concentrându-se în Canal 

Grande (3,8 km). În oraş există aproximativ 400 de poduri. Legătura cu uscatul continental se face 

printr-o linie de cale ferată şi o şosea. Important port maritim. 

Localităţi româneşti: Veneţia de Jos, Veneţia de Sus (Braşov) 

r. Veneţia > m. Valence „id.” 

 

litera s devine t 

 bârsă (s.f.) Organ de plug pe care sunt montate brăzdarul, cormana şi plazul, formând 

trupiţa plugului. Ea se fixează pe grindei (la plugurile cu tracţiune animală) sau pe cadru (la plugurile 

cu tracţiune mecanică). 

Cuvântul a pătruns în toponimie datorită marii sale vechimi şi frecvenţe. 
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TOPONIME: Bîrsa (Arad, Sălăjan), Bîrsana (Alba, Maramureş), Bîrsăneşti (Bacău, Botoşani), 

Bîrsău (Hunedoara, Satu Mare, Sălaj), Bîrsăuţa (Sălaj), Bîrseşti (Gorj, Vîlcea, Vrancea, Argeş, 

Teleorman, Olt), Bîrsoiu (Vîlcea) ş.a. 

r. Bîrsa > m. Barca „id.” 

Cea mai cunoscută dintre toponime este renumită  Ţară a Bîrsei devenită - m. Barcaság. 

 

consoanele „s” şi „z” se transformă în „zs” 

 balsam, balsamuri, s.n. 1. Suc gras şi parfumat extras din răşini sau din alte substanţe 

vegetale, folosit ca preparat aromat şi curativ. Fig. Miros foarte plăcut. Substanţă aromată folosită la 

îmbălsămarea cadavrelor. 2. Fig. Alinare, mângâiere, consolare. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: ar. balsam şi barsam; lat. balsamum, it. balsamo, sp. balsamo, germ. 

Balsam etc. 

r. Balsam > m. Balzsam „id.” 

MEKsz: nu indică etim. 

 

 Iosif continuă un vechi nume personal ebraic Joséph. Etimologia acceptată şi de lingvistica 

modernă are la bază apropierea numelui personal de radicalul verbal ebr. Jasaf „a adăuga”. 

TOPONIME: Iosif (Timiş). 

ALTE LIMBI/DIALECTE: engl. Joseph, fr. Joseph, it. Giuseppe, sp. José, germ. Joseph, bg., rus. 

Iosif, pol. Józef, scr., ucr. Iosip. 

r. Iosif > m. József “id.” 

 

 muză, muze, s.f. (În mitologie) Fiecare dintre cele nouă zeiţe ocrotitoare ale artelor şi ale 

ştiinţelor. Fig. Zeiţă sau femeie care inspiră pe poeţi. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: lat. Musa, fr. Muse, sp. Musa, gr. Mousa. 

r. Muză > m. Muzsa “id.” 

MEKsz: latin - gr. 

Se preferă un împrumut livresc din latină, unui împrumut direct provenit dintr-o limbă de 

contact. În acest caz, ca de altfel în majoritatea, româna este singura limbă care a moştenit cuvântul 

direct din latină, în această arie geografică. 

 

 muzică, muzici, s.f. Arta de a exprima sentimente şi idei cu ajutorul sunetelor combinate în 

mod arminic; melodie. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: ar. muzică, pl. muziţi; fr. Musique, it. musica, port. Musica, sp. 

musica. 

r. muzică > m. muzsika „id.” 

MEKsz: lat. - gr. 

În latină: musica, -ae; în greacă: mousiki. 

La observaţia de mai sus adăugăm neîntrecuta măiestrie a creaţiei noastre populare, în acest 

domeniu, cunoscută şi recunoscută în lumea întreagă. Putem spune că muzica face parte din sufletul 

poporului nostru. Substantivul muzică nu poate primi nici într-un caz numele de neologism. 

 

 Paris, capitala Franţei, situată în nordul ţării, pe fluviul Sena, în apropiere de confluenţa cu 

Marna. Este cel mai important centru economic şi cultural al Franţei şi unul dintre marile oraşe ale 

lumii (DER). 

Paris > m. Párize “id.” 
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 roză, roze, s.f. 1. Trandafir. 2. Şlefuire specială care se dă diamantului. 3. Fereastră 

circulară mare, cu vitralii, aşezată, de obicei, pe faţada catedralelor gotice, deasupra porţii de intrare. 

În graiuri: rujă, (arh.) ruge. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: ar. rujă; lat. rosa, fr. Rose, it. rosa, port. Rosa, sp. rosa, germ. Rose, 

let. Rize etc. 

TOPONIME: Rugea (Bihor), Ruget (Gorj, Vrancea), Rugetu (Vâlcea), Rugi (Caraş Severin, 

Gorj), Ruja (Sibiu). 

r. roză (rujă) > m. rozsa “trandafir” 

MEKsz: latin. 

 

 sac, saci, s.m. Obiect confecţionat din pânză, din hârtie rezistentă, din material plastic etc., 

folosit la păstrarea şi la transportarea unor produse; conţinutul unei astfel de obiect; obiectul împreună 

cu conţinutul său. 

TOPONIME: Sacu (Caraş-Severin), Săcuţa (Suceava). 

ALTE LIMBI/DIALECTE: ar. sac, pl. saţă şi sacuri; fr. Sac, it. sacco, port. Saco, sp. saco. 

r. sac > m. szák „id.” 

MEKsz: german - lat. - gr. - semit. 

În limba germană: Sack, în latină sacus, în gr. Sak(k)a. 

A fost preferat etimonul german în locul celui românesc. 

 

 sinagogă, sinagogi, s.f. Clădire destinată celebrării cultului mozaic; templu, havră. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: fr. Synagogue, it. sinagoga, germ. Synagoge, rus. Sinagoga, slov. 

Synagóga etc. 

r. sinagogă > m. Zsinagoga “id.” 

MEKsz: latin - gr. 

 

 sinod, sinoade, s.n. 1. Adunare de ierarhi care constituie forul suprem al bisericii (sau al 

unei eparhii) ortodoxe şi care se întruneşte periodic pentru a rezolva probleme de administraţie 

bisericească. 2. Adunare episcopală care se convoacă ocazional pentru a lua (unele) hotărîri în 

probleme de dogmă, de morală şi de administraţie bisericească. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: ar.: sinud, sinudă; fr. Synode; it. sinodo; sp. sinodo; Germ. Synode; 

rus. Sinod; scr. Sinod. 

r. sinod > m. Zsinat “id.” 

MEKsz: latin - gr. Lat. synodus, -i. Un împrumut din latină  

ar fi dat în m. forma zsinatos! 

 

 Sofia. Nume folosit de toate popoarele europene, Sofia nu are o vechime prea mare. 

Etimonul său, gr. Sophia, apare destul de târziu în izvoare, de-abia în epoca creştină, dar grecii 

foloseau cu mult înainte nume pentru a desemna zeiţa înţelepciunii. 

TOPONIME: Sofieni (Vaslui). 

ALTE LIMBI/DIALECTE: engl. Sophia; fr. Sophie; germ. Sophie; it. Sofia; sp. Sofia; bg., rus., 

ucr. Sofia; pol. Zofia etc. 

r. Sofia > m. Zsófia “id.” 

 

 soldă, solde, s.f. Retribuţie plătită militarilor şi personalului civil din armată. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: Fr. Solde, it. soldo, sp. sueldo. 

r. soldă >  m. Zsold “id.” 

MEKsz: germ - fr. În limba germană: Löhnnug, sold. 
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 Suzana continuă un vechi nume ebraic, purtat d două personaje biblice. 

Cunoscut mai întâi prin forma grecească Sousanna, numele ebraic este refăcut cu uşurinţă 

(grecii, care nu-l aveau pe ş au redat cuvintele braice cu ac şi sunet folosind pe -s-): shushan, 

corespunzător unui substantiv cu aceeaşi formă care înseamnă „crin” (cuvântul nu este semitic, ci 

hamitic; în vechea egipteană shoshen „lotus”, iar în coptă „crin”). 

TOPONIME: Suzani (Arad, Timiş), Suseni (Alba, Argeş, Gorj, Harghita, Hunedoara, Ilfov, 

Mureş, Vaslui, Vâlcea). 

r. Susana > m. Zsuzsanna „id.” 

 

 tors, torsuri, s.m. Sculptură reprezentând partea superioară a corpului omenesc, fără 

membre (şi fără cap). Trunchiul (gol al) corpului omenesc. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: fr. torse, it. torso, sp. torso, germ. torso. 

r. tors > m. törzs „trunchi, corp”. 

MEKsz: ? - torzs 

 

africatele ge şi gi devin în maghiară gy 

În epoca împrumuturilor timpurii sunetele ge şi gi erau reproduse prin complexul sonor dzs, 

apropiat din punct de vedere fonetic de modelul pe care îl reprezenta. 

Într-o etapă târzie acest complex sonor (dzs) a fost înlocuit cu litera gy. 

Ilustrăm cele afirmate mai sus cu câteva exemple din alte limbi: 

judo - m. Dzsúdó „id.” 

juice - m. Dzsúsz „id.” 

joker - m. Dzsóker „id.” 

gin - m. Dzsin „id.” 

jazz - m. Dzsesz „id.” 

gentry - m. Dzsentri „id.” 

gentleman - m. Dzsenmen „id.” 

jam - m. Dzsem „id.” 

Angela are la bază lat. Angelus (rar folosit ca nume pers. de primii creştini), corespunzător 

substantivului angelus (devenit în română înger), cuvânt pe care românii l-au împrumutat de la greci. 

În fr. Angéle, it. Angela, sp. Angela, germ. Angelus. 

r. Angela - m. Angyalka „id.” 

Perechea masculină a fost adaptată în acelaşi fel: fr. Angel, it. Angelo, sp. Angel(es), germ. 

Angelus. 

r. Angel - m. Angylos (cu suf. -os) „id.” 

 

 Argeş, afluent pe stânga al Dunării. Izvorăşte din Munţii Făgăraşului şi trece prin Curtea de 

Argeş şi prin Piteşti. Are importante resurse hidroenergetice.  

La Rovine, pe Argeş, s-a dat la 10 octombrie 1394, una dintre cele mai grele bătălii din istoria 

războaielor turco-române, bătălie terminată cu victoria oştii Ţării Româneşti condusă de Mircea cel 

Bătrân asupra oştirilor otomane conduse de Baiazid. 

r. Argeş > m. Ardzses „id.” 

 

 Cugir, localitate de tip urban în judeţul Hunedoara. Vechi centru metalurgic. În prezent, 

centru al industiei constructoare de maşini (DER). 

r. Cugir > m. Kudzsir „id.” 
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 Dobrogea, veche provincie românească situată între Dunăre şi Marea Neagră, locuită în 

timpuri străvechi de geţi şi sciţi, unde s-au ridicat în antichitate (sec. Al VI-lea î.e.n.) oraşele - colonii 

greceşti: Calatis, Tomis, Histria ş.a. 

Pe teritoriul Dobrogei se află judeţele Constanţa şi Tulcea. 

r. Dobrogea > m. Dobrudza „id.” 

 

 diamant, diamante, s.n. Varietate cristalină de carbon, de obicei transparentă şi cu luciu 

puternic, având cea mai mare duritate dintre toate mineralele şi folosită ca piatră preţioasă sau la 

diverse unelte de şlefuit, de tăiat şi zgâriat; adamant. 2. Unealtă pentru tăiatul sticlei, alcătuită dintr-un 

diamant (1) comun, foxat într-un suport metalic cu mâner. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: ar. diamant, geamandu, dgeamandi, geamande. În graiuri există şi 

formele: ad’iamant, ageamant, geamant. Fr. Diamant, it. diamante, let. diamante, port. diamante, sp. 

diamante, germ. Diamant, bg. Diamant, pol. Diament, scr. Dijamant, slov. Diamant etc. 

r. (arh. şi băn.) geamant > m. Gyémánt „id.” 

MEKsz: german - francez. 

 

 finge, fingi, s.f. Vas cu toartă care sereşte la bătut sau la scos lichide dintr-un vas mai mare; 

cană. Conţinutul unui astfel de vas. 

VARIANTE: finje (LR), fingea, finhenuă, fingeană. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: ar.: finge, afinge, finje „beţişor”. 

r. fingea > m. findzen „cană”. 

MEKsz: turcesc - persian. 

În limba turcă: gügüm, kap (bî). 

 

 gargină, gargini, s.f. 1. Şănţuleţ făcut la capetele din interior ale doagelor unui butoi, în 

care se fixează fundul sau capacul. Porţiunea de doagă dintre capătul de sus şi şănţuleţul în care se 

fixează fundul. 2. Borul pălăriei. P. Ext. Marginea de sus a ghizdurilor fântânii. 

TOPONIME: Gărdineşti (Argeş) 

ALTE LIMBI/DIALECTE: alb. Gardhen, determ. Gadhnia. 

r. gargină > m. gárdzsina, gárgyina, gárgyin „ghizul fântânii” 

MEKsz: nu cuprinde acest termen. 

 

 gingaş, -ă, gingaşi, -e, adj. 1. Plăpând, firav; delicat, fin. 2. Mofturos, dificil la mâncare. 

(Despre plante) Care nu rezistă la frig sau la căldură excesivă. 3. (Despre lucruri) Greu de făcut, 

anevoios, dificil. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: fr. Ginguet, -ette „slăbuţ, prost, ieftin”; it. gingillo „bibelou, invension 

subtile”. 

r. gingaş > m. (dialectal) dzsingás (DLRM),  

apoi trecut prin regulile de încadrare în sistemul morfologic ungar, ţinându-se seama şi de 

armonia vocalică, a devenit gyengyés (ISOM). 

Forma românească gingaş este un compus cu suf. -aş, în care primul element ging-, gingă are 

acelaşi etimon cu francezul gingue, din care se pare că provine şi m. gyenge „slab, plăpând, moale” 

(din *gingă). 

MEKsz: gyenge (?) 

 

 Giula, Giulea, forme ale numelui personal Iuliu, care reproduc vechile nume gentilice 

romane Iulius şi Iulia, una dintre cele mai vechi şi nobile ginţi ale Romei antice, descendentă din zeiţa 

Venus. 
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Iulia şi-ar trage numele de la Iulus, fiul lui Eness (MEC). 

Giulea, Giula sunt îndeaproape înrudite cu formele italieneşti ale aceluiaşi nume personal, 

Giulio, Giulia, Giuliano, Giuliana, Giulietta. 

Formele Giula, Giulea, devenite arhaice, foarte răspândite în epoca în care a avut loc 

împrumutul în limba ungară, au pătruns şi în toponimie, unde se regăsesc, pe un teritoriu foarte întins. 

TOPONIME: Giula (Cluj), Giuleşti (Bihor, Maramureş, Neamţ, Suceava, Vâlcea), Giura 

(Mehedinţi), Giuroiu (Vâlcea) ş.a. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: istroromână: Giulio „nume pers. de bărbat” 

r. Giula, Giulea - m. Gyula „id.” 

După cum se ştie, limba maghiară nu cunoaşte categoria genului, din acest motiv atât numele 

masculine, cât şi cele feminine au aceeaşi formă.  

Subliniem faptul că numele pers. unguresc Gyula se pronunţă în româneşte Ghiula, şi nu 

Giula, după cum termenul magyar se pronunţă maghiar şi nu magiar, cum ar fi firesc în cazul unei 

influenţe sau al unui împrumut românesc din limba ungară. 

 

 giulgiu, giulgiuri, s.n. Pânză  subţire şi fină care se aşterne peste ceva, care acoperă ceva; 

linţoliu. 

În graiul crişean: jolj, ca şi George - Jorj (în Sânjorj), desigur, nu este unica paralelă cu fr. 

George. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: ar. çiulgiu, pl. çiulgiuri. Semnul grafic ç este apropiat de dr. gh din 

ghem, ghioagă. 

r. giulgiu > m. gyölcs „id.” 

MEKsz: german. 

În limba germană: feine Leinwand, Leichentuch, şi fig. Schleier. 

 

 iobag, iobagi, s.m. Ţăran dependent de stăpânul feudal obligat să facă acestuia prestaţii în 

muncă, în anatură sau în bani şi legat de pământ (fără drept de strămutare); rumân (în Ţara 

Românească) şi vecin (în Moldova). 

Documentele oficiale medievale scrise în limba latină consemnează forma românească, iobagi, 

ca în textul: “mansio iobagionalis integra, vulgo thelek vocatu” - scris în anul 1342 (SB p.8) 

TOPONIME: Iobăgeni (Mureş). 

Folosit în special la plural, cuvântul a fost încadrat în limba ungară sub această formă, 

căpătând valoare de singular. 

r. iobagi (pl.) > m. jobbádzs  

(arh. şi dialectal - ISOM), apoi forma actuală Jobbágy „id.” 

MEKsz: fino - ugric! 

 

 înger, îngeri, s.m. (în concepţiile religioase) Fiinţa supranaturală, cu aripi, înzestrată cu 

calităţi excepţionale (de bunătate, de frumuseţe), socotită ca mediator între credincioşi şi Dumnezeu.  

În graiul românilor din Ungaria există şi o formă feminină d-and’iliţă, pentru angelică. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: ar.: ançil, pl. Ançili; ançiluşu, pl.  Ançiluşi (pentru îngeraşi); lat. 

angelus; it. angelo, port. anjo; sp. angel. 

TOPONIME: Angeleşti (Lângă Horezu), Angheleşti (Alba, Ilfov, Vrancea), Angheluş (Covasna). 

Din forma arh. angel > m angyal „id.”, în care armonia vocalică şi-a spus cuvântul. 

MEKsz: nu indică etimonul! 
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Capitolul IX 

ARMONIA VOCALICĂ 
 

Armonia vocalică, fenomen care se întâlneşte în unele limbi aglutinante, se deosebeşte 

calitativ de alternanţele de sunete din limbile flexionare. Armonia vocalică se reduce la alternanţe 

condiţionate de factori fonetici (vocalele afixale se adaptează la vocala sau la vocalele rădăcinii); 

astfel, m. négy - szer “de patru ori”, öt - ször “de cinci ori”, három - szor “de trei ori”; cele trei aspecte 

ale afixului cu care se formează numerale adverbiale de la cele cardinale sunt determinate de 

caracterul vocalei din rădăcină. Acest “acord fonetic” al afixelor cu rădăcinile la care sunt alipite nu se 

întâlneşte decât în limbile aglutinante, rolul lui fiind de a contribui la strângerea unităţii între 

elementele constitutive, care, după cum am văzut, au o legătură slabă între ele (IL). 

Fenomenul amintit se petrece în mod similar şi în cazul limbii turce. Exemple: armean - tc. 

Ermeni „id.”; bărbier - tc. Berber „id.”; Adrian(opol) - tc. Edermi (cu metateză) etc. 

În cazul limbii ungare, armonia vocalică prezintă o particularitate specifică, şi anume: acordul 

fonetic nu este determinat numai de caracterul vocalei din rădăcină, ci şi de vocala din silaba 

accentuată a cuvântului din limba de ieşire. În majoritatea cazurilor, această vocală accentuată din 

limba de ieşire determină fizionomia cuvântului unguresc. Astfel: 

 rus. obéd „prânz, masă” > m. ebéd „id.”;  

 scr. Zágreb (capitala Croaţiei) > m. Zágráb „id.”; 

 r. Dobriţin (format pe teren slav), numele oraşului păstrat în graiul crişan > m. Debrecen, 

readaptat sub forma Debreţin, oraş în Ungaria.  

 rus. stol „masă” > m. asztal „id.”;  

 ceh. sloup „stâlp” > m. oszlop „id.”;  

 germ. Sturm > m. ostrom (cu metateză) „id.”;  

 rus. brat „frate” > m. barát „prieten etc.”. 

 

Armonia vocalică aplicată împrumuturilor din română 

 agriş, agrişi, s.m. Arbust cu ramuri spinoase şi cu fructe comestibile (Ribes grossularia). 

ALTE LIMBI/DIALECTE: În aromână, rădăcina cuvântului, agru, are înţelesul de “sălbatic”: om 

sălbatic = agru-om, prună sălbatică = agru-capră etc. 

Etimonul este acelaşi cu acru, ar. acru, it. agro, sp. agrio etc. 

r. Agriş > m. egrés “id.”  

MEKsz: cuvânt vagabond: lat. În lat. grosularia, -ae, rhamnus. 



 alean, aleanuri, s.n. (Pop.) Suferinţă, durere sufletească (din cauza unei dorinţe 

neîmplinite). 2. Sentiment de duioşie, melancolie, dor. 3. Duşmănie, vrăjmăşie, pică. 4. (Reg.) Silă, 

neplăcere (LR). 

r. alean > m. eleen “duşman” (înv.) 

MEZsz: ? el (ö) ! 

 

 Aleşd, localitate de tip urban, situată în judeţul Bihor, în valea Crişului Repede. 

În limba română, numele localităţii pare să fie Aleşti, maghiarizat ca şi Buceşti - Bucsesd, 

Căbeşti - Kebesd etc. (DILT) 

r. Aleşd  > m. Elesd  “id.” (1291) 
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 Ardeal (Transilvania), provincie istorică a României, situată în interiorul arcului carpatic, pe 

actualele judeţe Alba, Arad, Bihor, Braşov, Bistrţa-Năsăud, Caraş-Severin, Cluj, Covasna, Harghita, 

Hunedoara, Maramureş, Mureş, Sălaj, Satu-Mare, Sibiu şi Timiş. Pe teritoriul Ardealului a fost (în 

munţii Orăştiei), nucleul statului sclavagist Dacia, iar în timpul ocupaţiei romane cea mai mare parte a 

Transilvaniei a făcut parte din provincia Dacia. În perioada de trecere la feudalism, principala formă 

de organizare a populaţiei daco-romane a fost obştea sătească şi apoi uniunile de obşti cunoscute sub 

denumirea de „ţări” (Ţara Făgăraşului, Ţara Maramureşului, Ţara Haţegului, Ţara Lăpuşului, Ţata 

Oaşului etc.). În sec. X-XI, pe teritoriul Ardealului sunt menţionate primele formaţiuni politice cu 

caracter feudal incipient (voievodatele), dintre care mai cunoscute sunt cele conduse de „ducii” 

(voievozii) Gelu, Glad, Menumorut etc. În sec. XI-XIII, Transilvania a fost cucerită de feudalii unguri 

şi înglobată regatului Ungariei, păstrânddu-şi însă forma de organizare ca voievodat cu o largă 

autonomie. În timpul cuceririi Transilvaniei şi în secolele următoare, majoritatea populaţiei româneşti 

a fost în stare de dependenţă. Uniunile de obşti („ţările”) au constituit însă mult timp, în cursul evului 

mediu, autonomii cu caracter românesc, cuceritorii fiind nevoiţi să respecte organizarea proprie şi 

legile proprii ale populaţiei locale. Urmărind să-şi consolideze stăpânirea în Transilvania, statul feudal 

ungur a adus aici colonişti germani, precum şi cavaleri teutoni, care, alături de secui, aveau misiunea 

de a apăra graniţele voievodatului. 

La 1 decembrie 1918, a avut loc la Alba-Iulia, în prezenţa a peste 100.000 de participanţi, 

marea adunare populară, care a votat Unirea Transilvaniei cu România, încheindu-se astfel procesul de 

constituire a statului naţional unitar român (DER). 

TOPONIME: Ardealu (Tulcea), Ardeluţa (Neamţ). 

Ardeal continuă în limba română forma traco-dacică a compusului cu rădăcină (bază) indo-

europeană: ar “a încheia, a potrivi” + delos, dila, delu „înverzi, înverzit, verde” (LTD), Ardeal (forma 

arh. Ardel) “armonioase şi verzi”, având semnificaţia de ţară a dealurilor, câmpiilor, pădurilor 

îmbinate în mod armonios şi înverzite (v. şi gr. Delos - Insula Delos, Liga de la Delos - “a comunica, a 

face cunoscut”) etc. 

r. Ardeal (arh. în epoca împrumutului Ardel) > m. Erdély “id.” 

Pentru transformarea lui l final în ly vezi CAPITOLUL VIII. 



 armean, armeni etc., adj., s.m. şi f. 1. Adj. Care aparţine Armeniei sau populaţiei ei, privitor 

la Armenia sau la populaţia ei. Limba armeană. 2. Persoană care face parte din populaţia de bază a 

Armeniei. 

TOPONIME: Armeni (Sibiu, Vrancea), Armeniş (Caraş-Severin), Ormeniş (Alba, Braşov, 

Mureş). 

ALTE LIMBI/DIALECTE: fr. arménien, it. armeno, port. armenio, sp. armenio, bg. armeneţ, pol. 

ormianin, rus. armianin, scr. jermenin, cumucă, tc. ermeni. 

r. armeni (pl.) > m. örmény “id.” 

Satele Armeni, Armeniş s-au numit la 1319 Ermen, respectiv, la 1430, Ermenis, în limba 

ungară (DILT). 

MEKsz: tc. - persian 



 bâlci, bâlciuri, s.n. Târg mare ţinut la anumite epoci ale anului, însoţit de spectacole şi de 

petreceri populare; iarmaroc. FIGURAT: gălăgie, hărmălaie. VARIANTĂ: (înv.) bălciu. DERIVATE: 

belciug, bâlciug sau bălciug, belşug. Formarea cuvintelor în dacoromână cu suf. -ug este destul de 

răspândită: lănţug, măiug, puiug, văiug etc. 

În aromână: bilcic „belciug”. Cum la bâlciuri este obiceiul să se practice diferite jocuri de 

noroc, între care şi aruncarea cu inele (verigi), acestea au primit denumirea de belciuge (Exp.: a fi 

câştigat la belciuge). La fel s-au petrecut lucrurile şi cu leagănele care însoţeau bâlciurile, de unde, 
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apoi, au fost numite bâlciuri, bălciuri, belciuri (sing. belci), formă sub care se mai păstrează şi azi în 

graiuri. 

TOPONIME: Bălceşti (Cluj, Gorj, Vâlcea), Belciug (Prahova), Belciug (Teleorman), 

Belciugatele (Ilfov), Belciugele (Vrancea) ş.a. 

r. bălciug > m. bolczok, bolczuk,  

apoi în evoluţia ei cunoaşte formele bulchok, bulcsuk, bolcsuk. 

Dar toate aceste forme reprezentau numărul plural, aşa că singularul a fost refăcut, 

renunţându-se la consoana finală k: bolczo, bolczu, bilcho, bulcsu, bolcsu. 

Schimbarea formelor, pe parcursul unui timp destul de îndelungat, reflectă nehotărîrea pentru 

adoptarea unei forme singure, care să corespundă cel mai bine scopului urmărit. 

Odată ce s-a ajuns la forma bolcso pentru bâlci, nu a fost greu să se găsească şi una 

corespunzătoare pentru belci „leagăn”. 

r. belci > m. bölcsö “leagăn”. 

Compuse: bölcsödal “cântec de leagăn”; bölcsöde “creşă” etc. 

MEKsz: (bölcsö) turcesc. 

În limba turcă: salîncak “leagăn, dulap”. 



 bocet, bocete, s.n. Plâns zbuciumat, însoţit de vaiete; tânguire. Mod de a cere iertare de la 

cei dispăruţi (la înmormântări). 

Format în română din boci (vb.) - lat. vox, vocis + suf. -et. 

r. bocet > m. bocsát “a ierta, a admite, a lăsa să treacă”. 

MEKsz: turcesc! 

În limba turcă: affetmek, mazur görmek, bagîşlanu, özür dilemek! 



 ciotârnă, ciotârne, s.f. 1. Scobitură în formă de canal, făcută într-un trunchi de copac. 2. 

Adăpătoare pentru vite; streaşină; jgheab. P. Ext. Vasul în care curge vinul din teasc (Râmnicu-Vâlcea 

- LR). 

Substantivul face parte din fondul arhaic al limbii noastre, alături de alte cuvinte, cu aceeaşi 

terminaţie: atârnă, bârnă, cârnă, cobârnă, fârnă, smârnă, târnă, zbârnă, zârnă etc. 

Ciotârnă apare alături de ciotârcă, ca un compus din radicalul ciot-, înrudit cu ciutură. 

r. ciotârnă > m. csatorna “canal, jgheab, tub”. 

MEKsz: scr. - italian. În limba sârbocroată: kanal, prokop, moreuz,  

vovovod, cev, zila, valov, oluc, usekotina, (mali) jarak, tuba, kapilar.  

În italiană: gronda, canale, tubo, ciotola „blid”, „cupă”. 



 ciupercă, ciuperci, s.f. Plantă criptogamă făcând parte din una dintre principalele 

încrengături ale regnului vegetal care cuprinde specii numeroase şi variate. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: ar.: ciupernică, pl. ciuperniţe. 

TOPONIME: Ciuperca (Vaslui), Ciuperceni (Satu-Mare, Teleorman, Gorj, Dolj).  

r. ciupercă > m. csiperke “id.” 

MEKsz: ? slav. 

În limbile slave: bg. Găba, cepurka, ceh. Houba,  

pol. Grzyb, rus. Grib, scr. Pecurka, gljiva, ucr. Grib. 



 pelincă, pelinci, s.f. 1. Bucată de pânză subţire cu care se înfăşoară copiii mici; scutec. 2. 

Compus: pelincile domnului = turte subţiri şi rotunde, îndulcite cu miere sau cu zahăr şi presărate cu 

miez de nucă, tradiţionale la creştini în ajunul Crăciunului. 
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Format în dacoromână din piele + suf. -incă = pelincă, are înţelesul de apropiat, lipit de piele, 

care o protejează etc. Primul element de compunere este moştenit din latină: lat. pellis. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: it. pelle, port. pele, sp. piel, pellejo, ceh. plenka (cu sincopă), rus. 

pelënka, ucr. peliuska, slov. plienka. 

Trei substantive compuse cu sufixul -incă, au fost încadrate în sistemul morfologic ungar în 

trei forme diferite: tilincă = m. tilinkó; pălincă = m. pálinka şi  

r. pelincă > m. pelenka „id.” 

MEKsz: slav. 

În limbile slave: bg. pelena; ceh. plenka; rus. pelionka;  

scr. pelena; ucr. peliuska, spovitok, zmalku. 



 Tinca, hipororisticul numelui personal Catinca. Localitate situată în Valea Crişului Negru 

(jud. Bihor), la intersecţia drumurilor  Oradea-Ineu şi Salonta-Beiuş. 

r. Tinca > m. Thenk  

(formă atestată la 1503 -SB) şi Tenke, forma actuală. 



 zăvor, zăvoare, s.n. 1. Încuietoare la uşi, uneori şi la ferestre, constând dintr-o mică bară 

mobilă care intră într-o ureche fixată în toc; ivăr. 2. (Pop. l pl.) Cătuşe, fiare. 3. (Reg.) Răzlog. 

r. zăvor > m. závár “id.” 

MEKsz: slav. În limbile slave: bg. Reze, mandalo;  

ceh., slov. Závora; pol. Zasuw(k)a, rygiel, zawór „reţinător”;  

rus. Zsasov, zadvizka, ucr. uasuv, zasuvka, scr. reza, rigla. 

Ceha prezintă o formă apropiată de română, závora,  

având acelaşi înţeles, dar, evident, aceasta ar fi dat  

în ungureşte závára. 



 Aiud, oraş în judeţul Alba, situat în lunca Mureşului. Numele vechi al aşezării, în apoca 

cuceririlor ungare în Transilvania, era Aniud, după cum probează şi numele unguresc al localităţii.  

În evoluţia sa de la forma arhaică la cea contemporană, limba română (dialectul dacoromân) a 

înlăturat sunetul n succedat de e sau i. Exemplificăm, făcând o paralelă între unele cuvinte aromâne şi 

dacoromâne: 

ar. arîn’e sau rîn’e = dr. rîie; 

ar. ban’e = dr. baie; 

ar. gutun’e = dr. gutuie; 

ar. cun’iu = dr. cui; 

ar. cupan’e = dr. copaie; 

ar. gin’e  = dr. vie etc. 

Fenomenul are loc şi în graiurile dacoromâne: ani = ai; atenţiune = atenţie etc. 

r. Aniud > m. Enyed “id.”, apoi Nagyenyed. 

Sincoparea lui u, în cazul acestui împrumut, nu este singulară. (vezi Jiul - m. Usil, Ciuc - Csik, 

ciupercă - csiperke etc.) 



 Imbru, reproduce un vechi nume românesc, având semnificaţia de blând. Se pare că la baza 

sa a stat gr. imeros „blând, paşnic, domestic”. 

Astăzi se mai păstrează în dialectul aromân: imbru, pl. imbri = blând. 

r. Imbru > m. Imbre > m. Imre 
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 oţet, s.n. Lichid cu gust acru, obţinut prin fermentarea acetică a vinului, a berii etc. Sau prin 

diluarea cu apă a acidului acetic; se întrebuinţează în industria alimentară, în alimentaţie, la fricţiuni 

etc. (din lat. acetum). 

TOPONIME: Oţeţoaia (Vaslui). 

r. oţet > m. ecet “id.” 

MEKsz: slav. latin. 

În limbile slave: bg., ceh., pol., ucr. ocet; slov. ocot; rus. uksus; scr. sircé. 
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Capitolul X 

PLURALUL SUBSTANTIVELOR ROMÂNEŞTI 

ÎNCADRAT ÎN MAGHIARĂ  

CA NUMĂR SINGULAR 
 

Date fiind deosebirile radicale din punct de vedere genetic-structural între cele două limbi, 

română şi ungară, apare ca un proces obişnuit de adaptare încadrarea la numărul singular în sistemul 

morfologic al limbii maghiare a substantivelor româneşti care au semnul pluralului. Aceasta se explică 

prin faptul că, în vorbirea obişnuită, în multe cazuri, se foloseşte pluralul, lucru greu de înţeles sau de 

perceput ca atare de către cei neiniţiaţi în tainele gramaticii româneşti. Să analizăm câteva cazuri. 

 

 baci, baci, s.m. Mai mare peste alţi păstori sau păcurari. Cel care prepară brânza, untul, 

urda. În graiul crişean, forma bace are o largă răspândire şi astăzi, circulând cu sensul de “nene”. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: alb. bago, basho, baxho, baxhoçi “fabricante di laticini; pastore”; ar. 

bačiu, bači.  

VARIANTE: bagiu, bagi. 

TOPONIME: Băcel (Covasna), Băceni (Buzău), Băceşti (Argeş, Dâmboviţa, Gorj, Vaslui), 

Băcia (Hunedoara), Băcioiu (Bacău). 

r. baci > m. bácsi “nene” 

MEKsz: bátya (? din limbajul copiilor) 

 

 berbec, berbeci, s.m. 1. Masculul oii; arete. 2. (La sing.) Constelaţie din emisfera boreală, în 

dreptul căreia trece soarele între 21 martie şi 21 aprilie; unul dintre cele douăsprezece semne ale 

zodiacului. II. 1. (Înv.) Maşină de război întrebuinţată la spargerea zidurilor şi porţilor unei cetăţi 

asediate. 2. Dispozitiv mecanic sau manual compus dintr-o piesă grea care acţionează prin cădere, 

folosit la baterea pilonilor, bătucitul pământului, spargerea bucăţilor mari de fontă etc. 

VARIANTE: berbece (sg.) 

ALTE LIMBI/DIALECTE: ar. birbec, birbeţi; ir. bârbeč, bârbeče; lat. berbex, -ecis (= vervex). 

TOPONIME: Berbeci (Buzău), Berbeşu (Dolj), Berbiceni (Bacău). 

r. berbeci (pl.) > m. berbécs “id.” 

MEKsz: cuvânt românesc. 

 

 bivol, bivoli, s.m. Vită cornută, rumegătoare, asemănătoare cu boul, cu păr negru sau alb, 

aspru şi rar, cu coarne inelate întoarse spre spate (Bos bubalus). 

ALTE LIMBI/DIALECTE: ar.: bivul, bivuliţă. 

TOPONIME: Bivolari (Botoşani, Iaşi), Bivolăria (Suceava), Vârful Bivolul, 1531 m, situat în 

M-ţii Stânişoarei. 

r. bivoli (pl.) > m. bivaly “id.”  

MEKsz: slav < latin. 

În limbile slave: bg. bivol, ceh. buvol, rus. buivol,  

scr. bivo, slov. byvol, ucr. buivil. Un contact comun  

bulgaro-ungar nefiind atât de strâns ca cel româno-maghiar,  

varianta împrumutului din bulgară capătă un rol secundar.  

În celelalte limbi apar alte forme. 
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 bocanc, bocanci, s.m. Gheată rezistentă pentru militari, sportivi etc., făcută din piele şi talpă 

groasă. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: ceh. bagance, slov. bagance. 

r. bocanci (pl.) > m. bakancs “id.” 

(vezi şi Capitolul VII CORESPONDENŢA VOCALICĂ,  

pentru transformarea lui o în a) 

MEKsz: boka 

 

 brusture, brusturi, s.m. Numele mai multor plante erbacee cu frunze foarte mari, late, cu 

flori purpurii sau violete, dispuse în inflorescenţe sferice şi ţepoase, folosite pentru proprietăţile lor 

medicale: lipan (Lappa, Arcticum lappa). 

ALTE LIMBI/DIALECTE: ar.: bruştură, bruştir, broştu etc. alb. brushtullë. 

TOPONIME: Broşteni (Argeş, Botoşani, Caraş-Severin, Dâmboviţa, Gorj, Iaşi, Ilfov, 

Mehedinţi, Neamţ, Olt, Sibiu, Suceava, Vaslui, Vâlcea, Vrancea), Brusturi (Arad, Bihor, Sălaj, Neamţ, 

Bacău) etc. 

r. brusturi (pl.) > m. burusztuj, burusztoj, brusztuj “id.” (EALR). 



 castană, castane, s.f. (vezi Capitolul VIII CORESPONDENŢA CONSONANTICĂ) 

r. castane (pl.) > m. gesztenye “id.” 

 căpitan, căpitani, s.m. Grad de ofiţer superior locotenentului major şi inferior maiorului. 

Persoană care are acest grad. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: fr. capitaine, it. capitano, port. capitao, sp. capitán; ceh. kapitány 

“id”. 

r. căpitani (pl.) > m. kapitány “id.” 

MEKsz: cuvânt vagabond: latin. În latină:  

centurio, -onis, dux, -ucis, imperator, -oris. 

 

 câlţi, câlţi, s.m (vezi Capitolul VII CORESPONDENŢA VOCALICĂ) 

r. câlţi (pl.) > m. kóc “id.” 

 

 ciubăr, ciubere, s.n. Vas mare făcut din doage de lemn şi prevăzut  cu torţi, având diferite 

întrebuinţări. Ciuberăritul este o îndeletnicire caracteristică moţilor. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: germ. Zuber. 

r. ciubere (pl.) > m. cseber “id.” 

MEKsz: slav. În limbile slave:  

bg. čebăr, rus. lohan’, ušat, scr. čabar, ucr. ţeber. 

 

 cneaz, cnezi, s.m (vezi Capitolul III ANAPTIXA - SILABA INIŢIALĂ) 

r. cneazi (pl.) > m. kenéz “id.” 

 

 colac, colaci, s.m. Un fel de pâine, de obicei în formă de inel, împletită în mai multe suluri 

de cocă; cozonac. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: ar.: culac, culaţe “pain special”; ir. cola “colac”. 

TOPONIME: Colacu (Dâmboviţa, Suceava, Vrancea). 

r. colaci (pl.) > m. kalács “cozonac”. 

MEKsz: slav. În limbile slave: bg. kozunak, ceh. bábovce, babovka;  

pol. ciasto (wypiek), rus. kulič; scr. zemička; slov. vianočka, bábovka. 
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 copac, copaci, s.m. Plantă cu trunchiul lemnos şi înalt, ale cărei crengi se ramifică la o 

distanţă oarecare de sol, formând o coroană; arbore, pom. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: ar. copačiu, copači, cupăčear “lemnar”; mgl. cupats (cupač); ir. 

copač “copac, tufă”; alb. kopatsh, kopace “trunchi de arbore, buştean”. 

TOPONIME: Copaci (Hunedoara), Copaciu (Ilfov), Copăceana (Vaslui), Copăcel (Bihor, 

Braşov), Copăcele (Vâlcea), Copăceni (Vâlcea, Bihor, Cluj, Dâmboviţa, Ilfov), Copăceşti (Vrancea), 

Copăcioasa (Gorj, Mehedinţi), Cupăcear, Cupăceari (Pind). 

r. copaci (pl.) > m. kopács “copac, copac mare, tufiş”. 

MEKsz: nu indică etim. 

 copcă, copci, s.f. 1. Sistem format din două piese metalice (un cârlig şi un inel), folosit 

pentru prinderea a două părţi ale unei confecţii. 2. Agrafă pentru învelitori în construcţie. 3. 

Proeminenţă în formă de limbă a unei piese plate, care intră în orificiul altei piese plate, realizând 

îmbinarea prin încopciare.  

ALTE LIMBI/DIALECTE: ar.: cupceauă, pl. cupcei; gr. kopstas, bg. kopce “nasture”; scr. kopca. 

r. copci (pl.) > m. kapocs “copcă”. 

Încadrarea în sistemul morfologic ungar s-a făcut  cu anaptixă. 

MEKsz: nu indică etimonul. 

 

 greblă, greble, s.f. Unealtă sau maşină agricolă cu ajutorul căreia se strâng paiele, fânul etc., 

sau cu care se mărunţesc bulgării de pământ, se nivelează solul etc. DERIVATE: greblar, -e, s.n. = 

pieptene lat de os, cu două rânduri de dinţi (Vaslui, LR). 

ALTE LIMBI/DIALECTE: ar. griblă, grible “pieptene cu dinţi mari”; ir. grabli’i “greblă”. 

TOPONIME: Grebleşti (Vâlcea, Argeş). 

r. greble (pl.) > m. gereblye (cu anaptixă) “id.” 

MEKsz: slav. În limbile slave: bg. greblo, ceh. hrábe,  

rus. grabli, scr. grab(u)lje, ucr. grabli, slav. hrable. 

 

 mocan, mocani, s.m. Locuitori (români) din regiunile muntoase (în special ale 

Transilvaniei); spec. cioban din regiunile muntoase. 

Compus în dacoromână din moacă + suf. -an. 

r. mocani (pl.) > m. mokány “id.” 

MEKsz: cuvânt românesc. 

 

 papuc, papuci, s.m. Încălţăminte uşoară (fără călcâi), care se poartă în casă; p. gener. pantof 

uşor de vară. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: ar. papuc (“Bea-mi-şi Turcul cu papucul”). 

TOPONIME: Papuci (Prahova), Păuşa (Bihor), Muntele Papuk (situat în fosta Iugoslavia, între 

râurile Drava şi Sava). 

r. papuci (pl.) > m. papucs “id.” 

MEKsz: turcesc < persian. 

În limba turcă: pabuç. 

 

 pată, pete, s.f. Urmă lăsată pe suprafaţa unui obiect de un corp gras, de o materie colorată, 

de murdărie etc.; suprafaţă pe care se întinde o astfel de urmă. 2. Porţiune pe corpul animalelor sau al 

păsărilor, unde părul sau penele sunt de altă culoare faţă de rest. 

TOPONIME: Pata (Cluj), Petelea (Mureş), Petea (Cluj, Mureş, Satu-Mare). 

r. pete (în graiuri peti sau pet’i, pl.) > m. petty, pötty “pată, picăţea”  

MEKsz: onomatopeic. 
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 păstaie, păstăi, s.f. Fruct caracteristic plantelor din familia leguminoaselor, format din două 

valve în care sunt închise seminţele; teacă. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: ar.: pistal’e, păstăl’e (pl. pătăl’i) “fasole verde, teacă”; alb. 

pistajë,bishtajë,-ja (AELR). 

r. păstăi (pl.) > m. (reg.) pászté, pásztéj “id.” 

 

 raţă, raţe, s.f. Nume dat mai multor specii de păsări domestice şi sălbatice, înotătoare, cu 

ciocul lat şi turtit, cu trunchiul  scurt şi îndesat şi cu picioarele scurte, deplasate în partea posterioară a 

trunchiului (Anas). 

ALTE LIMBI/DIALECTE: ir.: raţa. 

TOPONIME: Răţeşti (Dâmboviţa), Răţoi (Argeş), Reţ (Hunedoara). 

VARIANTE:  arh. reaţă, pl.  reţe. 

r. reţe (pl.) > m. rece “id.” 

MEKsz: onomatopeic! 



 răchită, răchite, s.f. Nume dat mai multor specii de salcie cu frunze înguste şi lunguieţe, cu 

ramuri subţiri şi elastice, folosite ca material de împletit (Salix). 

ALTE LIMBI/DIALECTE: ar. rakită. 

TOPONIME: Răchită (Alba, Caraş-Severin, Dolj, Timiş), Răchitaşu (Vrancea), Răchiteni (Iaşi), 

Răchiţeana (Hunedoara), Răchiţele (Argeş, Cluj), Răchiţi (Botoşani, Gorj), Răchitiş (Bacău, 

Harghita), Răchitişu (Bacău), Răchitoasa (Bacău, Ilfov), Răchitosu (Vrancea) ş.a. 

r. răchite (pl.) > m. reketye “id.” 

MEKsz: slav. În limbile slave: bg. rakita; ceh. vrba; pol. wierzba;  

rus. rakita; scr. vrba; ucr. rokita; slov. vrba. Formele bg., rus. şi ucr.  

ar fi condus la o formă maghiară rakata etc., nicidecum la reketye,  

unde apare o vizibilă influenţă ardelenească, din graiuri. 

 

 ţigan, ţigani, s.m. Persoană care face parte dintr-o populaţie originară din India şi răspândită 

în mai toate ţările Europei, trăind în unele părţi în stare seminomadă. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: ir. ţigan; germ. Zigeuner; it. zingaro; gr. tsigganos. 

TOPONIME: Ţigăneşti (Argeş, Bacău, Galaţi, Iaşi, Mehedinţi, Teleorman, Bihor). 

r. ţigani (pl.) > m. cigány “id.” 

MEKsz: slav < gr. În limbile slave: bg. ţiganin; ceh. cikán; pol. cygan;  

rus. ţîgan; scr. ciganin; slov. cigan; ucr. ţigan.  

 

 vârgaci, vârgaci, s.m. Nuia lungă, subţire şi flexibilă, tăiată de obicei dintr-o ramură dreaptă 

de arbore. 

VARIANTE: vărgaci, vargă, vergea, vergeauă. 

Compus dacoromân, din vargă +suf. -aci = vărgaci, ca, de altfel, o serie întreagă de termeni 

de aceeaşi vârstă, între care: clăpaci, îmblaci, fugaci, cârmaci, cârpaci, dibaci, gonaci, stângaci, 

sugaci, trăgaci etc. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: ar. veargă, vărgire “certare (cu varga)”; ir. verga “vergea”, vergele, 

verzile “vergele”; it. verga, fr. verge. 

r. vârgaci (pl.) > m. virgács “nuia”. 

MEKsz: latin. În latină: virga. 
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Capitolul XI 

 

CUVINTE ROMÂNEŞTI ÎMPRUMUTATE  

FĂRĂ SCHIMBĂRI ESENŢIALE 
 

Este cât se poate de normal ca o arie întreagă de cuvinte împrumutate din română să fie 

încadrate în sistemul morfologic ungar, fără a fi suferit modificări esenţiale, după cum altele au fost 

transformate fundamental.  

La analiza acestei categorii de substantive (în special), vom avea în vedere realităţile istorice şi 

sociale. În acest context, obiectivitatea ne cere să acordăm prioritate limbii române faţă de alte limbi 

romanice, având la bază multiseculara convieţuire româno-ungară, faţă de nişte împrumuturi livreşti, 

din limbi îndepărtate, cu contact izolat şi fortuit. 

Afirmaţia de mai sus este valabilă şi pentru limbile slave, cu care limba maghiară nu a venit în 

contact niciodată în proporţii de masă. 



 abrac, s.n. Grăunţe de ovăz sau de porumb servind ca nutreţ; tain. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: În limbile slave: bg. dazba, tain, pai; rus., scr., ucr. obrok. 

Obrok provine din abrac, ca atâtea alte cuvinte româneşti intrate în lexicul slav. Analizând 

structura termenului abrac, observăm că aparţine tipului de limbi flexionare. În mod normal, 

încadrarea lui în limba maghiară trebuia să fie cu anaptixă. Lipsa acesteia denotă că împrumutul a avut 

loc mai recent. 

r. abrac > m. abrak “furaj”. 

MEKsz: slav. 

 

 agrar, -ă, agrari, -e, adj. Care se referă la proprietatea funciară şi la probleme legate de 

această proprietate. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: lat. agrarius, fr. agraire, it., port., sp. agrario. 

r. agrar > m. agrár “id.” 

MEKsz: german < latin.  

În germană: landwirtschaftlich, agrarisch. 

 

 ajuna, vb. (În practicile religioase) A ţine post complet. Fig. A răbda de foame. DERIVATE: 

ajun, postverbal al lui ajuna. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: lat. adjunare, it. digiunare, digiuna, fr. jeun, jeuner, ar. agiun (vb.), 

agiun “flămând”, agiunare “flămânzire” etc. 

r. ajuna (vb.) > m. azsunos “id.” (vb.). 

MEKsz: nu indică etim. 

 

 ajura (vb.) A face ajur. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: fr. ajourer, scr. azur “ajur” 

r. ajura > m. azsuroz “id.” 

MEKsz: fr. 



 apostol, apostoli, s.m. 1 (În religia creştină) Nume dat fiecăruia dintre cei doisprezece 

discipoli ai lui Hristos care au răspândit învăţătura lui. Misionar creştin la începutul erei creştine. 2. 

Fig. Adept şi propagator înflăcărat al unei idei, al unei doctrine etc. 
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ALTE LIMBI/DIALECTE: gr. Apostolos, lat. apostolus, fr. apotre, it. apostolo, sp. apostol, germ. 

Apostel; ar.: apostol şi apostal. 

TOPONIME: Apostolache (Prahova). 

r. apostol > m. apostol “id.” 

MEKsz: nu indică etim. Existenţa în dialectul aromân  

a formei apostal denotă că acest substantiv era cunoscut  

şi în lumea traco-dacică, din lexicul  

căreia a moştenit această formă. 



 ar, ari, s.m. Unitate de măsură pentru suprafeţe de teren, egală cu 100 de metri pătraţi. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: fr. are, it. area “suprafaţă”, sp. area, germ. Ar, bg. rus., scr., ucr. ar. 

r. ar > m. ár (100 mp) 

MEKsz: fino-ugric! 



 arendaş, arendaşi, s.m. Persoană care, luând un bun în arendă, obţine beneficii din munca 

celor pe care îi exploatează. Compus în dacoromână din arendă + suf. -aş = arendaş. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: it. arrendatore, arrendamento etc., port. arrendar (ex.: arrendar un 

terreno), sp. arrendar, arrendador, arrendamiento, arrendatario. 

r. arendaş > m. arrendas “id.” (ISOM) 



 atac, atacuri, s.n. 1. Mişcare efectivă a unei forţe armate, îndreptată împotriva unui obiectiv 

inamic. 2. Fig. Acţiune violentă şi susţinută împotriva unei situaţii, unei teorii, unor drepturi etc., sau 

împotriva celor care le susţin. 3. Apariţie bruscă şi puternică a unei boli. Congestie cerebrală, 

apoplexie etc. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: fr. attaque, it. attacco, port. ataque, sp. atague etc. În limbile 

romanice, substantivul atac nu apare singular, izolat, ci în compania altor termeni, din aceeaşi familie. 

Ex.: r. ataca (vb.), atacabil, atacare, atacat, atacator etc.; fr. attaquer, ataquable, attaquant etc.; it. 

attacare, attaccabile, attaccante etc.; port. atacar, sp. atacar etc. 

r. atac > m. attak “id.” 

MEKsz: german. 

În limba germană: Angriff, Sturm, Anfall, Schwindsucht, Beleidigung. 

 



 ban, bani, s.m. (Înv.) Titlu purtat de dregător: a) (şi în forma mare-ban) titlu purtat de 

dregătorul Ţării Româneşti cu cârmuirea Olteniei; (mai rziu) titlu purtat de primul boier în rang din 

Ţara Ronească (numit ban al Craiovei); b) titlu purtat de dregătorii delegaţi cu administrarea unor 

judeţe din Oltenia. În epoca prefeudală din ţările române, titlul de ban era purtat de conducătorul 

formaţiunii politice respective. El a fost înlocuit cu sinonimul său de origine slavă, voievod. Astfel, 

într-o cronică datorată persanului Fadl Allah Raşid ed-Din se vorbeşte despre lupta (în timpul marii 

invazii mongole din 1241) dintre Ordu şi Bezernban (Bezeren-Ban). Se ştie că lupta dintre Banul 

român şi Ordu a avut loc înainte de emiterea Diplomei ioaniţilor, în care sunt amintite “primele” 

voievodate româneşti (MI). 

Ban este un vechi termen românesc, păstrat în aromână şi sub forma bană “viaţă”, precum şi 

în derivatele: bănare “vieţuire”, bănat, bănată, bănedzu. 

În dacoromână, mai are şi sensul de monedă, fără de care nu se poate concepe, de multă 

vreme, traiul. 
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TOPONIME: Ban (Sălaj), Bănişor (Sălaj), Băniţă (Hunedoara), Băneasa (Constanţa, Galaţi, 

Neamţ, Teleorman, Ilfov), Băneşti (Dâmboviţa, Ilfov, Prahova, Vâlcea, Suceava), Bănia (Caraş 

Severin) ş.a. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: alb. bane. Prezenţa în albaneză a temei ban ar putea constitui un 

indiciu pentru originea traco-daco-iliră a acesteia. 

r. ban > m. bán “id.” 

MEKsz: 1) 12-16 sz. -ban Mo. déli artamányainat kormányzója. 

2) Tört. 1867 után az autonóm horvát-szlavon-dalmat kormány feje. 

Deci, numai guvernatorii provincialililor din sudul Ungariei feudale purtau acest titlu (între 

sec. XII-XVI), iar după formarea dualismului austro-ungar (1867), titlul este acordat şefilor regiunilor 

autonome croato-sloveno-dalmate. 

Să nu uităm, însă, că în epoca respectivă, regii unguri se autointitulau şi ca regi ai ţărilor 

române, iar acestea erau situate în sud. 

 

 banat, banate, s.m. Provincie sau ţinut administrat de un ban; ducat. 

Compus în dacoromână din ban+suf. -at = banat. 

r. banat > m. bánság “id.” 

Afixul m. -ság este destul de frecvent. Cu ajutorul lui au fost realizate şi alte nume de 

provincii sau regiuni, între care amintim: 

Bârsa > Barcaság “id.”  

Voivodina > Vajdaság “id.” etc. 

MEKsz: banat; scr. 

 

 bănat, bănaturi, s.n. 1. Stare de durere sufletească, tristeţe, jale; părere de rău. 2. Supărare, 

necaz, ciudă. 3. Învinuire, reproş; mustrare. 4. Bănuială. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: ar. bănat şi bănată. În expr.: “oamin‟i bănaţ tu păduri = pameni trăiţi 

prin păduri” (DDA). Această frază nu are nevoie de nici o explicaţie, ea conţine întreaga încărcătură 

sufletească a unei vieţi pline de bănat, risipită prin pădurile vârstei. “Bănata di estan = traiul din acest 

an” (DDA), împreună cu vb. bănedzu reflectă în mod pregnant viaţa de toate zilele a cărăvănarilor 

pierduţi prin întâlnirile Peninsulei Balcanice, departe de casă, încât aceasta a devenit sinonim cu 

“tristeţea noastră cea de toate zilele”, cu bănata, adică “viaţa” românilor. 

r. bănat > m. bánat “id.” 

MEKsz: bán 



 bătul, bătule, s.n. Soi de măr, de toamnă, cultivat în zonele premontane. Fructul are 

culoarea predominantă galben-verzuie, cu latura expusă la soare de roşu pal. Numele provine de la 

forma fructului, care aduce a puţin bătut. 

r. bătul > m. batul “id.” 

MEKsz: ? românesc. 



 Beiuş, oraş în judeţul Bihor, situat la poalele Munţilor Apuseni, în Depresiunea Beiuşului, 

în valea Crişului Negru. 

Numele oraşului este de origine veche românească, având tema beli, belire, păstrată şi în 

dilectul aromân, cu acelaşi înţeles: bilire “jupuire” etc. Familia de cuvinte a temei beli este numeroasă. 

Datorită vechimii şi frecvenţei ridicate, unii termeni au pătruns şi în toponimie. Beleşti (cătun), Beliş 

(Cluj) Beleştii-de-Jos (Câmpeni), Belitori (lângă Roşiorii-de-Vede), Beliu (Arad) ş.a. Numele Beliş, 

forma arh. a localităţii, trebuie pus în legătură cu târgurile organizate aici, din timpuri îndepărtate, la 
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care animalele, în special mieii, aveau mare trecere. Existând obiceiul de a cumpăra miei gata jupuiţi, 

locul amenajat pentru această operaţie a fost numit beliuş. 

În evoluţia limbii române, sunetul 1 intervocalic a dispărut din multe cuvinte, între care şi 

acesta, astfel beliuş > beiuş, ca şi în cazul altor toponime: Beliu > Beiu (Teleorman) ş.a. Beliuş a dat 

mult de furcă lingviştilor maghiari până au reuşit să-l adapteze la specificul limbii lor. Situaţia lor a 

fost mai dificilă şi pentru faptul că în acest răstimp cuvântul românesc a suferit şi el,  în paralel, 

transformări structurale. 

Iată câteva din formele ungureşti ale numele oraşului Beiuş: Benenus (1279), Benenes (1309), 

Bulenus (1332), Bivinis (1345), Belinis (1374), Belynes (1422), Belinies (1601), Bellenyes (1692), 

Belényes (1851) ş.a. 

Forma românească actuală, Beiuş, apare în acest fel din 1862, neîntrerupt. Până la acea dată, 

exista şi forma Beiuşiu (1854) (SB-DILT). 



 bică, bici, s.m. Masculul necastrat al vacii, apt pentru reproducţie (Bos taurus). 

ALTE LIMBI/DIALECTE: ar. bic, pl. biţi şi bică, pl. bicadz; istr. bâc, pl. bâč; bg. bik, ceh., slov. 

byk, pol. byk, rus. bîk, ucr. bik. 

TOPONIME: Bic (Sălaj), Bica (Cluj), Bicaci (Bihor), Bicaşu (Mureş), Bicăcel (Bihor), Bicău 

(Satu Mare), Biceştii-de-Jos şi de Sus (Vrancea), Bicaz (conf. aromână pl. bicadz) ş.a. 

r. bică > m. bika “id.” 

În nici una din limbile slave, de mai sus, nu există forma bică!  

MEKsz: turcesc.  



 bizui (vb.) 1. A se încrede, a se întemeia, a se baza. 2. A cuteza. 

r. bizui > m. bizni, bizik “a se încrede, a spera”. 

MEKsz: ? fino-ugric. În limba maghiară nu au fost  

împrumutate toate sensurile din limba de ieşire. 

 

 Bucegi, Munţii Bucegi, masiv muntos situat în Carpaţii Meridionali, la sud de oraşul 

Braşov. 

r. Bucegi > m. Bucses “id.” 

Sub influenţa lui “ce”, gi “din română a devenit “cs” (fonetic “ci”). 

 

 bundă, bunde, s.f. 1. Haină lungă şi largă de postav, îmblănită, purtată de bărbaţi; (Reg.) 

blană mare făcută din piei de oaie, întrebuinţată de ţărani ca îmbrăcăminte de iarnă. 2. (Reg.) Cojocel 

scurt, fără mâneci, din piele de miel, având pe faţă cusături din fire de lână colorată, pe care îl poartă 

ţăranii şi ţărăncile; pieptar. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: ar. bundă, pl. bunde; ceh. bunda “bluză”; scr. bunga, slov. bunda. 

r. bundă > m. bunda “id.” 

MEKsz: (?) 



 cană, căni, s.f. Vas cu toartă care serveşte de băut sau la scos lichide dintr-un vas mai mare. 

Conţinutul unui astfel de vas. 

TOPONIME: Căneşti (Buzău), Cănicea (Caraş-Severin şi lângă Baia-de-Aramă). 

ALTE LIMBI/DIALECTE: let. kanna, bg. kana. 

r. cană > m. kanna “Kancsó” 

MEKsz: german < lat. < gr. < accadian. În limba germană: Kanne; în latină: urceus, amphora; 

obturamentum; în greacă: kanata “ulcior, vas de lut”. 
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 camfor, s.m. Substanţă incoloră, volatilă, cu miros caracteristic şi cu gust amar, extrasă din 

lemnul unui arbore exotic (Cinnasonum camphora) sau fabricată pe cale sintetică, cu numeroase 

folosiri în medicină şi la fabricarea celuloidului. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: ar. canfură şi camfură; fr. camphre, it. canfora, sp. alcanfor; gr. 

kanfora; bg. kamfor, rus., ucr. kamforá, cr. kamfor etc. 

r. camfor > m. kámfor “id.” 

MEKsz: cuvânt vagabond: persană < arabă < hindu! 



 cantor, cantori, s.m. (Reg. şi înv.) Persoană care cântă din gură, executând cântările şi 

citirile la serviciile religioase. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: ar. cântător; lat. cantor; it. cantatore; fr. chanteur. 

r. cantor > m. kántor “dascăl de biserică” 

MEKsz: latin. 



 capac, capace, s.m. Acoperitoare care se aşază deasupra deschizăturii unui vas, a unei cutii, 

a unui cufăr etc. VARIANTE: căpac. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: ar.: căpake, pl. căpăki, gr. kapaki, bg. kapak, tc. kapak ş.a. 

r. capac> m. kupak,  

din motive gramaticale. Kapák ar fi dat naştere la confuzie. 

MEKsz: (?) 



 Carpaţi, lanţ muntos, aparţinând ca formaţie marelui sistem muntos alpino-himalaian. 

Carpaţii sunt cuprinşi între bazinul Vienei şi Defileul Dunării.  

r. Carpaţi > m. Kárpátok “id.” 



 carte, cărţi, s.f. 1. Scriere tipărită şi legată sau broşată în volum etc. 2. Fiecare dintre cele 

52 sau 32 de bucăţi de carton diferenţiate după culorile, semnele şi figurile însemnate pe ele şi 

întrebuinţate la jocurile de noroc etc. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: ar.: carte, pl. cărţi; lat. charta, it. carta (carta de lettere “hârtie de 

scrisori”, “pagină scrisă etc.”), sp. carta “scrisoare, carte de joc”, port. carta, fr. charte. 

r. cartea (art.) > m. kártya “cărţi de joc”. 

Împrumutul din română este evident. Nici una din limbile romanice nu conţine semnele 

grafice care să fie redate prin complexul sonor tya, (-tea), în graiuri (fonetic) t’ea! 

MEKsz: cuvânt vagabond! 



 catran, s.m. 1. Lichid vâscos de culoare închisă, obţinut prin distilarea petrolului, a 

lemnului sau a cărbunelui. 2. Fig. Supărare mare; venin. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: ar. catrane, it. catrame, catramare (vb.), gr. katramu, bg., scr., tc. 

katran.  

r. catran > m. kátrány “id.” 

MEKsz: cuvânt vagabond! 



 catrinţă, catrinţe, s.f. Obiect de îmbrăcăminte din portul naţional al femeilor românce, 

ţinând locul fustei şi constând dintr-o bucată dreptunghiulară de stofă, împodobită cu fluturi sau cu 

motive naţionale. 

r. catrinţă > m. katrinka “id.” 

MEKsz: românesc. 

DLRM: maghiar! 
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 Călimani, munţii Călimani, masiv muntos situat în Carpaţii Orientali, între Munţii 

Bârgăului la nord şi nord-vest, Munţii Bistriţei, la nord-est, Munţii Giurgeului la sud-est şi Munţii 

Gurghiului, la sud. 

r. Căliman (sing.) > m. Kelemen “id.” 

La obţinerea formei sale, maghiara a ţinut cont de armonia vocalică. 



 căput, căputuri, s.n. Poartă mare, în două canate, acoperită cu ţiglă, cu paie etc., amplasată 

în aliniamentul gardului, prin care se permite accesul vehiculelor, atelajelor etc., din stradă în curte. 

Subtantivul căput are, în limba română, şi o pereche feminină, căputa (pl. căpute) = parte a 

încălţămintei care acoperă pe deasupra “laba piciorului”. Căputa, ţinută în poziţie verticală, are o 

formă asemănătoare cu căputul, iar întrebuinţarea ei se face în acelaşi mod, respectiv, prin deschiderea 

în părţi şi strângerea cu şiretul, la încălţare sau la descălţare. Cele două substantive, cu aceeaşi temă, în 

cursul evoluţiei limbii române, s-au despărţit şi specializat în direcţiile arătate mai sus. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: ar. căpută, pl. căpute; căpuţu; fr. capote “coşul trăsurii”, it. cappotto. 

TOPONIME: Căpud (Alba). 

r. căput > m. kapu “poartă”. 

Renunţarea la t final din silaba a doua s-a făcut din motive gramaticale: kapura = spre poartă; 

kaput “pe poartă”, kapuk “porţi” etc. 

MEKsz: turcesc. În limba turcă: kale (sport) kapî, avlu kapîsî.  

Poartă de ieşire = giriş kapîsî  etc. Vocala î din limba turcă,  

corespunzător rom. î, devine în m. i, nicidecum u! 

 

 căsăpi, vb. A tăia, a măcelări. 

Din casap. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: ar. căsap, hăsap “măcelar”, bg. kasapin, scr. kasapin, tc. kasap. 

r. căsăpi > m. (le)kaszabol “a masacra” (vb.) 

MEKsz: nu indică etim. 

 

 cer, ceri, s.m. Arbore mare, înrudit cu gorunul, foarte căutat ca lemn de foc (Quercus 

cerris). 

ALTE LIMBI/DIALECTE: lat. cerrus; bg. ţer, scr. cer (împrumut vizibil din aromână); ar. ţer, 

ţeri; ir. ţer “soi de stejar”. O caracteristică a dialectelor balcanice o constituie transformarea lui č din 

dacoromână, în ţ, ca în: vecin = veţin; cine = ţine; cineva = ţineva etc. 

TOPONIME: Ceretu (Vâlcea). 

r. cer > m. cser “cer” (bot.) 

MEKsz: sudslav! Un împrumut din aceste limbi ar fi condus  

la forma m. cer (fonetic ţer), ca în dialecteşe româneşti  

din sudul Dunării! Derivat m. cserje “copăcel”! 



 ciripi (vb.) (Despre păsări) A scoate tonuri ascuţite şi uniforme. Fig. (Despre femei) A vorbi 

cu voce subţire şi melodioasă.  

Din cirip-cirip (onomatopee). 

r. ciripi > m. csiripel (vb.) “id.” 

MEKsz: nu indică etim. 
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 civil, -ă, civili, -e, adj. 1. Care priveşte pe cetăţenii unui stat; care se referă la raporturile 

juridice ale cetăţenilor între ei, precum şi la raporturile economice ale acestora cu organele şi cu 

organizaţiile statului.  

ALTE LIMBI/DIALECTE: lat. civilis, -e, fr. civil, it. civile, port. civil, sp. civil. 

r. civil (ţivil) > m. civil “id.” 

MEKsz: german < lat. 

În limba germană: zivil, zivilist. 



 cizmă, cizme, s.f. Încălţăminte de piele, de cauciuc etc., cu carâmbul (aproape) până la 

genunchi. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: ar. čizmă şi čijmă; scr. čizma. 

r. cizmă > m. csizma “id.” 

MEKsz: sârbocroat! 

 

 ciucă, ciuce, s.f. (Arh.) Creştat. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: alb. çcukë “cina di un colle”; ar. čiucă, pl. čiuţe. 

DERIVATE: ciuci (adv.), ciuce, ciucioi, ciuciu (vb.), ciuciuli (vb.), iuciulete, čiučiulă etc. 

TOPONIME: Ciucani (Bacău, Harghita), Ciucea (Cluj). 

r. ciuce (pl.) > m. csúcs “culme, creastă”. 

MEKsz: ? fino-ugric. 



 ciudă, s.f. 1. Necaz, supărare amestecată cu mânie, cu invidie sau cu părere de rău. 2. 

Minune. 

DERIVATE: ciudat = cuios, straniu, bizar; ciudăţenie = întâmplare curioasă, bizară; ciudi (vb.) 

= a se frământa, a se minuna; ciudos etc. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: ar. čiudă “minune”; čiudie “mirare”; čiudisire “mirare”; čiudisit, 

čiudir “uimit” etc.; alb. çudi “meraviglia”, çudis “a se minuna”. 

r. ciudă > m. csoda “minune, mirare” > m. (nép). csuda “id.” 

MEKsz: slav. 

În limbile slave: bg. iad, nervno, dosada; ceh. zlost, vztek, în ciuda cuiva = naschvél (n. 

navzdory) někomu. Ciudăţenie = podivnost; pol: zlość, gniew; rus. dosada, zloba; scr. inat, ljutna; ucr. 

dosada, prikrist’ zlosti, zloba, zlostivist’. 



 ciurdă, ciurde, s.f. 1. Turmă de animale cornute mari; cireadă. 2. (Fam.) Mulţime de 

oameni, de copii etc. ceată, cârd. 

r. ciurdă > m. csorda “id.” 

MEKsz: slav. În limbile slave: bg. stado, čerda; ceh. stádo (dobytka);  

rus. stado; scr. stado, krdo, čopor; ucr. stado, tabun, otara, zgraia;  

slov. črieda, stádo. În nici un caz împrumutul nu provine din limba bg., singura care păstrează 

ca sinonim al lui stado, pe cěrda. 

 

 ciută, ciute, s.f. 1. Cerboaică. 2. (Reg.) Sălbăticiune, fiară, dihanie. 

TOPONIME: Ciuta (Buzău, Caraş-Severin, Maramureş), Ciutele(c) (Bihor), Ciuteşti (Vâlcea) 

etc. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: ar: čiută; mgl. čiut; alb. shutë “cerva”. 

r. ciută > m. csuta “id.” 

MEKsz: csutka csuma (!) 
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 ciutac, ciutaci, s.m. 1. Rest din lemnul de armare, rezultat prin tăierea acestuia după 

dimensiunile necesare. 2. Băţ scurt şi relativ gros, scurtătură (LR). 

Compus în dacoromână: din ciut (ciot) + suf. -ac = ciutac. 

TOPONIME: Ciutaci (Ilfov). 

r. ciutac > m. csutak “id., şomoiog”. 

MEKsz: (?) 

 

 ciutură, ciuturi, s.f. Găleată sau vas făcut din doage sau dintr-un trunchi scobit, care 

serveşte la scos apa din fântână. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: ar. čiutură, pl. čiuture; čitură şi čutră; alb. čutrë “bariletto del vino”; 

it. ciotola “blid, vas”. 

TOPONIME: Ciutura (Dolj), Ciutăreşti (Bacău). 

r. ciutură > m. csutora “1. kulacs; 2. Pipaszáron a szopóka” 

MEKsz: cuvânt vagabond: lat. < gr. 

În latină: cytola; în gr. kotylos = “pahar, ceaşcă” (DLRM)! 

 

 cânta, vb. 1. A emite un şir de sunete muzicale care se rânduiesc într-o melodie, într-un 

acord etc. 2. A compune, a scrie versuri. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: ar. cântu (vb.), cântat, cântată; lat. canto, -are, fr. chanter, it. cantare, 

port. cantar, sp. cantar. 

r. cânta > m. lántál “a colinda” (vb.) 

MEKsz: latin. Un împrumut din latină, fie şi livresc, ar fi condus 

 la forma m. kántó sau kántár! 

 

 coardă, corzi, s.f. Armă formată dintr-o lamă dreaptă şi lată, cu care se poate tăia şi 

împunge; spadă, sabie. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: ar. coardă, coardă, pl. cordzi; alb. kordhé “spada”; gr. korda. 

TOPONIME: Cordău (Bihor), Cordoş (Mureş). 

Coardă pare a fi un cuvânt autohton, preroman, din substrat, având corespondente în albaneză 

şi greacă. Noi suntem tentaţi să considerăm acest substantiv ca fiind format în limba română, prin 

asimilare, de la hoardă, care trecea totul prin foc, dar mai ales prin sabie. Ulterior, consoana h s-a 

transformat în c, respectiv hoardă a devenit coardă, formă sub care se păstrează în dacoromână şi 

aromână, de unde apoi a fost împrumutat în albaneză şi greacă. Aromâna fiind mai conservatoare, 

păstrează atât forma coardă, coardă, cât şi pe cea mai veche, hoardă, cu acelaşi înţeles. (Cari scoate 

coarda, din coardă va s’ keară = care scoate coarda, de coardă va să piară, literar = cine scoate sabia, 

de sabie va pieri!) 

r. coardă > m. kard “sabie” 

MEKsz: cuvânt vagabond: iranian! 

 

 coasă, coase, s.f. 1. Unealtă agricolă compusă dintr-o lamă metalică, cu vârful curbat, fixată 

pe o coadă lungă şi care se întrebuinţează la cosit. 2. Acţiunea de a cosi; timpul când se coseşte. 

Recolta de iarbă cosită. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: ar. coasă, pl. coase; cosă, pl. cose; istr. cosa; gr. kossa ş.a. 

TOPONIME: Coseşti (Hunedoara). 

r. coasă > m. kasza “id.” 

MEKsz: slav În limbile: bg., ceh., pol., rus., slov., ucr., kosa, scr. kosa žetva. 
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 cocie, cocii, s.f. Căruţă (trasă de cai); trăsură. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: ar. cučie, pl. cučii; it. cuchhio “carosse”, cucchiere “vizitiu”; fr. 

cocher “birjar, vizitiu”; sp. coche “trăsură, birjă, automobil, vagon”, cochero “vizitiu”; bg. cočia; ceh. 

kočár, scr. kočia, slov. koč. 

r. cocie > m. kocsi “trăsură, caretă, automobil”. 

MEKsz: Kocsi szekér (a komarom megyei Kocs község nevéböl)! 



 conci, conciuri, s.n. 1. Coc. 2. (Reg.) Cerc de lemn, de lână împletită etc., învelit în pânză 

sau într-o împletitură de păr pe care ţărăncile măritate îl poartă în creştetil capului, sub basma. 

TOPONIME: Conceşti (Botoşani). 

r. conci > m. konty “coc”. 

MEKsz: ? konkorodik. Forma konce nu a putut fi adoptată  

pentru evitarea confuziei cu kancs. 

 

 coşară, coşeri, s.f. 1. Obiect de diferite forme, făcut dintr-o împletitură de nuiele, cu toartă, 

servind la transportarea alimentelor sau a unor obiecte; coş de mână, coşniţă. 2. Construcţie din 

împletitură de nuiele pentru păstrarea porumbului. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: ar. cuşare, pl. cuşeri; cuşore, pl. cuşori; alb. koshar “granaio”. 

TOPONIME: Coşerele (Prahova), Coşereni (Dolj, Ilfov), Coşeri (Argeş), Coşeriu (Bistriţa-

Năsăud) ş.a. 

r. coşară > m. kosár “coşniţă”. 

Forma kosára nu putea fi admisă, ea însemnând “coşara lui”. 

MEKsz: slav. În limbile slave: bg. košniţa, trăvna; ceh. uher, trud; rus. korzina, kuzov, 

voronka; scr. kotarica (ručna); koşnica; ucr. kozub; slav košk. 



 cretă, crete, s.f. 1. Bucată dintr-o materie calcaroasă sau din altă compoziţie, preparată 

special pentru a putea fi folosită la scris pe tablă sau pe orice suprafaţă de culoare   (mai) închisă. 2. 

Rocă pământoasă-calcaroasă, albă, formată din cochiliile unor animale sau plante marine foarte mici. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: lat. creta, it. creta, sp. creta, fr. craie, germ. Kreide. 

r. cretă > m. kréta “id.” 

MEKsz: latin. 



 cupiţă, s.f. Diminutiv al lui cupă. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: ar. cupă, pl. cupe; lat. cuppa, fr. coupe, it.  coppa, sp. copa. 

TOPONIME: Cuparu (Dâmboviţa), Cupele (Ilfov). 

Compus dacoromân din cupă + suf. - iţă = cupiţă, ca, de altfel, o serie de alte cuvinte, între 

care: aluniţă, bădiţă, căpriţă, codiţă, copiliţă, cununiţă, domniţă, fetiţă, leliţă, linguriţă, luminiţă etc. 

r. cupiţă > m. kupica “păhărel” 

MEKsz: sârbocroat. În sârbocroată: cupă = pehar, kup(a);  

kupica este un diminutiv al lui kup(a), cupă mică, păhărel! 



 diac, dieci, s.m. (Înv. şi arh.) Scriitor de cancelarie; grămătic, uricar. Om cu ştiinţă de carte; 

cărturar, învăţat. 2. (Reg.) Cântăreţ bisericesc. 

TOPONIME: Dieci (Arad). 

ALTE LIMBI/DIALECTE: gr. diakos. 

r. diac > m. déak, iródeák “dia, grămătic”. 

MEKsz: sudslav < gr. În limbile sud-slave: bg. knižovnik, učen čvek; obrazovan; scr. 

književnik, učenjak, obrazovan (na)učen. 



Alexandru Pele 

~ 132 ~ 

 

 

 drag, -ă, dragi, -e, adj., s.m. şi f. 1. Iubit, scump, nepreţuit. 2. Plin de afecţiune; plăcut 

(ochiului). 

ALTE LIMBI/DIALECTE: istr. drag. 

TOPONIME: Draga (Bistriţa-Năsăud), Dăgoaia (Dolj), Drăgeşti (Bacău, Bihor, Vaslui), Dragu 

(Sălaj, Hunedoara), Drăguş (Braşov), Drăgăşani (Vâlcea), Drăguşani (Bacău), Dăguşeni (Galaţi, Iaşi, 

Satu-Mare, Suceava), Drăguţeşti (Gorj) ş.a. 

r. dragă > m. drága “scump, drag”. 

MEKsz: slav. În limbile slave: bg. drag, ceh. slav drahy,  

pol. drogi, rus. dorogoi, scr. drag, ucr. doroghii. 



 danţ, danţuri, s.n. 1. Serie de mişcări ritmice ale corpului; executate în tactul unei melodii 

având caracter de artă sau de divertisment. 2. Acţiunea de a dănţui; dans. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: fr. danse, it. danza, port. dança, sp. danza. 

r. danţ > m. tánc “id.” 

MEKsz: german. În limba germană: Tanz. 

Forma română şi forma germană sunt identice, cu excepţia  

literei iniţiale (în germană, în mod obişnuit, d se transformă în t).  

În maghiară transformarea lui d în t şi viceversa este  

un fenomen obişnuit. Terminaţia -anţ în limba română este foarte  

obişnuită şi cuprinde o gamă de termeni din mai multe domenii. 



 eră, ere, s.f. 1. Perioadă istorică care începe cu data unui anumit eveniment sau fapt de la 

care se porneşte numărătoarea anilor. 2. Epocă. 3. Fiecare dintre marile diviziuni în care este împărţită 

istoria pământului. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: lat. aera, fr. ere, epoque, it. era, epoca, port. era, epoca, sp. era, 

época. 

r. erä > m. éra “id.” 

MEKsz: cuvânt internaţional. 

 

 eben, s.m. Abanos (copac) 

ALTE LIMBI/DIALECTE: gr. ebenos, lat. ebenus, fr. ébene, it. ebano, sp. ébano. 

r. eben > m. ébenfa “id.” 

Compus în mod obişnuit ca: brátfa “brad”, cseresznyefa “cireş” etc. 

MEKsz: cuvânt vagabond. 



 fad, -ă, fazi, -e, adj. 1. (Despre mâncăruri) Fără gust. 2. Fig. Lipsit de expresie, searbăd, 

insipid, anost. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: fr. fade, germ. fade. 

r. fad > m. fád “insipid”. 

MEKsz: german. 

 

 ferestrău, ferestraie, s.n. Unealtă prevăzută cu o lamă, o bandă sau un disc de oţel cu dinţi 

ascuţiţi, pusă în funcţiune cu mâna, sau pe cale mecanică şi folosită pentru tăiatul lemnelor, uneori şi 

al metalelor sau altor corpuri tari. 

Compus în dacoromână din substantivul fereastră + suf. -ău= ferestrău, are înţelesul, care 

produce o deschizătură, o fereastră, care ferestruieşte etc. 

VARIANTE: ferăstrău, fierestrău, herăstrău.  
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TOPONIME: Ferestrău-Oituz (Bacău), Herăstrău (Bucureşti), Firiza (Maramureş), Firizu 

(Mehedinţi) ş.a. 

r. firez > m. (firéz) > m. fürész “id.” 

MEKsz: (?) 



 fiu, fii, s.m. Persoană de sex bărbătesc, considerată în raport cu părinţii săi; copil, fecior. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: lat. filiu, fr. fila, it. figlio, port. filho, sp. hijo; ar.  hil’iu, pl. hil’i 

(perechea fem. hil’e “fie, fiică”); ir. fil’, fil’u. 

Transformarea consoanei f din dacoromână în h aromânesc este o caracteristică a dialectului 

sud-dunărean. Ilustrăm afirmaţia de mai sus prin câteva exemple: 

dr. ficat = ar. hicat; 

dr. fierbe (vb.) = ar. herbu (vb.); 

dr. fier (pop. fer) = ar. her; 

dr. fior = ar. hior; 

dr. fir = ar. hir; 

dr. fierar = ar. hirar; 

dr. fierbere = ar. hirbeare; 

dr. fire = ar. hire; 

dr. fiertură = ar. hirtură; 

dr. înfipt = ar. nhiptu etc. 

În graiuri, se întâlneşte o situaţie asemănătoare (fie = hie; fire = hire; fier = her etc.). 

Evoluţia caracteristică a dialectului dacoromân, din româna comună, a condus la unele 

transformări fonetice proprii, între care se înscrie şi dispariţia sunetului l intervocalic, în cazul unor 

cuvinte, de tipul fiu (o situaţia asemănătoare s-a petrecut cu litera n intervocalic). 

Dăm mai jos câteva exemple pentru a sublinia evoluţia amintită: 

lat. filius > ir. fil fil’, fil’a, ar. hil’iu, dr. fiu; 

lat. mulier, -errem > ir. mul’are, ar. mul’eare, dr. muiere; 

lat. alium “usturoi” > ir. al’, dr. ai (în graiuri); 

lat. folia “frunză” > ir. fol’e, ar. foal’e (pl. fol’i), dr. foaie (pl. foi); 

lat. pullens > ir. pul’u, pul’, ar. pul’iu, dr. pui; 

lat. oculus (pl. oculi) > ir. ocl’u, ar. ocl’iu, dr. ochi(u);  

lat. filia > ir. fil’e, ar. hil’e, dr. fie (înv.) etc. 

TOPONIME: Filia (Covasna), Filea (Mureş), Filea (Cluj), Filiaş (Harghita), Filiaşi (Dolj, Iaşi), 

Filioara (Neamţ) ş.a. 

r. fiu > m. fiú “id.” 

MEKsz: fino-ugric! 

 

 gaie, găi, s.f. 1. Pasăre răpitoare, cu pene ruginii, cu ciocul coroiat, cu gheare puternice şi 

cu coada în furcă (Milvus milvus). 2. Compus: iarba-găii = plantă erbacee cu flori galbene şi cu frunze 

dinţate, acoperite cu peri aspri (Picris hieracioides). 

Forma arh.: gane (pentru înmuierea şi dispariţia lui n intervocalic; vezi Capitolul IV). 

TOPONIME: Găneasa (Ilfov, Olt), Găneşti (Alba, Argeş, Galaţi, Iaşi, Mureş, Vaslui, Vâlcea) 

ş.a. Nume de familie: Ganea. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: ar. gaie “cioară”; bg. červena kanja. 

r. gane(a) (arh.) > m. kánja “id.”  

MEKsz: slav. În limbile slave: ceh. luňak brebtalka, povidalka;  

rus. koršun; cr. (rdasta) lunja; ucr. šulika, koršak etc. 
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 gaz, gaze, s.n. 1. Nume generic dat corpurilor fluide care, din cauza coeziunii moleculare 

slabe, iau volumul şi forma recipientului în care sunt introduse. 2. (La pl.) Nume dat unor substanţe 

gazoase toxice sau asfixiante folosite de unele armate în războaie. 3. (La pl.) Emanaţii gazoase ale 

stomacului sau intestinelor. 4. Petrol lampant. 

TOPONIME: Găzărie (Bacău). 

ALTE LIMBI/DIALECTE: ar. gaz “opaiţ”; gaze “gaz”; fr. gas, it. gas, port. gás, sp. gas etc. 

r. gaz > m. gáz “id.” 

MEKsz: grecesc. 

 

 gazdă, gazde, s.f. 1. Cel care primeşte pe cineva la sine (dându-i adăpost); cel care ţine pe 

cineva cu chirie (şi cu întreţinere plătită). 2. Locuinţă provizorie ocupată de cineva în calitate de 

oaspete sau chiriaş. 3. (Reg.) Ţăran cu gospodărie îngrijită. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: ar. gazdu “gazdă”. 

r. gazdă > m. gazda “proprietar, stăpân”. 

MEKsz: ? slav. În limbile slave: bg. haziain, domakin;  

ceh. slov. hostitel (ka), bytny, bytná; rus. hoziain, pansion;  

scr. domaćin, domaćica, gazda(rica); ucr. gospodar, -ria, haziain, -na etc. 

 

 găzdac, -ă, găzdaci, -e, adj. Bogat, înstărit. 

Compus în dacoromână din gazdă + suf. -ac = găzdac, ca, de altfel, o serie de alte cuvinte 

formate în acest fel, între care: găzdoaie, găzdăcoi, găzdaş etc. Sufixul -ac, în dacoromână, este foarte 

productiv. Din această categorie de compuse mai amintim: cârmac, prostănac, puiac, scufundac, 

scundac, sfârâiac etc. 

r. găzdac > m. (gazdak) > m. gazdag “bogat”.  

În cazul acestui adj., nu s-a putut admite forma apropiată de etimon, întrucât gazdak putea fi 

confundat cu pl. subst. gazda, respectiv gazdák. 

După cum am mai văzut în cap. anterioare, înlocuirea lui c(k) cu g este frecventă în limba 

ungară. 

MEKsz: ? iranian.  

 

 Godeanu (Munţii Godeanu). Masiv muntos situat în Carpaţii Meridionali, între Munţii 

Cernei, la sud-vest, Munţii Tarcului, la vest, Munţii Retezatului, la nord, Munţii Vâlcanului, la est şi 

Munţii Mehedinţiului, la sud. 

r. Godeanu > m. Godján - hegy csoport. 

 

 grof, grofi, s.m. Mare latifundiar; conte. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: ir. grofu “grof, conte”. 

Complexul sonor iniţial arată că substantivul nu aparţine limbilor de tip vocalic. Împrumutul 

este de dată recentă, de vreme ce încadrarea în sistemul morfologic ungar s-a făcut fără aplicarea 

anaptixei. 

MEKsz: german. 

În limba germană: Graf. 

 

 gubă, gube, s.f. 1. Manta ţărănească lungă şi miţoasă pe dinafară, ţesută din fire groase de 

lână, pe care o poartă oamenii de la munte pe tip de ploaie sau frig; sarică; suman miţos. 2. Coaja în 

care este învelită castana comestibilă (LR). 

ALTE LIMBI/DIALECTE: ar. gube, pl. gubedz (Armânile poartă gubedz -DDA).  
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TOPONIME: Gubandru (Olt), Gubancea (Dolj); compuse din Guba + Andru şi, respectiv, Guba 

+ Ucea. 

r. guba > m. guba “id.” 

MEKsz: (?) 

 

 gută, s.f. Boală pricinuită de depunerea acidului uric la încheieturi, care se manifestă sub 

formă de umflături ale articulaţiilor, însoţite de dureri violente; podagră. 2. (Reg.) Dambla. apoplexie; 

paralizie. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: lat. gutta, fr. goutte, it. gotta, sp. gota. 

r. guta > m. guta “apoplexie”. 

MEKsz: latin. 

 

 Gutâi, Munţii Gutâi, masiv muntos din grupa nordiă a lanţului munţilor vulcanici, cuprins 

între Oaş şi Ţibleş. Forma românească (arh.), uzuală în epoca în care s-a făcut încadrarea în limba 

ungară era Gutâniu.  

ALTE LIMBI/DIALECTE: Cum am subliniat şi în alte rânduri, în cursul evoluţiei dialectului 

dacoromân, sunetul n intervocalic, urmat de vocalele e sau i a dispărut, în timp ce în dialectul aromân, 

el se păstrează până în zilele noastre. 

Iată o paralelă între cele două dialecte româneşti: 

ar. gutun’iu = dr. gutui; 

ar. gutun’e = dr. gutuie; 

ar. călcân’iu = dr. călcâi; 

ar. întân’iu = dr. întâi; 

ar. căpitân’iu = dr. căpătâi etc. 

Multe forme de acest tip se păstrează încă în graiuri. 

r. Gutân(iu) > m. Gutin “Gutâi”. 

 

 ham, hamuri, s.n. Ansamblu format din curelele sau din frânghiile necesare pentru a înhăma 

calul la un vehicul. 

Este un cuvânt moştenit în română din latină (lat. hamus, -i “ochi la împletitură şi la zale”; 

Cic. Piscem hamo capere “a prinde peşte cu plasa”; Virg. Lorica conserta hamis “za împletită din 

ochiuri de sârmă”). Franceza a moştenit şi ea acest cuvânt sub forma hameçon, cu sensul apropiat de 

cel românesc. Ex. mordere á l’hameçon “a cădea în cursă, a lua plasă”. 

În italiană, amo este identic ca sens. Ex. abboccare all’amo “a apuca cu gura, a muşca hamul 

sau literar a cădea în cursă”. 

r. ham > m. ham “id.” 

MEKsz: german. În limba germană:  

Pferdeschirr; cal de ha = Zugpferd. 

 

 hazard, hazarduri, s.n. Eveniment care depinde de cauzele sale în aşa fel încât o diferenţă 

neînsemnată în cauze poate produce o diferenţă considerabilă în efecte; p. ext. întâmplare neprevăzută, 

neaşteptată. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: it. azzardo; fr. hasard, sp. azar. 

r. hazard > m. hazárd “hazardat” (adj.) 

MEKsz: cuvânt vagabond! 
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 hârciog, hârciogi, s.m. Mamifer rozător, cu blană frumoasă roşcat-cafenie şi cu două pungi 

de amândouă părţile gurii, care servesc la transportul proviziilor în galeriile subterane unde hibernează 

(Cricetus cricetus). 

VARIANTE: hârciog (arh.) 

ALTE LIMBI/DIALECTE: scr. hrčak. 

r. hârciog > m. (hircsoh) > m. hörcsög “id.” 

Ultima formă se datorează armoniei vocalice. 

MEKsz: nu indică etim. 

 

 hoardă, hoarde, s.f. 1. Grupare în care erau organizate popoarele nomade mongole 

primitive. 2. Ceată, bandă de oameni care pradă şi pustiesc: p. ext. armată cotropitoare. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: ar. hoardă “sabie”; fr. horde; it. orda; sp. horda. 

VARIANTE: hordă, oardă. 

r. hoardă (forma arh. horda) > m. horda “id.” 

MEKsz: nu indică etimon. 

 

 iută, s.f. Produs în formă de fibre textile obţinute din scoarţa unor plante originare din India 

(Corchorus), întrebuinţat la fabricarea unor ţesături. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: bg. iuta, scr. juta, germ. Jute etc. 

r. iută > m. juta “id.” 

MEKsz: cuvânt vagabond. 

 

 jar, s.n. Grămadă de cărbuni incandescenţi care rămân în foc după ce s-a terminat arderea u 

flacără. Fig. Arşiţă, dogoare, fierbânţeală; suferinţă arzătoare. 

DERIVATE: jarişte “loc pustiit de foc”; jărat (înv.); jăratic. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: ar. jar. 

TOPONIME: Jariştea (Vrancea). 

r. jărat (compus dr. din jar + suf. -at = jărat) > m. zsárat “id.” 

MEKsz: slav. 

În limbile slave: bg. žar, ceh. žár, scr., ucr. žar, slov. žerave uhlie. 

Aşadar, în nici una din limbile slave nu există forma jărat. 

 

 Jiu, afluent pe stânga al Dunării (348 km). Se formează prin unirea Jiului de Est, care 

izvorăşte din Parâng, cu Jiul de Vest, care izvorăşte din Munţii Godeanu. Aceste râuri drenează 

Carpaţii Meridionali, formând unul dintre cele mai frumoase defilee din ţară, lung de cca 30 km.  

r. Jiul > m. Zsil “id.” 

 

 ladă, lăzi, s.f. Cutie mare de scânduri sau de metal, uneori cu capac, în care se păstrează sau 

se transportă diferite lucruri. 

TOPONIME: Lada (Teleorman). 

ALTE LIMBI/DIALECTE: port. lata (ladă de gunoi = lata de lixo); sp. lata “cutie” (cutie de 

conserve = lata de conservas). 

r. ladă > m. láda “id.” 

MEKsz: german. În limba germană: Kiste “ladă, cutie”;  

Kasten “ladă, dulap, scrin, ladă de fier =  

(eisener) Geldschrank; Lade “cutie, ladă”. 
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 lampă, lămpi, s.f. Aparat care produce lumină prin arderea unui combustibil sau cu ajutorul 

curentului electric. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: lat. lampas, -adis; fr. lampe; it. lampa, lampo “fulger”; port. lâmpada 

(lâmpada eléctrica); sp. lampara (lampara de bolsillo = lanternă); ar. lampă şi lambă. DERIVATE: 

lămbadă “lumânare albă mare”; lămbie “flacără strălucitoare”; lămbisescu (vb.) “a străluci”. 

r. lampă > m. lámp “id.” 

MEKsz: latin. DLRM: german (Lampe)! Un împrumut (livresc)  

din latină ar fi condus la forma m. lámpádis sau lámpás. 

 

 larmă, larme, s.f. 1. Zgomot mare; gălăgie. Fig. Frământare, zbucium; tumult. 2. (Înv.) 

Alarmă. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: ar. larmă; fr. alarme “larmă, tărăboi, spaimă, nelinişte, alarmă”; it. 

allarme; port. alarme; sp. alarma. 

r. larmă > m. lárma “gălăgie, zgomot, zarvă, scandal” 

MEKsz: german < it. În limba germană: Lärm “zgomot, gălăgie, tărăboi”;  

A da alarma = Lärm schlagen! În nici un caz ä din germană nu devine  

á în limba ungară (mai ales în condiţiile aplicării armoniei vocalice!). 

 

 lance, lănci, s.f. Veche armă de atac, formată dintr-o vergea lungă de lemn, cu un fier 

ascuţit la vârf; suliţă. VARIANTE (arh.): lange. 

Înlocuirea lui Č cu g în româna veche era un lucru obişnuit (ar. minčioună = mingiună; 

minčiunos; mingiunos etc.), ca de altfel şi în italiană: doce “duce” = doge (Dogele Veneţiei) (NT). 

TOPONIME: Lăngeşti (Argeş). 

ALTE LIMBI/DIALECTE: lat. lancea, -ae; fr. lance; it. lancia; port. lança; it. lancia; port. lança; 

sp. lanza. 

r. lange (arh.) >  m. lándzsa “suliţă”; 

r. lancea > m. láncsa (DLRM). 

MEKsz: nu indică etim. 

 

 lanţ, lanţuri, s.n. 1. Şir de verigi (sau de plăci) metalice, unite între ele pentru a forma un 

tot, servind pentru a lega ceva, a transmite o mişcare etc. 2. Lanţ mic, de metal preţios, servind ca 

podoabă. 3. Fig. Tot ceea ce constituie o legătură puternică; ceea ce încătuşază libertatea, 

independenţa cuiva; şir neîntrerupt de elemente, fiinţe, lucruri, stări asemănătoare. 4. Şir format din 

mai mulţi atomi legaţi între ei. 

DERIVATE: lănţuc (var.: lănţug); lănţişor. 

r. lanţ > m. lánc “id.” 

MEKsz: ? nordslav. În limbile slave: bg. laneţ (DLRM);  

ceh. řetěz(ec); řetizek; pol. lańcuch, lańcucszek; rus. ţep’, ţepočka;  

rabstvo; vereniţa, riad, hrebet; scr. lanac (a înlănţui, încătuşa =  

metnuti u lance); ucr. lanţiug (câine în lanţ = sobaka na lanţiugu);  

slov. ret’az. După cum se vede nu este nici slav de nord, nici slav  

de sud. Slavii de sud l-au împrumutat cu anaptixă (bg. laneţ, scr. lanac),  

iar ceilalţi dintr-o variantă a derivatului lănţuc (pol. lańcuch  

= fonetic uańţuh, ucrainenii lanţiug), iar slovacii ret’az. 

 

 lămpaş, lămpaşe, s.n. Dispozitiv pentru luminat, portativ sau fix, format dintr-un schelet 

metalic cu rezervor pentru petrol, deasupra căruia este montat un glob de sticlă care adăposteşte fitilul 

aprins, sau dintr-o cutie de sticlă în care se află o sură de lumină (de obicei o flacără). 
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VARIANTE: lămpaşă. 

Compus dacoromân din lampă + suf. -aş = lămpaş, ca o serie de alte cuvinte formate în acest 

fel: arendaş, codaş, doinaş, ocnaş, pălmaş etc. 

r. lămpaş > m. lámpás “lanternă, lampă etc.” 

MEKsz: latin < gr. 

În limba latină: lampas, -adis “lampă”, în limba greacă: lampa “lampă, bec”, lampada 

“lumânare, torţă, faclă, făclie”; lamperos (adj.) “strălucitor”. 



 Lăpuş, afluent pe dreapta al Someşului (114 km.). Izvorăşte din Munţii Ţibleşului şi îşi 

adună apele din Ţara Lăpuşului. 

Cuvânt din substratul traco-daco-ilir, păstrat şi în aromână: lăpeşe “sfârcul urechii”; lăpuşu = 

lăpuş “fleur de coucou”. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: alb. lëpushe. 

TOPONIME: Lăpoşel (Prahova), Lăpuş (Maramureş), Lăpuşani (Argeş), Lăpuşata (Vâlcea), 

Lăpuşel (Maramureş), Lăpuşna (Mureş etc.), Lăpuşnic (Timiş), Lăpuşnicel (Caraş-Severin), 

Lăpuşnicu-Mare (Caraş-Severin), Lăpuşteşti (Cluj) ş.a. 

r. Lăpuş > m. Lápos “id.” 

 

 levent, levenţi, leventă, levente, adj. (Înv.) Darnic, generos; voinic, viteaz. 

VARIANTE: levint. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: ar. livendu, pl. livendzî “jeune homme svelt, vaillant, qui a un air 

chevaleresque”; gr. lebentis “flăcău, voinic”; lebentia “voinici, vitejie”. 

r. levent (levente fem. pl.) > m. levente. 

MEKsz: scr. < tc. < persian. 

În limba sârbocroată: leventa “trândav, haimana, secătură”! 

În limba turcă: saglam; sîhhatli, saglîklî, sîhhati yerinde; saglam yapîlî, iri güçlü, güçlü; 

kuvvetli; kudrelti; şiddetli, zorlu; cesur, yürekli, gözüpek; cömert, eli aîk. 

 

 linte, s.f. (1, 2) linţi, s.m. (3). 1. Plantă erbacee din familia leguminoaselor, având flori albe 

cu vinişoare liliachii şi fructul o păstaie cu seminţe plate, comestibile (Lens esculenta); fructul şi 

sămânţa acestei acestei plante. 2. Numele popular al cisticercozei. 3. (zoologie), pl. Cisticerci.  

ALTE LIMBI/DIALECTE: ar. linte, var. linde; lat. lens, -tis; lenticula, -ae; fr. lantille, it. 

lenticchia, port. lentilha, sp. lenteja. În toate limbile romanice s-a păstrat rădăcina latină lent-. 

TOPONIME: Lintea (Gorj), Linteşti (Argeş). 

Împrumutul în limba ungară s-a făcut din forma bănăţeană lince (linte). Este cunoscută această 

caracteristică a graiului bănăţean, de a transforma pe t urmat de e sau i în č (frunt = frunce, Timişoara 

= Cimişoara etc.). 

r. linte (băn. lince) > m. lencse “id.” 

MEKsz: sudslav. 

În limbile sudslave: bg. leščia; scr. sočivo. 

 

 Lupeni, oraş în jud. Hunedoara, situat în Valea Jiului de vest. Important centru al industriei 

carbonifere. Aici a avut loc, în august 1929, prima mare luptă din timpul crizei economice (1929-1933 

- DER). Radicalul lup este de origine latină. 

r. Lupeni > m. Lupény “id.” 

 

 mac, maci, s.m. 1. Nume dat mai multor plante, cu flori de obicei roşii şi cu seminţe 

uleioase (Papaver); din familia uneia dintre specii se extrage opiul, iar seminţele ei se folosesc în 
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alimentaţie. Sămânţa plantei, folosită în alimentaţie. 2. Compus: mac-cornut (Glaucium corniculatum); 

macul-ciorii = zămoşită. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: ar. mac, pl. maţi,  ir. mac. 

TOPONIME:  Măcău (Cluj), Măceşti (Caraş-Severin). 

r. mac > m. mák “id.” 

MEKsz: slav. 

În limbile slave: bg., pol., rus., scr., slav., ucr. mak; ceh. mák. 

 

 matcă, mătci, s.f. 1. Albie a unui râu; (Rar) Izvor al unei ape curgătoare. 2. Fig. (Înv.) 

Origine, obârşie, început. 3. Albină femelă: regină. 

TOPONIME: Matca (Galaţi). 

r. matcă > m. matka “mireasă, logodnică”. 

MEKsz: ? slav. 

În limbile slave: matka “matric”; ceh. matka “mamă”; pol. matka “mamă”; rus. matka “1) 

matrice, mitră, uter; 2) femelă, femeiuşcă; matcă, regină (albine); 3) grindă, pălăria armăturii”; ucr. 

matka. 

Împrumutul în limba maghiară s-a făcut din limba română (2) origine, obârşie, începutul 

căsnicie. Orice familie îşi are începutul în perioada de logodnă, în ziua nunţii, de aici sensul dat mătcii, 

de mireasă; 

 

 mălai (2), mălaie, s.n. 1. Făină de porumb. 2. Aliment preparat din aluat de făină de 

porumb, dospit şi copt în cuptor; aliment preparat din făină de porumb frământată cu lapte. 3. (Reg.) 

Porumb. 4. (Reg.) Mei. 5. Compus; mălaiul-cucului = plantă erbacee cu flori brune, dispuse la vârful 

ramurilor (Luzula pilosa). 

TOPONIME: Mălăeşti (Dolj, Iaşi, Mureş, Prahova, Hunedoara, Vaslui), Mălăeţu (Vâlcea) ş.a. 

r. mălai > m. málé “id.” 

MEKsz: românesc. 

 

 majdie, mejdii, s.f. Fâşie îngustă de pământ nearat care desparte două ogoare; răzor; hat. 

VARIANTE: mejdină (DLRM), mejdă (LR). 

ALTE LIMBI/DIALECTE: ar. mejdă, mezdă “ţărm, margine”. 

r. mejdie (în graiuri mejd’ie) > m. mezsgye “id.” 

MEKsz: bulgar. 

În limba bulgară: meždina “interval”, “spaţiu gol”; “răstimp”. Meždinen “distanţă 

despărţitoare, situat între, despărţitor”. 



 mocirlă, mocirle, s.f.  Întindere de apă stătătoare, plină de noroi şi de mâl; noroi mare şi 

adânc. Fig. Stare de decădere morală în care domnesc necinstea, obscurantismul, viciul. 

VARIANTE: zmocirlă, mucirlă. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: ar. mučirlă, mučeară, mučior; alb. moçal(e) “palude”. 

Cele mai vechi forme, desigur de origine autohtonă, sunt mociră (tema de la mocirlă), top. dr. 

Mocira şi moceară (ar. mučeară), apropiate şi de alb. moçale, care erau uzitate în epoca împrumutului. 

TOPONIME: Mocirla (Arad, Sălaj), Mocira (Maramureş). 

r. (arh.) moceară > m. mocsár “id.” 

MEKsz: slav. În limbile slave: bg. blato, močurišče; ceh. bažina, bahno;  

pol. bagno, moczar; rus. luža, boloto; scr. baruština, močvara;  

ucr. boloto, bagno, bagniščě; slav. močiar. 
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 mohor (2), mohoare, s.n. 1. Nume dat mai multor plante erbacee din familia gramineelor, cu 

frunze liniare, ascuţite, cu flori stacojii, dispuse în spice; unele specii se cultivă ca plante furajere 

(Setaria). 2. Loc. cultivat cu mohor. 

DERIVATE: mohorî (vb.), mohorît etc. 

TOPONIME: Mohorîţi (Bacău). 

r. mohor (înv. şi reg. muhor) > m. muhar “id.” 

Forma mohor nu putea fi acceptată, datorită existenţei în lexic a mai multor termeni care au 

tema moho (mohó “lacom”, mohos “acoperit de muşchi”, mohóság “lăcomie” etc.), după cum nici 

forma mahar nu putea fi admisă, pentru a nu da naştere la confuzii, ştiut fiind că afixul ma- este destul 

de productiv (ma “azi, astăzi”, maholnap “azi-mâine”, mától “de azi...”; máról “de azi...”, manapság 

“în ziua de azi” etc.). Pentru transformarea lui a din silaba a doua, în a, vezi Capitolul VII. 

MEKsz: ? sârbocroat. 

În limba sârbocroată: muvar! 

 

 Moisei, localitate în judeţul Maramureş, situată la vest de Borşa. Numele vechi al localităţii 

era Moiseni. Toponimia mai păstrează şi astăzi o formă apropiată: Moişeni (Satu Mare). 

ALTE LIMBI/DIALECTE: ar. Moisin = Moise. 

r. Moiseni > m. Majszin “id.”  

 

 must, musturi, s.n. 1. Suc dulce stors din struguri (rar din alte fructe), care n-a început încă 

să fermenteze. 2. Zeamă, suc, sevă. 

DERIVATE: mustar, mustărie, musti (vb.), mustos etc. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: ar. mustu, pl. musturi; lat. mustum, -i, fr. mout “vin doux”, it. mosto, 

sp. mosto. 

TOPONIME: Musteşti (Arad). 

r. must > m. must “id.” 

MEKsz: cuvânt vagabond! 

Dintre limbile romanice, numai româna păstrează forma cu u, moştenită direct din latină 

(franceza l-a pierdut pe s). Un împrumut, desigur livresc, din latină, nu este posibil. El ar fi dat forma 

m. mustum! 

 

 muşiţă, muşiţe, s.f. 1. Nume dat îngrămădirii de insecte care se dezvoltă în jurul butoaielor 

de vin, al vaselor de oţet sau al fructelor în fermentaţie. 2. Grămadă de larve care se dezvoltă vara pe 

carnea descoperită sau pe cadavre, din ouăle depuse de musca-albastră. Mulţime de insecte care atacă 

rădăcinile şi frunzele plantelor. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: ar. muşiţă “musculiţă”; mgl. muşiţă; lat. musca, -ae, fr. mouch, it. 

mosca, port. môsca, sp. mosca. 

Substantivul s-a format în protoromână din muscă (moştenit din latină), la pluralul arhaic: 

musce + suf. -iţă = muşciţă. În graiuri se foloseşte la numărul plural terminaţia singularului feminin 

(căpriţăle, iţăle, steluţăle etc.). Muşciţăle care zburau în roiuri, de unde şi motivarea pentru forma cu 

sufix, cu timpul, ca urmare a evoluţiei limbii noastre, au ajuns să se pronunţe mişăţă, respectiv, la 

plural, muşiţe. Româna veche cunoaşte mai multe cuvinte care au terminaţia în -sce sau -sci, între care 

amintim: peşci, muşce, creşce, Bucuresci etc. 

r. muşiţă > m. muslica “id.” şi chiar muslinca “id.” 

MEKsz: sudslav. 

În bulgară: muscă = muha; în sârbocroată: muscă = muva. În nici una prin adăugarea suf. -iţa 

nu se obţine muşiţă, ci muhiţa, respectiv muvica. În limba sârbocroată există şi forma mušica, desigur, 

un împrumut din română. 
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 ogor, ogoare, s.n. 1. Bucată de pământ cultivată sau cultivabilă; ţarină. 2. Teren arabil lăsat 

nelucrat şi necultivat, folosit ca păşune timp de un an, în scopul de a obţine în anii următori recolte mai 

bogate. 3. Arătură care se face cu mult înainte de lucrările de însămânţare. 

VARIANTE: (înv.) ugor. 

TOPONIME: Ogoru (Ilfov), Ogoarele (Vrancea). 

r. ogor (reg. şi arh. ugor) > m. ugar “id.” 

MEKsz: slav. 

În limbile slave: bg. niva, orna zemia, ugar; ceh. pole, oranice; rus. pole, paşnia; scr. ledina, 

ugarnica; ucr. pole, lan, niva, pilia; slov. pole, sihor. 

 

 orcan, orcane, s.n. (Înv.) Vânt puternic cu acţiuni distrugătoare, însoţit uneori de ploi 

torenţiale; vijelie; uragan. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: germ. Orkan 

r. orcan > m. orkán “id.” 

Se pare că, prin aplicarea anaptixei la orcan, s-a ajuns la forma (oracan) uragan. 

MEKsz: german. 

 

 paje, s.f. Loc acoperit cu iarbă măruntă şi deasă; pajişte. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: fr. paje (în expresia: hors de page = afară de pe paje; de capul lui). 

TOPONIME: Pajiştea (Bacău), Pajiştele (Gorj). 

r. paje > m. pásit “id.”, “gazon, peluză” 

MEKsz: slav. 

În limbile slave: bg. morava; ceh., slav. trávnik, pol. trawnik; rus. pastbišcě, scr. pašniak, ucr. 

pasovišce, polonina, pastobeni. 

 

 pandur, panduri, s.n. 1. Soldat din oastea pământeană neregulată, alcătuită mai ales din 

ţărani. Luptător din oastea lui Tudor Vladimirescu, ostaş în serviciul poliţiei, după desfiinţarea vechii 

miliţii naţionale. 2. Militar din divizia de voluntari “Tudor Vladimirescu”, care a luptat alături de 

armata sovietică împotriva fascismului. 3. (În baladele populare) Haiduc. 

TOPONIME: Panduri (Ilfov), Panduru (Teleorman). 

ALTE LIMBI/DIALECTE: fr. pandour “tâlhar”, it. panduro. 

r. pandur > m. pandúr “id.” 

MEKsz: cuvânt vagabond: ? sârbocroat. 

În limba sârbocroată: pandur = jandarm. 

Terminaţia cuvântului arată că nu este de origine slavă, încadrându-se perfect în categoria 

cuvintelor de tipul: augur, azur, murmur, susur etc. 

 

 panglică, panglici, s.f. 1. Fâşie îngustă de bumbac, de mătase, de catifea etc., folosită ca 

podoabă la îmbrăcămintea feminină. 2. Obiect flexibil din oţel sau din alt material, având grosime şi 

lăţime mică în raport cu lungimea; bandă. 3. (Pop.= Tenie. 

VARIANTE: pandlică, pamblică. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: ar. panglică, var. pantlică; bg. pandelka, scr. pantljika. 

r. pandlică (pantlică) > m. pántlika “id.” 

MEKsz: din germ. pantli! 

DLRM: maghiar. Cum se explică existenţa  

în dialectul aromân a unui cuvânt unguresc? 
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 paradă, parade, s.f. 1. Festivitate militară la care defilează diferite trupe. 2. (Înv.) Cortegiu 

solemn, alai. 

VARIANTE: (reg.) parădie. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: fr. parade, it. parata, port. parada, sp. parada. 

r. (înv.) parădie > m. parádé “id.” 

MEKsz: germ. < fr. < sp. 

În limba germană: Parade. 

 

 păcură, s.f. Reziduu vâscos, negru sau brun-închis, rămas de la distilarea primară a ţiţeiului, 

din care se obţin motorina şi alte produse.; se foloseşte şi ca unsoare pentru maşini, ca material 

combustibil etc. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: ar. pecură; lat. picula. 

TOPONIME: Păcuri (Prahova), Păcurile (Buzău), Păcureţi (Prahova), Păcura (Buzău), 

Păcurele (lângă Târgu-Ocna) ş.a. 

r. păcură > m. pakura “id.” 

MEKsz: românesc. 

 

 pălincă, pălinci, s.f. 1. Nume generic dat diferitelor băuturi spirtoase obţinute prin distilarea 

fructelor, cerealelor sau prin amestecul alcoolului cu apă. 2. Cantitate din această băutură. 

Compus în dacoromână din elementele pale “paie” şi suf. -incă = pălincă. Paliu, pale sunt 

formele arhaice, care în evoluţia limbii au devenit pai(u), respectiv paie. În aromână se mai păstrează 

aceste forme de mijloc: pal’iu, pl. pal’e. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: lat. palea, fr. paille, it. paglia, port. palha. 

Dispariţia lui l intervocalic, urmat de vocalele e sau i a mai fost analizată. 

Cea mai cunoscută băutură rămasă din epoca respectivă este aşa-numitul spirt de paie, 

denumire păstrată până în zilele noastre. Nu trebuie să se înţeleagă, însă, că acel alcool se obţinea din 

paie. El se obţinea din cereale, care se mai numeau şi păioase sau chiar paie. Aşadar, de la spirtul de 

paie, în epoca împrumuturilor pale, şi până la pălincă, nu este decât sufixul -incă, foarte productiv pe 

atunci. Pe măsura trecerii timpului, denumirea alcoolului s-a extins şi asupra altor băuturi spirtoase, ca, 

ulterior, pălinca să definească numai anumite sorturi de băuturi, iar în zilele noastre, regional (şi aici 

considerat ca împrumut), să înlocuiască rachiul sau ţuica. 

r. pălincă > m. pálinka “id.” 

MEKsz: slovac. 

Atât în slovacă, cât şi în cehă (palenka), împrumutul este din etimonul românesc. 

 

 păstor, păstori, s.m. Păcurar, cioban.  

ALTE LIMBI/DIALECTE: lat. pastor, -is, fr. pasteur, it. pastore, port. pastor, sp. pastor. 

r. păstor > m. pásztor “id.” 

MEKsz: slav. 

În limbile slave: bg. pastir, ceh. ovčak, rus. pastuh, pastîrî,  

scr. pastir, ucr. pastuh, slov. pastier, pasák. 

 

 pecari, pecari, s.m. (Arh.) Muncitor care fabrică pâine; (în trecut) proprietar de brutărie. 

VARIANTE: pec, peic. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: ceh. pekař, pol. piekarz, scr. pek, pekar; rus. pekari, slov. pekár. 

r. pec (înv. şi reg.) > m. pék “brutar” 

MEKsz: german. 

În limba germană: Bäcker “brutar”! 
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 pernă, perne, s.f. 1. Un fel de sac, umplut de obicei cu fulgi, pe care cineva îşi pune capul 

când se culcă. 2. Nimfa furnicii. 

VARIANTE: (înv.) pearnă, perină. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: rus., scr., ucr. perina “saltea de puf”. 

r. pearnă (forma arh.) > m. párna “id.” 

MEKsz: slav. 

În limbile slave: bg. văzglavniţa; ceh. poduška, polštář, podložka; pol. poduszka; rus. poduška; 

scr. jastuk; ucr. poduška, slv. vankúš, podhlavnik. 

 

 Petroşeni, oraş în judeţul Hunedoara, situat în valea Jiului de Est. Industrie de exploatare şi 

prelucrare a cărbunelui, industrie constructoare de maşini etc. Depresiunea Petroşeni, intramontană, de 

origine tectonică (olicogen-miocen). Este cuprinsă între munţii Retezat, Surianu, Parâng şi Vâlcan. 

Relief deluros, cu altitudini medii de 600-700 m, fragmentat puternic de văi. Este drenată de Jiul de 

Vest şi Jiul de Est, care se unesc la sud de localitatea Livezeni şi formează Jiul (DER). 

Rădăcină de origine latină. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: ar. keatră; lat. petra, -ae, it. pietra, port. pedra, sp. piedra. 

r. Petroşeni > m. Petrozsény “id.” 

 

 piparcă, piperci, s.f. Plantă erbacee cu flori albe şi fructe verzi sau roşii (Capsicum 

annuum); fructul acestei plante e întrebuinţat ca aliment sau condiment; ardei. 

VARIANTE: pipearcă, pipercă, paparcă, paparică, paprică. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: ar. pipercă, paparică; lat. piperitis, -idis, it. peperone. 

Formele româneşti au la bază tema lat. (regăsită şi în it.) piper-. 

Format în limba română din radicalul piper- + suf. -că = pipercă, apoi prin diftongarea lui e, 

pipearcă, piparcă, piparucă, paparică etc. 

Acest mod de compunere este identic cu al multor cuvinte, între care menţionăm: ciubarcă, 

ciubărică, coşarcă, coşărică, mioarcă, miorică, ogarcă, pitarcă, jumarcă etc. 

Este posibil ca în româna panonică să se fi întâlnit atât formele din graiul crişean, cele din 

graiul bănăţean, cât şi cele din dialectele sud-dunărene. 

r. paparică > m. (paparika) > m. paprika “id.” 

MEKsz: sârbocroat. În limba sârbocroată: paprika,  

ca de altfel şi în limbile ceh. paprika, pol. papryka (owoc), slov. paprika. 

 

 pipă, pipe, s.f. 1. Lulea. 2. Tub de porţelan curbat la un capăt, folosit pentru protejarea 

conductelor aeriene exterioare la intrarea lor în pereţii unei clădiri etc. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: ir. pipa; fr. pipe, it. pipa, sp. pipa, let. pipe, tc. pipo, gr. pipa. 

TOPONIME: Pipea (Mureş). 

r. pipă (1) > m. pipa “id.” 

MEKsz: latin. Desigur, este destul de greu, mai ales pentru un străin,  

să facă deosebirea între română (continuatoarea latinei) şi latina propriu-zisă. 

Oricum, un împrumut, livresc, din oricare din limbile citate mai sus, nu este plauzibil, de 

vreme ce populaţiile în contact direct fumau zilnic pipa păcii. 

 

 pârjol, pârjoluri, s.n. 1. Foc mare şi iute; incendiu violent şi mistuitor. 2. Fig. Prăpăd, 

pustiire, urgie, dezastru. 

Postverb al lui pârjoli. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: ar. pârjală, părjală, pârjilescu (vb.), pârjilire; gr. mpouržala. 



Alexandru Pele 

~ 144 ~ 

 

TOPONIME: Pârjol (Bacău), Pârjoleşti (Buzău). 

r. pârjol > m. perzsel “1. (vb.) a frige; 2. (vb.) a pârjoli”. 

r. pârjol > m. porzsol “id.” 

Cele două variante circulă în paralel, ele fiind rodul armoniei vocalice aplicate în cele două 

cazuri posibile (din două). 

MEKsz: nu indică etimonul! 

 

 poduţ, poduţuri, s.n. Podeţ. Diminutiv al lui pod (în graiuri). 

Fomat în dacoromână din pod + suf. -uţ = poduţ. Acest mod de compunere este foarte frecvent 

şi productiv. Pentru a sublinia cele de mai sus, cităm câteva compuse: bănuţ, călduţ, căluţ, căruţ, 

deluţ, drăguţ, firuţ, friguţ, micuţ, mândruţ, negruţ, păhăruţ, păiuţ, picuţ, slăbuţ, văruţ etc. 

TOPONIME: Podari (Dolj, Ilfov), Podei (Bacău), Podele (Hunedoara), Podeni (Argeş, 

Botoşani, Cluj, Mehedinţi, Suceava, Vaslui, Vâlcea, Bistriţa-Năsăud, Prahova), Podiş (Bacău), 

Podişor (Ilfov), Podişoru (Argeş), Podişu (Iaşi, Sălaj), Podu (în mai toate judeţele), Poduri (Alba, 

Argeş, Bacău, Mureş, Vrancea), Podurile (Prahova) ş.a.  

r. poduţ > m. paduc (ISOM). 

Pentru transformarea lui o în m. a, vezi Capitolul VII. 

MEKsz: slav. 

În limbile slave: bg. most, ceh. most, pol. most, rus. most, scr. most, ucr. mist (în toate limbile 

= pod, poduţ = mostik, mistok etc.). 

 

 pogace, pogăci, s.f. Turtă preparată în diferite feluri, după regiuni. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: ar. pugačce şi pugače; ir. pogače “plăcintă”; alb. pagaça “pane 

azzimo”; it. focaccia. 

TOPONIME: Pogăceaua (Mureş). 

r. pogace(a) > m. pogácsa “id.” 

MEKsz: sud-slav < it. În limba italiană există forma focaccia,  

din care nu poate proveni scr. (sau bg.) pogača. Pe câtă vreme  

în dacoromână, aromână, istroromână, albaneză există forma  

pogacea (art.). Prezenţa cuvântului pogça în alb. şi focaccia în italiană, 

 alături de formele româneşti, confirmă originea autohtonă preromană,  

din substrat, a acestui cuvânt. 

 

 prăda, vb. 1. A jefui o ţară, un ţinut (în cursul unei incursiuni, a unui război). 2. A despuia 

de averi, a fura. 3. A ruina (prin biruri, amenzi, exploatare). 4. (Reg.) A risipi, a cheltui. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: ar. prad (vb.), pradă, prădedzu (vb.); lat. praeda, -ae, it. preda. 

TOPONIME: Prădăuaş (Bacău). 

r. prăda (vb.) > m. preda “pradă” > m. prédál “risipi (vb.)” 

MEKsz: latin 

 

 presa, vb. 1. A strânge, a îndesa un obiect pentru a-i reduce volumul sau pentru a stoarce 

lichidul pe care îl conţine. 2. Fig. A exercita o presiune asupra cuiva, pentru a-l sili să acţioneze într-un 

anumit fel. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: fr. presser, ir. pressare, pressatura, port. pressar, pressao, sp. 

prensar. 

r. presa (vb.) > m. présel “a presa, a tescui” 

Forma ungurească présel se datorează armoniei vocalice. 

MEKsz: german < latin. În limba germană: Pressen; în latină: premere, comprimere. 
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 pup, pupi, s.m. 1. Mugur, boboc de floare. 2. (La pl.) Pete mici, picăţele. 3. Cocoaşă (în 

graiuri). 

DERIVATE: pupi (vb.) = a îmboboci, împupi (vb.). 

ALTE LIMBI/DIALECTE: ar. pup “nou-născut”, pupă “pruncuţă”; lat. pupus “petit garçon”; 

pupa “petite fille”; alb. pupä “upupa”, fr. poupée, it. upupa “moţ”. 

r. pup > m. púp “cocoaşă, gheb”  

(vezi şi Capitolul XII CUVINTE ASIMILATE). 

MEKsz: onomatopeic bub “moţ, creastă, creştetul capului”.  

Hangutánzó szó- hangutfestö szó. Atât púp, cât şi bub provin  

din românescul pup, care păstrează toate sensurile,  

inclusiv pe cel din latină (în special în dialecte). 

 

 pustă, puste, s.f. Câmpie întinsă cu vegetaţie de stepă. 

Din aceeaşi familie de cuvinte fac parte şi următoarele: pustia, pustietate, pustii, pustiicios, 

pustiire, pustiitor, pustiu etc. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: ar. pustă, puste, pustu, pustilie, pustiliu, pustuit, pustuescu (vb.) 

TOPONIME: Pusta (Mureş, Sălaj), Pustiana (Bacău), Pustieta (Neamţ), Pustiniş (Timiş), 

Pustuţa (Cluj), Pustoaia (Botoşani) ş.a. 

r. pustă > m. puszta “pustiu, gol, deşert, pustă”. 

MEKsz: slav. În limbile slave: bg. pust “gol, vid”, pustinia “deşert”;  

ceh. poušt, pustina, pustý; pol. pustkowie, pusty; rus. step’,  

scr. pust, pustinja, pustara; ucr. step, pustii, pustá, slav. púšt’. 

 

 rac, raci, s.m. 1. Crustaceu acoperit cu caraoace tare, de culoare neagră-verzuie, cu cinci 

perechi de picioare, dintre care cea din faţă este în formă de cleşte; trăieşte în lacuri ţi râuri şi este 

căutat pentru carnea gustoasp (Astacus fluvialis). 2. Numele unei constelaţii în dreptul căreia ajunge 

soarele la solstiţiul de vară. 3. Nume dat diferitelor unelte care prind sau agaţă ca picioarele racului 

(1). 4. (Med. pop.) Cancer. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: ar.: rac, arac; ir. rac. 

TOPONIME: Raci (Gorj), Raciu (Dâmboviţa), Racâş (Sălaj), Rachiş (Alba). 

r. rac > m. rák “id.” 

MEKsz: slav. 

În limbile slave: bg., ceh., pol., rus., scr., slov., ucr. rak. Posibilitatea unui împrumut  

din română este prioritară celei din limbile bg., pol., rus., ucr., datorită contactului, 

multisecular, existent între români şi unguri. 

 

 ramă, rame, s.f. 1. Cadru de lemn, de metal etc. în care se păstrează o fotografie, un tablou 

etc. 2. Schelet de formă, mărimi şi materiale diferite, în care se fixează ceva. 3. Fâşie de piele flexibilă 

şi groasă, cusută pe marginea încălţăminteo şi servind la fixarea tălpii de piele. 4. Vâslă. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: fr. rame; rus., ucr. rama. 

r. ramă > m. ráma “id.” 

MEKsz: german. În limba germană: Rahmen! 

 

 ramoli, vb., IV. Refl. A-şi pierde (din cauza bătrâneţii) facultăţile intelectuale şi fizice. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: fr. ramollir, it. rammollire, rammollare. 

r. ramoli (vb.) > m. (meg)ramlik, > m. (meg)romlik  

“a se altera, a se devaloriza, a se strica, a se deprava.” 

MEKsz: nu dă indicaţii! 
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 rang, ranguri, s.n. 1. Loc ocupat de o persoană (sau de o instituţie) într-o ierarhie, după 

criteriul importanţei etc.; treaptă într-o ierarhie; grad militar. 2. Şir de persoane. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: fr. rang, it. rango, sp. rango. 

r. rang > m. rang “id.” 

MEKsz: german. 

În limba germană: 1) Stand “rang, loc, poziţie, stare, situaţie, profesie”, condiţie socială, clasă, 

înălţime, nivel etc”. 2) Reihe “şir, rând, serie”. 3) Rang. Acesta din urmă este un împrumut în 

germană, de vreme ce Stand este atotcuprinzător. 

 

 rapiţă, s.f. Numele mai multor specii de plante erbacee din familia cruciferelor, cu tulpina 

lungă şi subţire şi cu flori galbene, cultivate pentru seminţele lor bogate în ulei (Brassica). 

r. rapiţă > m. (rapice) > m. rep(i)ce > m. repce “id.” 

Forma cu ra- nu putea fi acceptată, aceasta având sensul de prepoziţie (pe, deasupra etc.). 

MEKsz: slav. În limbile slave: bg. rapiţa, ceh. řepka olejka;  

rus. repa, masličnaia briuvka; scr. repika; ucr. ripa. 

 

 rătez, răteze, s.n. Închizătoare primitivă din lemn sau din metal, în formă de limbă, pentru 

uşi, porţi sau ferestre; zăvor. 

VARIANTE: rătează, retează. TOPONIME: Rătez (Gorj). 

r. rătez > m. retesz “id.” 

MEKsz: slovac. 

În limba slovacă: ret’az “lanţ”, ca în expresiile snehova ret’az = lanţ de zăpadă etc. Slov ret’az 

ar fi dat forma m. retyáz sau retyez. 

 

 Retezat, Munţii Retezat, masiv muntos în vestul Carpaţilor Meridionali, cuprins între 

depresiunile Haţeg, Petroşeni şi Valea Râului Mare, Împreună cu munţii Tarcu şi Godeanu constituie 

un important nod orohidrografic. Vârful Retezat: 2484 m. (DER). Retezat, s.n. “tăiat” s-a format în 

limba română. 

TOPONIME: Retezatu (Ilfov). 

r. Retezat > m. Retyezát “id.” 

Încadrarea în sistemul morfologic ungar cu ty (în locul lui t intervocalic rom.) denotă faptul că 

împrumutul s-a făcut din graiuri, unde se pronunţă Ret’ezat! 

 

 român, -ă, români, -e etc., s.m. şi f., adj. Persoană care aparţine populaţiei de bază a 

României; românesc etc. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: lat. romanus, fr. roumain, it. romeno, port. romeno, sp. rumano. 

r. român > m. román “id.” 

MEKsz: cuvânt românesc. 

 

 rudă, rude, s.f. 1. Prăjină, par, drug. 2. Oişte, proţap. 

DERIVATE: rudar “meşter care lucrează din lemn rude, albii, linguri, fuse etc.”; rudăresc 

(adj.), rudărie “meseria rudarului” etc. Cuvânt moştenit din latină: rudis, -is “1) Vargă, băţ cu care se 

antrenau gladiatorii; 2) Varga ce o dădea pretorul gladiatorului eliberat. Donatus rude: lingură pentru 

mestecat. 

TOPONIME: Ruda (Vâlcea, Hunedoara), Rudari (Olt), Rudărie (Caraş-Severin) ş.a. 

r. rudă > m. rúd “id.” 

MEKsz: (?)! 
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 salată, salate, s.f. 1. Plantă erbacee din familia compozeelor, cu frunze mari şi rotunde, 

cultivată ca plantă culinară (Lactuca sativa). 2. Preparat culinar făcut din anumite legume fierte sau 

crude, cu adaos de oţet şi untdelemn, care se serveşte ca aperitiv sau ca garnitură. 

În graiuri: şălată, şelată (var.) 

ALTE LIMBI/DIALECTE: ar. sălată; ir. salat; fr. salade, it. insalata, port. salada, sp. ensalada. 

TOPONIME: Salatiu (Cluj). 

r. salată (în graiuri şălată) > m. saláda “id.” 

MEKsz: italian sau latin. 

În italiană: insalata; în latină: acetaria, -iorum, salax (buruiene). 

 

 sarcă, sărci, s.f. Pasăre de mărimea unui porumbel, cu coadă lungă, cu penele de pe spate 

negre, lucioase, cu cele de pe piept şi de pe partea inferioară albe (Pica caudata); coţofană. 

VARIANTE: ţarcă, ţărci. 

TOPONIME: Sarcău (Bihor). 

r. sarcă > m. szarka “id.” 

MEKsz: slav. 

În limbile slave: bg. svraka, ceh., slov. straka,  

rus. soroka, scr. svraka, ucr. soroka.  

 

 sămânţă, seminţe, s.f. 1. Parte a plantelor superioare (închisă în fruct), care conţine 

embrionul şi din care, în condiţii prielnice, se poate dezvolta o nouă plantă. 2. (Pop.) Produs al 

glandelor de reproducere ale animalelor şi oamenilor, din care se dezvoltă fătul. 3. (Înv.) Progenitură, 

urmaş, descendent. 4. Specie, gen, fel, soi, viţă, neam, seminţie etc. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: lat. sementia, sementis, fr. semence, it. semenza, port. semente. 

r. sămânţă > m. szamuncza “id.” 

Cuvântul apare la cronicarul din sec. al XVIII-lea, Cserei, care scrie: “să-i fi luat naiba pe 

Teleky şi pe Bornemisza şi toată sămânţa lor valahă din Oradea” (oláh szamuncza - CRAU). 

 

 săpun, săpunuri, s.n. Produs obţinut prin saponificarea acizilor graşi sau a grăsimilor cu 

soluţii care conţin hidroxizi de sodiu sau de potasiu şi care serveşte la spălarea corpului, a rufelor etc., 

bucată din acest produs. 

VARIANTE: sopon. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: ar. săpune, pl. săpuni (Expr. funea şi săpunea = funia şi săpunul); lat. 

sapo, -onis (A spăla cu săpun = sapone purgare); it. sapone; fr. savon; port. sabao; sp. sabonete. 

TOPONIME: Săpunari (Argeş, Ilfov). 

r. săpun (arh. şi reg. sopon) > m. szappan “id.” 

(pentru transformarea lui o în a vezi Capitolul VII  

CORESPONDENŢA VOCALICĂ). 

MEKsz: slav < german. 

În limbile slave: bg. sapun, ceh., slov. mýdlo, pol. mydlo, rus. mîlo, scr. sapun, ucr. milo. În 

limba germană: Seife! 

Împrumutul din limbile bulgară şi sârbocroată este tot din română. 

 

 scorbaci, -ce, s.n. Obiect cu care se îndeamnă la mers animalele (în special stava şi ciurda), 

alcătuit dintr-o împletitură de curele (de obicei, împletit în 16). 

DERIVATE: scorbeli (vb.), scorboli (vb.), scorbolie, scorbură, scorburos (< lat. scorbula). 
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Compus în dacoromână din tema scorb + suf. -aci = scorbaci, ca multe substantive din epoca 

respectivă, între care: fugaci, stângaci, sugaci etc. 

r. scorbaci > m. korbács “id.” 

MEKsz: turc 

Forma tc. Kîrbaç ar fi dat în maghiară kirbács, kerbecs, sau alte forme. 

 

 Sibiu, municipiu, situat pe valea Cibinului, reşedinţa judeţului cu acelaşi nume. Pe locul 

actualului oraş, începând cu epoca hallstatiană, a existat o aşezare rurală locuită de agricultori şi 

păstori, atestată şi în epoca romană, precum şi în timpul migraţiunii popoarelor. Aici au fost aşezaţi pe 

la mijlocul secolului al XII-lea, peste populaţia băştinaşă, colonişti germani. În evul mediu, oraşul a 

cunoscut o însemnată dezvoltare meşteşugărească şi comercială, întreţinând legături intense şi 

neîntrerupte cu Ţara Românească şi cu Moldova, unde negustorii sibieni îşi desfăceau cea mai mare 

parte a mărfurilor. În timpul revoluţiei din 1848-1849, aici s-a aflat sediul Comitetului Naţional 

Român. 

Tema pare să aparţină substratului traco-daco-ilir. În dialectul aromân se păstrează sub forma 

siboie, siboi, “micşunea”, iar în albaneză shebojë “fiore”. 

Forma arh. Sibini, din care s-a dezvoltat forma actuală, regională, Sibii, prin dispariţia 

sunetului n (intervocalic), ca în atâtea alte exemple arătate mai înainte. 

r. Sibini > m. (Szibin) > m. Szeben “id.” 

 

 şanţ, şanţuri, s.n. 1. Săpătură lungă şi îngustă făcută pe ambele părţi ale unui drum, pentru 

scurgerea apelor; 2. Tranşee. 

TOPONIME: Şanţ (Bistriţa-Năsăud), Şanţu (Floreşti-Ilfov). 

r. şanţ > m. sánc “id.” 

MEKsz: german. 

În limba germană: Graben, Schanze. 

 

 şapcă, şepci, s.f. Acoperământ de cap (pentru bărbaţi) cu cozoroc în faţă şi cu fundul 

rotund, făcut dintr-o pânză, piele sau postav. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: ar. şapcă. 

r. şapcă > m. sápka “id.” 

MEKsz: sud-slav. 

În limbile bg. kasket, Šapka “pălărie, căciulă”; în scr. kačket, kapa! 

 

 şirag, şiraguri, s.n. 1. Şir. 2. Mulţime de mărgele înşirate pe un fir, pentru a fi purtate ca 

podoabă la gât. În şirag = unul după altul. Grup de soldaţi aşezaţi în linie de bătaie.  

VARIANTE: şireag, şireaguri. 

Este un compus dacoromân, din şir + suf. eag = şireag. 

r. şireag > m. şireg >  m. sereg “armată, serie, mulţime”. 

MEKsz: turcesc. În limba turcă: armată = ordu,  

mulţime = bolluk, pek çok, serie = saf, sîra (bir sîra, bir sürü) etc. 

 

 şpargă, şpărgi, s.f. Fir lung şi gros obţinut din împletirea mai multor fire de cânepă şi 

folosit în special la legat; sfoară. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: gr. sparganon “faşă”; ir. spago. 

r. şpargă > m. spárga “id.” 

MEKsz: italian. În italiană: spago, spaghi  

(legare un pacco con lo spago = a lega un pachet cu sfoară etc.). 
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 tablă, table, s.f. 1. Placă metalică de grosimi diferite, folosită la învelitul caselor, la 

fabricarea vaselor şi a altor obiecte. 2. Placă de lemn, de piatră sau metal pe care se scriu, se gravează 

sau se zugrăvesc anumite indicaţii, firme, date. (Bis.) Tablele legii sau tablele lui Moise. 3. Scândură 

dreptunghiulară vopsită în negru, pe care se poate scrie cu cretă. 4. Tabel. Tabla lui Pitagora etc. 5. 

Tavă. 6. Bucată de pământ semănată. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: lat. tabula, -ae; fr. table, tableau; sp. tabla; port. tabua; ar. tablă, pl. 

table şi tăbli. 

r. tablă > m. tábla “id.” 

MEKsz: latin. În limba latină: tabula, ae; pagina, -ae;  

tabularia, tabularis, tabularium, tabularius, tabulatio, tabulatum!  

Forma latină tabula, mai apropiată de specificul limbii maghiare  

decât tabla, a fost preferată de lingviştii maghiari, deşi atât româna,  

cât şi spaniola au moştenit aceeaşi formă.  

Or, un împrumut din spaniolă este exclus! 

 

 taşcă, tăşti, s.f. Geantă de piele sau de pânză, în care se ţin diferite obiecte. Pungă de piele 

în care se ţin tutunul, banii etc. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: alb. tashkë “piatto di rame”; it. tasca “geantă, buzunar”; ar. taşcă, pl. 

tăşti. 

TOPONIME: Taşca (Neamţ). 

r. taşcă > m. taska “id.” 

MEKsz: cuvânt vagabond: germană < lat. 

În limba germană: 1) Geldbentel, Börse. 2) Felleisen.  

3) Jagdtasche. Iar Tasche = buzunar! În latină: pera, -ae.  

Fig. peras imposuit Jupiter nobis duas. Aşadar, taşcă  

aparţine substratului traco-daco-ilir (atestat de prezenţa lui  

în română şi albaneză, pe de o parte, şi de existenţa în italiană,  

pe de altă parte). Substantivul tasca din italiană este, desigur,  

moştenit de la populaţiile tracice (posibil de la etrusci). 

 

 Timiş, râu, afluent pe stânga al Dunării. Are o lungime de 339,7 km, dintre care 251,2 km 

pe teritoriul patriei noastre. Izvorăşte din Munţii Semenicului, trece prin depresiunea Caransebeş, 

drenează apoi Câmpia Banatului şi confluează cu Dunărea pe teritoriul fostei Iugoslavii. Afluenţii 

principali: Bistra (pe dreapta) şi Pogănişul şi Bârzava (pe stânga). Trece prin oraşele Caransebeş şi 

Lugoj (DER). Denumirea preromană: Tibiscum > Tibiş > Timiş. 

TOPONIME: Timişeni (Gorj, Timiş), Timişeşti (Neamţ), Timişoara (Timiş), Timişu-de-Jos, 

Timişu-de-Sus (Braşov). 

r. Timiş > m. Temes “id.” 

 

 ţintă, ţinte s.f. Substanţă lichidă sau vâscoasă, colorată, care serveşte la scris, la tipărit, la 

ştampilat, la gravat etc.; cerneală. 

DERIVATE: tintură (tinctură). 

ALTE LIMBI/DIALECTE: fr. teint, e, teinté, teinter; teinture, teinturerie; it. tinta, tintarella, 

tinto, tintoria; port. tinta (para escrever); sp. tinta (tinta de imprenta = ţintă de tipar, tinta de China = 

tuş etc.) etc. 

r. ţintă > m. tinta “id.” 
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 ţel, ţeluri, s.n. 1. Punct, loc la care cineva vrea să ajungă; 2. (Înv.) Punct, semn care se 

ocheşte, care trebuie nimerit când se trage cu o armă; ţintă. 

Lat. zelus a devenit în dacoromână zel, care în graiurile apusene se pronunţă ţel, apropiat, de 

altfel, şi de pronunţia italiană. Ţel a căpătat în cele din urmă un înţeles de sine stătător, dar foarte 

apropiat de cel originar; râvnă, sârguinţă. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: fr. zele, it. zelo, port. zelo, sp. celo. 

r. ţel > m. cél “id.” 

MEKsz: nu indică etim. 

 

 vizită, vizite, s.f. Faptul de a te duce acasă la cineva în scopul unei întrevederi cu caracter 

prietenesc sau de curtoazie. 2. Oficiu prestat de medicul care se deplasează la domiciliul unui bolnav 

etc. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: lat. visito, -are, -atum etc.; fr. visite; it. visita; port. visita; sp. visita; 

ar. vizită, pl. vizite. 

r. vizită > m. vizit “id.” 

MEKsz: cuvânt internaţional: fr. 

 

 Vlădeasa, vârf situat în Munţii Apuseni, în apropiere de staţiunea montană Stâna-de-Vale 

(1836 m). Derivate: Vlad, Vlădeasa, Vlădescu etc. 

r. Vlădeasa > m. Vlegyásza “id.” 

 

 zălog, zăloage, s.n. (Înv. şi arh.) 1. Amanet, garanţie, gaj, chezăşie; sechestru, ipotecă. 2. 

Obiect (rar persoană) lăsat ca garanţie. 

r. zălog > m. zálog “id.” 

MEKsz: slav. În limbile slave: bg. zalog; ceh. zástava;  

pol. zastaw, kaucja; rus. zaklad, zalog; scr. zaloga;  

ucr. zastava; slov. záloha (dat’ do zálohu = a da în gaj).
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Capitolul XII 

 

CUVINTE ASIMILATE 
 

Asimilarea, în contextul prezentului studiu, este acţiunea intrepărinsă de lingviştii unguri de a 

modifica trăsăturile caracteristice ale unor cuvinte româneşti, în special în toponimie, apropiindu-le de 

unele cuvinte existente în lexicul maghiar, pentru a le da înţeles. O altă latură a asimilării constă în 

încadrarea în sistemul morfologic maghiar a unor cuvinte care nu au putut fi traduse, neavând 

corespondent, şi care au căpătat un înţeles apropiat de cel din limba de ieşire sau chiar opus acestuia. 



 arat, s.m. Acţiunea de a ara: arare. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: ar. arat “plug”; lat. arare, aratio; it. aratura, aratro “plug”; sp. 

arada, arado “plug”. 

r. arat > m. arat (vb.) “a secera”. 

MEKsz: irt. Irt are înţelesul de “a masacra, a strârpi, a extermina” 



 baie, băi, s.f. I.1. Cufundare a corpului în apă, în scop igienic sau curativ; îmbăiere. 2. Cadă 

sau putină în care cineva se îmbăiază. 3. Expunerea corpului (gol) la acţiunea vaporilor de apă, a 

soarelui, a aerului etc., în scop igienic sau curativ. 4. Recipient în care se pune un lichid, o soluţie etc., 

în vederea unor operaţii industriale sau chimice; lichidul, soluţia etc. în care se fac asemenea operaţii. 

II.1. (La pl.) Nume dat localităţilor în care se găsesc izvoare de apă termală sau minerală cu proprietăţi 

curative. 2. Mină. Munca grea din subteran făcea ca omul să iasă, după terminarea şutului, la 

suprafaţă, înfierbântat şi transpirat, ca după o baie. De aici numele minelor, în epoca împrumuturilor, 

de baie! 

ALTE LIMBI/DIALECTE: ar. ban’e, pl. băn’i; lat. baneum, -i, balineum, -i, balneria, -arum; fr. 

bain, baigner, baigneur şi bagne “ocnă, temniţă”; it. bagnante, bagnare, bagnato, bagno, 

bagnamento, bafgnatura, bagnatore; port. banho (estabelecimento de banhos), banhar, banhar-se; sp. 

bano, banar(se), banera, banista; alb. banjë, gr. mpanio etc. 

TOPONIME: Baia (Arad, Suceava, Tulcea), Baia-de-Aramă (Mehedinţi), Baia-de-Arieş (Alba), 

Baia-de-Criş (Hunedoara), Baia-de-Fier (Gorj), Baia-Mare (Maramureş), Băi (Alba), Băiasa 

(Vâlcea), Băiaşu (Vâlcea), Băieşti (Hunedoara), Băile (Buzău), Băile Herculane (Caraş-Severin), 

Băile Felix (Bihor), Băiţa (Bihor, Cluj, Hunedoara, Maramureş, Mureş) ş.a. 

 Forma arhaică românească era bane, utilizată în epoca în care a avut loc împrumutul. Azi se 

mai păstrează dialectal şi în unele graiuri, izolat. Dispariţia lui n intervocalic, urmat de n din 

dacoromână a fost analizată şi demonstrată în Capitolele IV şi XI. 

r. baie (arh. şi art. banea) > m. bánya “mină, carieră”. 

MEKsz: slav. 

În limbile slave: bg. rudnik, mina; ceh. dul, tuha; pol. szyb, kopalnia; rus. rudnik, kop’; scr. 

rudnik, okno, mina; ucr. rudnik, rudnia, kopalnia; slav. baňa. 

Bania în limbile slave are corespondentul următor: bg. bania “baie, băi”, ceh. bánský “minier” 

(bánskýinženýr = inginer de mine); rus. bania “baie”; scr. banja “staţiune balneară, băi”, banjski 

“balnear”; ucr. bania “baie”, slov. baňa “mină”. 

Iată dar că în limbile slave s-a păstrat sensul originar al termenului, de baie (În aceste limbi 

împrumutul este din limba română). 
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Trebuie să scoatem în evidenţă asemănarea sau poate identitatea de gândire existentă la 

români şi francezi, care au numit cu termenul baie în mod independent, minele subterane (în româna 

arh. baie sau bane şi în franceză bagne “ocnă şi apoi temniţă”) 



 bătrân, bătrâni, s.m. adj. Persoană în vârstă înaintată; moş, moşneag. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: ar. bitârnu, pl. bitârn’i. 

r. bătrân > m. bátran “dârz, curajos”. 

Recunoaştem, în acest împrumut, atitudinea dârză a bătrânilor noştri, care-şi apărau “sărăcia 

şi nevoile şi neamul”. 

MEKsz: nu consemnează cuvântul! 



 boboni, vb. 1. A face farmece, a vrăji; 2. Diferite fructe de plante sălbatice (de bozie, de 

soc, de lemn câinesc etc.), întrebuinţate ca preparate pentru descântece, de către aşa-zisele vrăjitoare; 

3. lucru necurat. 4. farmece, vrăji. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: ar. bubună, bubune “flacără mare (la care se preparau licorile pentru 

farmece)”; bubuneadză “a tune” etc. 

r. boboni > m. (meg)babonáz “a deochea”. 

MEKsz: nu indică etimonul. 

 

 bocet, bocete, s.n. Plâns zbuciumat, însoţit de vaiete; tânguire; mod de a cere iertăciune (la 

înmormântări). 

Compus dacoomân din boci (< lat. vocis) + suf. -et = bocet. 

r. bocet > m. (meg)bocsát “a ierta, a scuza”  

(Isten bocsássa meg... Bocsáss meg...).  

Forma bocsát apare datorită armoniei vocalice. 

MEKsz: nu indică etimonul. 



 biteangă, s.f. (Despre bărbaţi) Om care umblă fără rost; haimana (LR - Tg. Jiu); biteang 

(adv.) = fără ţintă; lăsat în voie. 

DERIVATE: bitangău = “vagabond”, bitang. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: scr. bitanga. 

r. biteangă > m. bitáng “ticălos, bastard”. 

MEKsz: german. 

În limba germană: unglüklich, niederträchtig, elend; Elende, Schuft; Bastard. 



 buitar, buitari, s.m. Copil angajat ca ajutor al păstorilor, care merge în urma turmelor sau 

ciurdei, mânând animalele şi având grijă să nu se răzleţească. 

VARIANTE: (înv.) boitar. 

Cuvântul s-a fomat în dacoromână din boit + suf. -ar = boitar, după modelul compuselor: 

alămar, aurar, birtar, brumar, buzar, cărbunar, cuibar, făinar, olar, păcurar, plugar etc. 



 boit, boituri, s.n. ornament făcut dintr-o împletitură din fâşii de piele, etajat, de care se 

fixează zurgălăi sau alte obiecte sunătoare, fixat pe botă, cu ajutorul căruia buitarul obliga turmele să 

buiască. 

Buirea era provocată, de obicei, din cauza ploii (unele animale neavând voie să stea în ploaie). 

Boituri asemănătoare se aşezau şi la partea superioară a biciului. 

r. boitar > m. bojtár “ciobănel”. 

MEKsz: (?) 
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 Chişinău,-Criş, localitate de tip urban, situată în judeţul Arad, pe valea Crişului Alb. 

TOPONIME: Chişinău (capitala Republicii Moldova). 

r. Chişinău > m. Kisjenö “id.”  

Sub influenţa lui m. Kisjenö, numele a readaptat sub forma Chişineu! 



 ciuhă, s.f. 1. Schelet de lemn acoperit cu zdrenţe, având înfăţişarea unui om, care se aşază 

pe un teren cultivat pentru a speria păsările şi animalele sălbatice. 2. Fig. Fiinţă urâtă; momâie, 

sperietoare. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: ar. čiuhlean “vagabond, secătură, derbedeu”; scr. čuvar “păzitor”; 

germ. Scheuche. 

TOPONIME: Ciuhoi (Bihor). 

r. ciuhă > m. csuha “sutană (haină preoţească)”! 

MEKsz: tc. < ? persian. 



 ciurgău, ciurgaie, s.n. 1. Porţiune dintr-un pârâu cu susur permanent. 2. Pârâu pierdut 

undeva între stâni (şi care se scurge printre ele). 

VARIANTE: ciorgău. 

Compus în limba română din interjecţia ciurg (astăzi păstrată doar în dialectul aromân: ciur 

“interjection qui imite le bruit d‟un liquide qui coule”.) În graiuri se păstrează şi forma curgău, ceea ce 

ne face să înclinăm către un compus din elementele: čiur interjecţia amintită mai sus + terminaţia -gău 

= ciurgău. Această combinaţie nu este singulară şi are avantajul că redă întocmai definiţia ciurgăului! 

r. ciurgău > m. csorgó “şipot”. 

Din csorgó apare csorog (cu metateză), apoi csötgö (adj.) “zornăitor”! 

MEKsz: fino-ugric! 



 corlată, corlate, s.f. 1. Îngrăditură de forma unui patrulater pentru animale domestice. 2. 

Îngrăditură care se aşază pe care când  se cară snopi sau fân. 3. Iesle. 4. Poliţă în jurul cuptorului pe 

care se ţin vase de bucătărie şi alte lucruri mărunte: prichici. 

Compus dacoromân din corlă (nume generic pentru mai multe specii de păsări, în trecut) + 

suf. -ată = corlată. Iniţial, avea sensul de loc îngrădit pentru păsări, extinzându-se, în cele din urmă, la 

înţelesul de azi. 

Compunerea cu suf -ată este productivă. Ex.: cenuşată, cocorată, cruciată, pelinată, 

pistruiată, surată, zăbălată etc. 

VARIANTE: corlat (perechea masculină!) 

TOPONIME: Corlata (Suceava), Corlate (Dolj), Corlăteni (Botoşani), Vorlăţel (Mehedinţi), 

Corlăteşti (Olt, Prahova), Corlat (Munţii Apuseni) etc. 

r. corlat(a) > m. korlát “barieră, balustradă, parapet”. 

MEKsz: (?) 



 haiduc, haiduci, s.m. 1. Om care, răzvrătindu-se împotriva asupririi, îşi părăsea casa şi trăia 

în păduri, singur sau în cete, jefuind pe bogaţi şi ajutând pe săraci. 2. (Înv.) Soldat mercenar. 

Format în dacoromână din interj. haide + suf. -uc = haiduc, acesta exprima perfect fizionomia, 

dar mai ale caracterul celui obligat să stea tot timpul cu ochii în patru şi gata de drum sau de acţiune.  

Cu sufixul -uc s-au format în limba noastră şi alte cuvinte, între care: lănţuc, lăptuc, pătuc, 

sătuc, tătu, uituc etc. 

Compuse cu radicalul hai sau haide: 
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 haidău, s.m. “păzitor de vite, bouar, văcar, gonaci la vânătoare” (Acest substantiv s-a 

format după tipul altor compuse, între care amintim: băltău, brânzău, buzău, clănţău, codău, culegău, 

fumegău, mâncău, sugău etc.); 

 haidoş, haidoşi, haidoşă, haidoşe, adj. Zdravăn, voinic, chipeş, bine făcut; 

 haiteş, “voinic, puternic, tare” (LR); 

 haihui, -ie, adj. Zăpăcit, zănatic, neserios. (Adverbial) determinând verbe ca: “a umbla 

haihui, a porni... etc.” Fără rost, fără ţintă, fără grijă, hoinar. 

 hăire, hăire, s.f. Acţiunea de a hăi şi rezultatul ei; strigăt de îndemn pentru vite. 

 hăit, hăituri, s.n., hăire (vb. a hăi); 

 hăitar, var.: hăidar (Toponime: Haidar, Tulcea); 

ALTE LIMBI/DIALECTE:  ar. Hai!, Haide, Haidi-de!, Hai-hui “zăpăcit” etc.; scr. hajduk, pl. 

hajduci; adj. hajdučki “haiducie”; bg. haidutin; tc. haydut; fr. heiduque; it. aiducco; germ. Heiduck. 

TOPONIME: Haiduceşti (Alba). 

Aşadar, haiduc s-a format pe teren aromânesc. Termenul s-a răspândit mai ales în 

Transilvania, unde cetele de haiduci acţionau cu putere împotriva dublei exploatări, sociale şi 

naţionale. “În vechile legende şi cântece bătrâneşti ale poporului român au intrat figurie eroice ale 

unor haiduci ca: Mihu Copilu, Român Gruia Grozovanul, Corbea, Pintea Viteazul, Iancu Jianu, Bujor 

ş.a.” (DER). În Ardeal, aflat sub stăpânire străină, au fost alcătuite corpuri expediţionare din mercenari 

care aveau misiunea de a lupta contra haiducilor, de unde, mai târziu, componenţii acestor unităţi au 

primit numele de la haiduci. Într-o perioadă de timp, haiduc era echivalent cu infanterist ungur! Formă 

a luptei de clasă, haiducia era frecventă, spre sfârşitul evului mediu, nu numai în ţările române, ci şi în 

Peninsula Balcanică. Era firesc ca, o dată cu extinderea haiduciei, să se răspândească şi noţiunea de 

haiduc. 

r. haiduc > m. hajdú(k) “dorobanţ” 

Hajdúk este forma numărului plural, astfel că singularul a fost refăcut, devenind hajdú. 

Celelalte limbi care l-au adoptat nu au avut nevoie să facă această operaţie! 

MEKsz: (hajtó hajt) 

Hajtó provine din haidău (var. haitău). 



 langă, lăngi, s.f. Parte luminoasă, mobilă, violentă, care se înalţă ca o limbă de foc dintr-un 

corp aprins; pară. Limbă de foc. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: ar.: lănçidă, lănçidz “gogoşi coapte la flacără iute”; langur, lânguros; 

fr. langoureux “înfocat”, languir “a dori cu înfocare, a se topi după; it. languore, languire; sp. 

languido, languidez etc. 

Langă şi limbă sunt înrudite. Acelaşi etimon a dat în fr. langue şi în română langă, de fapt tot 

o limbă, dar de foc! 

r. langă > m. láng “flacără, foc, vâlvătaie”. 

MEKsz: (? fino-ugric). 



 lup (vezi XI.82), lupi, s.m. Mamifer sălbatic, carnivor, cu aspectul unui câine, având capul 

mai mare, botul şi urechile mai ascuţite şi coada mai stufoasă decât acesta (Canis lupus). 

ALTE LIMBI/DIALECTE: ar. lup, pl. luki; lat. lupus, fr. loup, it. lupo, sp. lobo. 

În condiţiile convieţuirii incipiente româno-maghiare, când relaţiile sociale erau în curs de 

dezvoltare, apariţia lupului la stână, la turmele de oi, ori în sate, şi strigătele localnicilor: lupu’, lupu’ 

mă! lup! i-au făcut pe proaspeţii aşezaţi printre autohtoni să asocieze strigătul lup! cu acţiunea de a 

fura şi rezultatul ei (răpirea oilor). 

r. lup > m. lop “a fura”. 

MEKsz: (?) 
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 meandru, meandre, s.n. 2. Buclă accentuată a unei ape curgătoare, mai ales în regiunile de 

şes; p. anal. Sinuozitatea, cotitură (a unui deum). 2. Motiv ornamental format din linii frânte sau curbe, 

sugerând stilizarea unor valuri de apă. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: fr. meandre, it. meandro, sp. meandro. 

r. meandru > m. mender > m. meder “albie, matcă”. 



 porc, porci, s.m. Mamifer domestic omnivor, cu botul ascuţit, cu corpul acoperit de păr, 

aspru, scurt; este crescut pentru carnea şi grăsimea lui; carnea acestui animal. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: ar. porcu, pl. porţi; lat. porcus, fr. porc; it. porco, port. porco, sp. 

puerca. 

Tradiţionala sacrificare a porcului în ajunul sărbătorilor de iarnă, prin pârjolire, a condus la 

asocierea cuvântului porcul, rostit cu o frecvenţă tot mai mare, pe măsură ce se apropia Ignatul, cu 

aceea de pârjolire a porcului, formă sub care a intrat în lexicul maghiar. 

r. porcu(l) > m. (porkol) > m. pörköl (disznóperzsel) “a pârli, a prăji”. 

MEKsz: perzsel (!) 

 

 puică, puici, s.f. 1. Pui de găină de parte femeiască; găină tânără; p. ext. pui de pasăre de 

curte de parte femeiască. 2. Fig. Termen de dezmierdare pentru o fată, o femeie. 3. (Reg.) Boabă 

rămasă neînflorită când se fac floricele din porumb. 

Format în limbaromână din pui + suf. -că = puică. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: ar. pul’ică şi pul’iţă; mgl. pul’ică. Din formele arhaice păstrate în 

dialectele balcanice reiese că substantivul puică s-a format înainte de transformarea, în dacoromână, a 

lui -li în i.  

TOPONIME: Puieni (Ilfov), Puieşti (Buzău, Vaslui), Puini (Cluj), Puiuleţeşti (Alba). 

r. puică > m. pulyka “curcă”! 

MEKsz: ? (Alathiv szóból = din strigătul dobitoacelor?) 



 rug, ruguri, s.n. Grămadă de lemne pe care se ardeau, în antichitate, jertfele sau morţii şi, în 

evul mediu, condamnaţii la moarte. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: ar. rug, pl. ruguri; lat. rogus, it. rogo, sp. rogo etc. 

r. rug > m. rúg “azvârli, a lovi cu piciorul”. 

Asociaţia de idei, la împrumutul acestui cuvânt, s-a făcut privind la rugul arzând, strigătul de 

groază al mulţimii adunate şi azvârlirea condamnatului în foc! 

MEKsz: ? fino-ugric (!) 



 samar, samare, s.n. 1. Samar de povară, fără scări, care se pune pe măgari şi pe catâri; p. 

ext. încărcătură care se aşază pe spatele unui animal de povară. 2. Bucată de sândură având pe una din 

feţe o mică platformă şi servind la transportarea cărămizilor pe schele. 3. Laţ de sprojin pe care se 

aşază căpriorii acoperişului unei case.  

ALTE LIMBI/DIALECTE: ar. sămar, pl. sămare; alb. samar “basto”; gr. Samari; lat. sagmarium 

(de la sagma, -atis “şa de lemn pentru povară”) 

TOPONIME: Sămara (Argeş). 

r. samar > m. szamár “măgar”. 

Confuzie evidentă între povară şi animalul care o transportă! 

MEKsz: italian. 

În limba italiană: asino “măgar”; basto “teherhordó nyereg” (!) 
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 sunet, sunete, s.n. 1. Senzaţie înregistrată de ureche datorită mişcării ondulatorii cu o 

frecvenţă convenabilă a unui mediu. 2. Vibraţie muzicală. Anunţare, vestire (a unui eveniment); 

semnal. 3. Răsunet; ecou; vâlvă, gălăgie etc. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: lat. sonitus; it. sonatura “action de sonner”; ar. sun, asun, asunare. 

r. sunet > m. szünet (pihenéste vaíó) “răgaz, pauză, repaus”. 

În epoca în care a avut loc încadrarea acestui substantiv în sistemul morfologic ungar, masele 

de lucrători (iobagi), aflaţi pe moşii, în păduri etc., organizaţi în brigăzi, aveau voie să întrerupă lucrul 

numai la un anumit semnal, dat de împuternicitul stăpânului etc. Semnalul se făcea acustic, prin sunet. 

Lucrătorii urmăreau dacă s-a auzit sunetul; acesta a devenit în limba maghiară sinonim cu pauza! 

MEKsz: nu indică etimonul.  



 tilincă, tilinci, s.f. 1. Instrument de suflat, cu timbru ascuţit, fără găuri laterale, făcut din 

scoarţă de paltin, răchită, tei etc. Talangă. 2. Groapă de fântână. Var.: tilingă, dilincă. 

Format în dacoromână din sunetul caracteristic instrumentului, ti-li, tili + suf. -incă = tilincă, 

ca şi următoarele compuse cu acest sufix: junincă (jună (< lat. junix, -cis) + suf. -incă =), pelincă (pele 

+ suf. -incă); ţolincă (ţol + suf. -incă); şirincă (şir + suf. -incă), horincă (horă + suf. -incă), pălincă 

(pale + suf. -incă), budincă (butincă) (bute + suf. -incă), cosaştincă etc. etc. Compunerea cu suf. 

arhaic -incă, foarte răspândită azi în graiuri, se întâlneşte de asemenea în antroponimie (Catinca, 

Irinca, Marinca, Todinca etc.), cât şi în toponimie: Sinca (Braşov, Suceava), Tinca (Bihor) ş.a. 

Acelaşi sunet, tilin, este cunoscut şi în spaniolă, având semnificaţia de clinchet, dar şi pe aceea 

de a avea “pe vino-ncoa” (hacer tilin). 

Împrumutul în maghiară nu s-a făcut însă din forma tilincă, ci din aceea de tilincău (cântăreţ 

din tilincă sau cel ce confecţionează acest instrument). 

r. tilincău > m. tilinkó “tilincă” 

MEKsz: ? onomatopeic. 



 toate-mute. Cuvânt de ordine care se dădea, în trecut, femeilor rămase la vatră şi anchetate 

de autorităţile feudale, în legătură cu activitatea soţilor, copiilor, rudelor etc. plecaţi în haiducie; parolă 

dată de bătrânii satului. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: lat. tottus, mutus; fr. tout, muet; it. tutto, muto; port. todo, mudo; sp. 

todo, mudo; ar. tute-mute. 

În graiuri: tăti-muti. 

Ambele elemente sunt de origine latină. 

r. tăti-muti > m. tutymutyi “papă-lapte”. 

MEKsz: onomatopeic! 



 tulvai, interjecţie. Exclamaţie care exprimă spaimă, mânie etc. 

Compus în dacoromână din tul (tulă) < germ. toll “zăpăcit, nebun etc.” + vai (interjecţie) = 

tulvai. În aromână, acelaşi mod de compunere a dat pe cavai! 

ALTE LIMBI/DIALECTE: ar. vai; mgl. vai; alb. vaj; gr. Bai. 

În epoca tulbure din timpul şi de după marile migraţii, compusul tulvai, în lumea satului bine 

organizat de veacuri, avea sensul nu de simplă jeluire, ca vai, ci de semnal de luptă, cu un înţeles 

atotcuprinzător, care se răspândea ca fulgerul în tot cnezatul despre atacul sau jaful respectiv. 

Vorbitorii unguri, asistând la un asemenea act de barbarie şi auzind pe buzele tuturor acest 

cuvânt, au dedus că tulvai erau jefuitorii. 

r. tulvai > m. tolvaj “hoţ, tâlhar”. 

MEKsz: (?) 
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 Vaşcău, localitate de tip urban, în judeţul Bihor, situată în Depresiunea Beiuşului, pe valea 

râului Crişul Negru, la poalele Munţilor Codru-Moma şi Bihariei. 

Familia de cuvinte din care faceparte toponimul Vaşcău este numeroasă: învăscut, învăscător, 

învăscătoare, învăsca (vb.) etc., având semnificaţia de acoperit, ascuns, mascat, îmbrăcat, înfăşurat, 

învelit etc. Toate aceste compuse au fost făcute cu prefixul în-, tema vască. 

Compunerea cu sufixul -ău, foarte răspândită în dacoromână, a condus la obţinerea formei 

Vascău, cu sensul de loc ascuns, bineînţeles de codri seculari care îl protejau la vremea în care a fost 

întemeiată aşezarea. 

În graiuri, unele cuvinte cu s urmat de c transformă s în ş, ca în it. tasca = rom. taşcă, it. 

scuola = rom. şcoală, it. pesce = rom. peşte, ca de altfel şi în dialecte. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: ir. învešti (vb.). 

TOPONIME: Vasca (Harghita), Vascani (Iaşi), Văşcăuţi (Suceava), precum şi Vaşcăuţi, 

localităţi româneşti din Ucraina şi Republica Moldova (lângă Hotin şi respectiv în apropiere de 

Soroca, pe Nistru). 

Aşadar, acest toponim este răspândit pe o arie întinsă, care cuprinde aproape tot teritoriul 

dacoromân. 

r. Vaşcău > m. Vaskoh “id.” 
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Capitolul XIII 

 

ELEMENTE AUTOHTONE 
 

Este vorba despre elemente autohtone, preromane, din substratul comun româno-albanez, 

încadrate în sistemul morfologic al limbii ungare. “În chip firesc şi necesar, din fondul lexical arhaic 

neroman, se acordă întâietate acelei părţi care este comună cu albaneza, din cauză că, la acest loc de 

cuvinte, caracterul autohton şi indo-european apărând de la prima vedere vedere e mai uşor de indicat 

şi de identificat ca atare” (EALR). Iată de ce am considerat necesar să analizăm acele elemente 

autohtone a căror pătrundere în limba maghiară este edificatoare, atât ca pondere, deci sub raport 

numeric, cât mai ales ca valoare lingvistică certă, individualizată, de origine strămoşească. 

Această categorie de cuvinte a fost împrumutată în mod cert şi nemijlocit din limba română. 

Împrumutul din albaneză este exclus din capul locului, întrucât o convieţuire albano-maghiară nu este 

cunoscută din punct de vedere istoric şi nici lingvistic. 

Cuvintele analizate în acest capitol au fost preluate în majoritatea cazurilor după I.I. Russu: 

“Elmente autohtone în limba română, substratul comun româno-albanez” (EALR). Puţinele excepţii 

sau completări au fost transpuse după DLRM, DEX, “Dicţionarul Dialectului  Aromân” (Tache 

Papahagi) şi “Descrierea istroromânei actuale” (August Kovačec). Semnificativ ni se pare faptul că, 

din cele 71 de cuvinte preromane care au corespondent în albaneză, studiate de I.I. Russu, au fost 

încadrate în sistemul morfologic ungar 35, deci în proporţie de peste 49%, fără a mai socoti derivate 

româneşti sau ungureşti. Aceasta nu ne îndreptăţeşte să afirmăm că ponderea cuvintelor de origine 

latină, moştenite, sau a celor de provenienţă aşa-zisă slavă, trecute prin filieră română şi pătrunse în 

limba maghiară este identică. În aceste cazuri, apartenenţa la limba română, la limbile romanice, la 

latină chiar, sau la limbile slave este mai greu de dovedit. Din aceste considerente am ales această 

soluţie sigură, de analiză a cuvintelor autohtone, preromane, în care orice fel de îndoială este exclusă, 

certitudinea împrumutului din română fiind de 100%, iar apartanenţa la substratul traco-daco-ilir, 

incontestabilă. 

Această dovadă este întărită şi de existenţa în dialectele balcanice a cuvintelor analizate, 

aproape în toate cazurile. Se ştie că aceste dialecte româneşti au fost despărţite de dacoromână înainte 

de venirea ungurilor în Europa şi aşezarea lor în Panonia. Desigur, nu toate cuvintele analizate în acest 

capitol au pătruns în limba maghiară literară, unele rămânând, cum este şi firesc, la nivel dialectal. 

Situaţia este identică şi în limba română, unde multe cuvinte apar ca simple regionalisme.  



 baltă, bălţi, s.f. Apă stătătoare permanentă, de obicei puţin adâncă şi având o bogată 

vegetaţie acvatică; p. ext. lac. 2. Apă de ploaie adunată într-o adâncitură; groapă cu apă sau cu 

mocirlă. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: ar. baltă, pl. bălţî; ir. bata; mgl. baltă; alb. baltë “Schlamm, Sumpf, 

Ton - Erde”; bal’ta, baltinë “fango”; baltishte “terreno fangoso”; lomb. palta. 

TOPONIME: Balta (Mehedinţi), Balta-Albă (Buzău), Balta-Arsă (Botoşani), Balta-Doamnei 

(Prahova), Balta-Neagră (Ilfov), Balta-Raţei (Vrancea), Balta-Sărată (Caraş-Severin), Balta-Verde 

(Dolj, Mehedinţi), Băltăgani (Buzău), Băltăgeşti (Constanţa), Băltăreţi (Buzău, Galaţi), Băltăţeni 

(Vaslui), Bălteni (Argeş, Buzău, Dâmboviţa, Iaşi, Ilfov, Olt, Vaslui, Vâlcea, Tulcea), Băltiţa 

(Prahova), Bălţeşti (Prahova), Bălţi (Republica Moldova) ş.a.  

r. balta > m. Balata-tó  

(lac în Ungaria, situat la nord-vest de Nagyatád şi la sud-est de Nagykanizsa). 

Încadrarea în lexicul ungar s-a făcut cu anaptixă. 



Elemente lexicale străromâneşti 

~ 159 ~ 
 

Acest cuvânt autohton a pătruns în toate limbile popoarelor vecine, sub diferite forme.  

Baltă are şi numeroase derivate: băltac, băltăcăi (vb.), băltăcel, băltăcel, băltăreţ, băltăreaţă, 

băltău, bălţi (vb.), băltină, băltiş, băltiţă, băltoacă, băltoagă, băltoi, băltos, bpltoasă etc. 

Dialectul aromân cunoaşte şi el o serie de derivate: băltac, băltoacă, băltoc, băltos etc. 

Dintre acestea, băltoi “baltă mare” a dat numele unui lac vestit nu numai în Ungaria, ci şi în 

toată lumea. 

Se ştie că forma arhaică băltoi, uzitată în epoca respectivă, este bălton, respectiv băltoniu, aşa 

după cum am demonstrat mai înainte (vezi Capitolul IV). Această formă, datorită specificului 

dialectului dacoromân, a evoluat, devenind băltoi, pe când în toponimia şi hidronimia ungară ea a 

rămas ca în vremea în care a fost împrumutată. 

r. bălton(iu) > m. Balaton “Lacul Balaton de azi”  

şi Balaton, localitate  situată între oraşele Ozd şi Eger. 

Şi în cazul încadrării acestui cuvânt în sistemul morfologic maghiar s-a folosit anaptixa. 

 

 barză, barze, adj. Sură, cenuşie, cu pene de culoare amestecată albe şi negre (despre păsări), 

aurie, vânătă (despre capre), despre fructe (mere berze). 

ALTE LIMBI/DIALECTE: ar. capră barzdă, mulă barzdă; mgl. bardza “nume de capră”; alb.: 

barhdë “bianco”; gr. mpartzo. 

TOPONIME: Barza (Gorj, Hunedoara, Olt, Vâlcea). 

r. barză > m. bárza (kecske) “varietate de capră” (reg.). 



 brad, brazi, s.m. Copac răşinos, totdeauna verde, creşte la munte. Nume generic al tuturor 

copacilor coniferi. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: ar. brad, brădic; mgl. brad, brădet; alb. breth “abete (albero)”, art. 

bredhi; bree “Tanne”, precum şi lat. bratus “arbre semblable au cyprés”. 

TOPONIME: Brad (Bacău, Hunedoara), Bradu (Argeş, Neamţ, Sibiu), Bradu-Clocotici 

(Vâlcea), Brazi (Hunedoara, Prahova), Brazii (Arad), Brădăceşti (Vrancea), Brădăţel (Dâmboviţa, 

Hunedoara, Suceava), Brădeana (Alba), Brădeanca (Brăila, Buzău), Brădeanu (Buzău), Brădeni 

(Sibiu), Brădeşti (Alba, Harghita, Vaslui, Dolj), Brădet (Alba, Bihor, Covasna, Gorj, Prahova), 

Brădetu (Argeş, Vrancea), Brădeţelu (Mureş), Brădeţel (Gorj), Brădişor (Vâlcea, Caraş-Severin), 

Brăduţel (Argeş), Brăduţ (Covasna) ş.a. 

r. brad > m. brád, brátfa “fenyöfa” 

Numele oraşului Brad (Hunedoara) > m. Brád “id.” 

 

 brâu, brâie, s.n. Cingătoare lată, de lână, de piele, de mătase etc., pe care o poartă ţăranii. 

Cingătoare lată pe care o poartă preoţii ca semn al unui grad ierarhic; cingătoare la fel cu odăjdiile 

purtate în timpul slujbei de preoţi şi arhierei. 2. Partea corpului pe care o încinge brâul; mijloc. 3. 

Ornament colorat sau în relief care înconjoară uşile, ferestrele sau înconjoară un zid; p. ext. dungă. 

Fâşie de teren acoperită cu iarbă, care străbate un perete de stâncă. 4. Şir, lanţ. II. (Cor) Brâuleţ; dans 

ţărănesc (hora de brâu). 5. Curcubeu. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: ar. brâu, brău; mgl. broan; ir. brâv, brâvu, bârv; alb. bres, art. brezi. 

Forme arhaice dacoromâne: brânaş, brânuţ, brâneţ etc. 

TOPONIME: Brăneşti (Galaţi, Gorj, Ilfov, Timiş), Brăneţ (Olt), Brănişca (Hunedoara), 

Brăniştaru (Ilfov) ş.a. 

r. brâneţ (arh. brâuleţ) > m. bernéc, bernyéc, bernyész  

“brâu de lână” (vezi Capitolul II METATEZA). 

r. brâu > m. briu “dans” 
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 buzat, -ă, buzaţi, -te, adj. 1. Cu buze mari, groase. 2. Fig. (Rpmas) cu buzele umflate; 

păcălit, dezamăgit. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: ar. mbudzat, mbudzinat, mbudzinare; mgl. năbuzos. 

TOPONIME: Buzota (Prahova). 

Format în dacoromână din buză + suf. -at = buzat. 

r. buzat, buzată > m. buzát, buzáta  

“buzat, îmbufnat, bosumflat, bălos, buză”; buzája “ajaka” 

 

 buză, buze, s.f. 1. Fiecare dintre cele două părţi cărnoase care mărginesc gura şi acoperă 

dinţii. 2. Marginea unor obiecte, a unor vase. 3. Culme a unui deal, a unui pisc, margine a unui şanţ, a 

unei păduri etc. 4. Ascuţiş al unor instrumente de tăiat; tăiş. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: ar. budză; mgl. buză; alb. buzë. 

TOPONIME: Buza (Cluj), Buza-Cătun (Bistriţa-Năsăud), Buzad (Timiş), Buzaş (Sălaj), Buzăiel 

(Braşov), Buzău (Buzău), Buzeni (Botoşani), Buzescu (Teleorman), Buzeşti (Maramureş, Olt, Gorj), 

Buzoeni (Ialomiţa), Buzoeşti (Argeş) ş.a. 

r. buză > m. buza “buza de sus”. 

 

 căpuşă, căpuşe, căpuşi, s.f. 1. Mică insectă, fără aripi, semănând cu un păianjen, din clasa 

arahnidelor, care se înfige în pielea animalelor şi sehrăneşte sugându-le sângele. 2. Mugur de viţă, din 

care se dezvoltă coardele şi rodul; ochi. 3. Plantă erbacee medicinală, originară din Africa (Ricinus 

communis). 

ALTE LIMBI/DIALECTE: ar. căpuşe, căpuşu; mgl. căpuşă; alb. këpushëzecca 

TOPONIME: Căpuşeni (Vaslui), Căpuşu-de-Câmpie (Mureş), Căpuşu-Mare (Cluj) ş.a. 

r. căpuşă > m. kapusa 



 cursă, curse, s.f. 1. Dispozitiv de diferite forme pentru prinderea animalelor sălbatice; teren 

anume pregătit pentru ca animalul care păşeşte în limitele lui să fie prins; capcană. 2. Fig. Mijloc 

viclean de a prinde pe cineva spre a-l da de gol sau spre a-i face rău; uneltire iscusită. 

TOPONIME: Cursaru (Gorj), Curseşti-Deal, Vale (Vaslui) ş.a. 

r. cursa > m. kursza “vadfogó hurok”; kurcsa “capcană”. 

 

 gard, garduri, s.n. 1. Construcţie de lemn, de metal etc. care împrejmuieşte o curte, un 

teren, o grădină etc. 2. (Pop.) Împletitură de nuiele sau de trestie cu care se face un baraj de-a 

curmezişul unei apei, pentru prinderea peştelui. 3. (Sport) Fiecare dintre obstacolele de la alergări. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: ar. gardu, ngărdire, disgărdire; mgl. gard; ir. gard “poartă împletită”; 

alb. garth “siepe”, gardhi şi gard. 

TOPONIME: Gărdăneasa (Mehedinţi). 

r. gard > m. gárd; gárgya, kárgya “ghizd”;  

gárdus, kudgárgya, kudgárdulat “kútköböl” 

 

 grumaz, grumaji, s.m. 1. Gât (prin restricţie) ceafă. 2. (Rar) Câtlej. 3. (Pop.) Partea mai 

îngustă a unor obiecte, asemănătoare cu gâtul.  

DERIVATE: grumăjori, grumăzuţi, grumăzare etc. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: ar. grumadzu, gurmadzu; alb. grumás, gurmás, artic. grumázi, 

gurmázi “esofage, laringe”. 

TOPONIME: Grumăzeşti (Neamţ), Grumezoaia (Vaslui). 

r. grumăjori > m. grumezsor “ostornyakló” 
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 guşă, guşi, s.f. 1. (La păsări) Pungă pe traiectul esofagului, în care alimentele stau câtva 

timp înainte de a trece în stomac. 2. (La animale amfibii) Pielea de sub maxilarul inferior, care ajută, 

împreună cu muşchii respectivi, la respiraţie. 3. (La oameni) Umflătura care se formează în partea 

dinainte a gâtului, fiind produsă de mărirea glandei tiroide; boală care provoacă această umflătură. 4. 

Cută de grăsime care atârnă sub bărbie la unele persoane. 5. Gât, gtlej. 6. Partea de sub gât a unei blăni 

sau a unei piei. 7. (În expresii) Gulă de conductă = cută care se formează uneori la curbarea unei ţevi. 

8. Fig. (Rar) Loc unde se lărgeşte o vale. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: ar. guşe, guşuiescu (vb.), guşuire “decapitare”; mgl. guşă “gât”, 

guşnes “iau de gât”; ir. guşa; alb. gushë. 

TOPONIME: Guşiţei (Vaslui), Guşoieni (Vâlcea), Guşoianca (Vâlcea), Guşoiu (Dâmboviţa). 

r. guşa > m. gusa, cu derivatele: gusál, gusázik. 

 

 măgură, măgur, s.f. 1. Deal mare (singuratic); p. ext. munte. 2. Tumulus (ridicătură 

artificială de pământ, rotundă, din vremile preistorice). 

ALTE LIMBI/DIALECTE: ar. măgură; ir. (top.) Magura; alb. magullë “măgură, movilă”. 

TOPONIME: Măgulicea (Arad), Măgura (Alba, Bacău, Braşov, Bihor, Buzău, Caraş-Severin, 

Constanţa, Dâmboviţa, Hunedoara, Olt, Prahova, Sălaj, Suceava, Teleorman, Vâlcea, Vrancea), 

Măgura-Ierii (Cluj), Măgura-Ilvei (Bistriţa-Năsăud), Măgura Topliţa (Hunedoara), Măgurele 

(Bistriţa-Năsăud, Bucureşti, Mehedinţi, Prahova, Tulcea), Măguri (Cluj, Timiş) ş.a. 

r. Măgura > m. Mohora (prin intermediar slav)  

“localitate situată la sud de oraşul Balassagyarmat”. 

 

 mazăre, s.f. 1. Plantă erbacee de cultură, din familia leguminoaselor, cu flori albe sau 

trandafirii şi cu seminţe sferice, în păstăi (Pisum sativum); Păstăile sau seminţele comestibile ale 

acestei plante; mâncare pregătită din aceste seminţe. 2. Compuse: mazăre-de-câmp = plantă 

asemănătoare cu mazărea (1), cultivată ca nutreţ pentru vite (Pisum arvense); mazăre sălbatică = plantă 

erbacee agăţătoare, cu flori roşii, parfumate (Pisum elatius). 

DERIVATE: măzăroi, măzăron’ (băn.), măzărică, măzăriche, măzărată etc. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: ar. madzăre, madzâre, mazeruică, mădziriche; alb. modhullë 

“mazăre” (modhë, -në, -a, modhul “neghină”). 

TOPONIME: Măzăraru (Vâlcea), Măzăroi (Gorj) ş.a. 

r. măzărică > m. mezerika “borsószerü gyomnövény”. 



 mânz, mânji, s.n. 1. Puiul iepei (până la un an); p. ext. pui de măgar. 2. Fig. (Fam.) 

Copilandru. 3. Firele de urzeală rămase netrecute prin iţă şi spată (EALR). 

DERIVATE: mânză, mânzac, mânzălău, mânzat, mânzar, mânzăriţă etc. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: ar. mândzu, măndzu, mânzac, mândzat; mgl. mondz, mondz, mănz; 

alb. mës; gheg. mas “mânz de cal şi de asin”, mëzë, mazë (fem.); it. monzo. 

TOPONIME: Mânzăleşti (Buzău), Mânzăteşti (Iaşi, Vaslui), Mânzaţi (Vaslui), Mânzu (Buzău) 

ş.a. 

r. nânzălău > m. menzaló “vacă stearpă” 



 moş, moşi, s.m. 1. Om bătrân, moşneag. 2. Personaj mascat care însoţeşte brezaia; unul 

dintre irozi. 3. (Reg.) Bunic. 4. (Reg.) Unchi. 5. Ascendent îndepărtat; strămoş. (În legătură cu datini 

sau  superstiţii). 1. Fiecare dintre cele două zile din luna martie care urmează după zilele babelor. 2. 

(La pl.) Ajunul duminicii în care creştinii sărbătoresc pogorîrea duhului sfânt şi dau de pomană pentru 

sufletele celor morţi. 3. (La pl.) Bâlci tradiţional care se ţine la Bucureşti în luna mai, în epoca 



Alexandru Pele 

~ 162 ~ 

 

sărbătorii amintite. (Înv.) Bucată de moşie (rămasă de la strămoşi); fâşie de pământ stăpânită de un 

moşnean. 

DERIVATE: moşie, moşesc, moşuleţ, moşan (“moştenitor”), moşenesc, moaşă, moşit, moşică, 

moşie, moşier, moşioară, moşnean, moşoi, moşneag etc. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: ar. moşu, moşoniu,  moaşă, moaşe “femeie bătrână”; mgl. moş, 

moaşă, muşeaţă “bătrâneţe”; ir. moş, moaşa; alb. mótshë, moshë, motshim, moshatar. 

TOPONIME: Moşeşti (Buzău), Moşia-Mică (Dâmboviţa), Moţna (Iaşi, Sibiu), Moşneni 

(Constanţa, Dolj, Mehedinţi), Moşniţa-Nouă (Timiş), Moşoaia (Argeş) ş.a. 

r. moşoi > m. mosuly, mosuj “bătrân”; 

r. moşia > m. mósia “baştină, proprietate de pământ cultivabil, cu clădiri; casă boierească”. 

r. moaşa > m. mosa “babaaszony”. 

 

 murg, murgă, murgi, murge, adj. De culoare închisă, castaniu, brun (Substantivat), m. Cal 

cu părul de această culoare; p. ext. orice cal. (Substantivat. f.) în expr. A intrat murga în sat = s-a 

înserat. Murg (amurg), crepuscul. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: ar. murgu, amurgu, murgea; mgl. murg. murgaf; alb. murgu, murgë 

“nero, misero” 

r. murg > m. murg (reg.) “dunkelbraun”; 

r. murgă > m. murga “cal roşu închis; porc roşcat;  

mârţoagă; tibia calului” 



 searbăd, -ă, serbezi, -de, adj. 1. (Despre alimente) Fără gust, fad. (Despre gustul 

alimentelor) nedefinit. 2. Fig. Plictisitor, monoton, fără colorit (artistic). 3. (Despre oameni) Palid la 

faţă; fără vlagî, veştejit. 

DERIVATE: sarbăd, a (se) sărbezi, sărbezit, sărbezeală, sărbezire etc. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: ar. sarbit, salbit; alb. tharbët, tharptë, tharbë. 

r. sârbezit > m. szerbezi; szerbezilodik. 

 

 scăpăra, vb. 1. A poduce scântei prin lovirea cremenei cu amnarul; (despre pietre sau 

corpuri dure) a scoate scântei prin ciocnire. 2. A scânteia, a sclipi, a fi foarte flămând, a fi furios, a 

simţi o durere foarte puternică. 

DERIVATE: scăpărat, scăpărător, scăpărătură, scăpărământ, scăpăruşe “chibrituri”. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: ar. ascapir (vb.), scăpirare, ascăpirare; mgl. scapir, scapirari ; alb. 

shkrep. 

r. scăpăra > m. szkeperál “üt” 

 

 sterp, stearpă, sterpi, sterpe, adj. (despre pământ) Care nu rodeşte (suficient), neroditor, 

neproductiv. (despre epoci, ani) În care pământul nu a rodit; sărac. Fig. (Despre privelişti) Fără viaţă, 

sărac, dezolant. 2 (Despre oameni) Care nu poate procrea, care nu se poate reproduce. (Despre 

căsătorie) Din care a rezultat copii. (Despre femelele animalelor) Care nu fată (şi care nu dă lapte) 

(Despre plante sau flori) Care nu fac roade sau seminţe; închircit, uscat, degenerat. 3. Fig. Care nu 

produce nimic, care nu dă nici un rezultat; infructuos, zadarnic; fără conţinut. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: ar. sterpu, stearpă; mgl. sterp; ir. atârpla “oaie stearpă”; alb. shterpë 

“capra, pecora sterile”; let. starpa. 

TOPONIME: Sterpoaia (Gorj). 

r. stearpă (în graiuri: stearpă) > m. sztarpa. 
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 şopârlă, şopârle, s.f. Nume dat mai multor specii de reptile cu pielea verde-cenuşie sau 

pestriţă, cu corpul aproape cilindric, sprijinit pe patru picioare scurte, îndreptate în afară, cu coada 

lungă şi subţiată spre vârf (Lacerta). 

DERIVATE: şopârlar “uliul şopârlelor, şorecar”, şopârlare, şopârlăriţă, şopârlică, şopârcă, 

şoprcăi etc. 

TOPONIME: Şopârleni (Vaslui), Şopârliţa (Olt) ş.a. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: alb. shapi, art. shapiu; gheg. tshapi, artic. tshapini “şopârlă”. 

r. şopârcă > m. sipirka, sipirkó, “lacerta viridis”; supirka, suporka. 

r. şopârlă > m. sipirla 

 

 şut, -ă, şuţi, -te, adj. (Despre animale cornute) Fără coarne. 

VARIANTE: ciut, ciută. 

DERIVATE: ciutoi “ţap sălbatic”, ciutan (nume de bou fără ambelecoarne), ciutaşă, ciutaş (bou 

fără un corn), adj. “scurt, rupt”; şutar, şutănică, ciutaie etc. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: ar. şut, čut “fără coarne”, cărşuţă, corčiută; mgl. şut “fără coarne, fără 

urechi”; ir. Sutco (nume); alb. shut, shutë “cerva”; shutón, shyt, -e, shytán “senza corna”. 

TOPONIME: Suta (Vâlcea). 

r. şuta > m. suta “id.” 

 

 ţap, ţapi, s.m. 1. Masculul caprei. Compuse: ţap-roşu = masculul căprioarei; căprior. Ţap-

negru = masculul caprei negre. 2. Pahar special de bere, cu toartă, având capacitatea de 300 ml; 

conţinutul unei astfel de pahar. 3. (Art.) Numele unei constelaţii în care intră soarele în solstiţiul de 

iarnă. 

DERIVATE: ţăpuşor, ţăpariu, ţapoş, ţăpui etc. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: ar. ţap, ţăpar “negustor de ţapi”; mgl. ţap; ir. ţap, actual şi pârč; alb. 

tseap, gheg. tsap, var. sudgheg. sk’ap, nordgheg. cap, siap, skiap; tosc. cjap, cqap, cijap. “caprone, 

montone, becco”; gr. tsapos. 

TOPONIME: Ţapu (Sibiu). 

r. ţap > m. cáp “kecskebak”;  

cap, capf, caf “ţap, berbece castrat, bou castrat, om bătrân care era desfrânt în tinereţe”;  

cápsa “hircus, ein kleiner Ziegenbock”;  

r. ţăpşor > m. cápsor;  

DERIVATE: cápbör, cápgidó, cápolló, diszkecáp, mioracáp, cápmiorakecske, copikó etc. 

MEKsz: cuvânt românesc. 

 

 vatră, vetre, s.f. 1. Partea cuptorului unde se face focul pentru a pregăti mâncarea. 2. 

Locuinţă, aşezământ stabil, cămin, casă (părintească). 3. Locul principal, central al unei aşezări, al unei 

instalaţii etc. locul pe care s-a clădit ceva, pe care se construieşte sau se aşază ceva. 4. Petic de pământ 

pe un câmp care se deosebeşte de restul locului printr-o vegetaţie diferită sau prin absenţa vegetaţiei. 

DERIVATE: vătruţă, vetrişoară, vătraş, vătrărit etc. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: ar. vatră, pl. vetre, veastră, vetrică; mgl. vatră; ir. vatra; alb. vatrë, 

gheg. vetr(ë), voter “focolare, cammino”. 

TOPONIME: Vatra-Dornei (Suceava), Vatra-Moldoviţei (Suceava), Vetreşti (Herăstrău, 

Vrancea), Vetrişoaia (Vaslui) ş.a. 

r. vatră > m. vátra; vátrapénz; 

r. vetriţă > m. vetrece, vetrence, vetrice 

 Forma literară: vetrece.  

MEKsz: (?) 
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 vătui, -ie, s.m. şi f. 1. Ied (de un an). Pielea (prelucrată) a puiului de căprioară. Fig. 

Persoană tânără. 2. Pui de iepure (de la şase până la opt luni). 

DERIVATE: vătuiuţ, vătuiaş, fem. vătuie (capră sălbatică mică, fără coarne), vătuică etc. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: ar. vitul’iu, vitul’e, vitul’ear; mgl. vitul’u “ied, miel” înţărcat, netrecut 

de un an”, vitul’iar, vitul’uş; alb. vetul’, vetul’ë; ftul’ë, ftujë. 

r. vătuie (artic. vătuiu) > m. vetulya 

r. vătui > m. vatu (vatui însemnând “al vătuiului”) 

 

 zdardă, zgărzi, s.f. 1. Curea sau cerc de metal care se pune în jurul gâtului la câini. (Înv.) 

Salbă, colan, şirag de pietre scumpe. 3. Gherdan; salbă de bani, 4. Guler. 5. Gujbă, gânj de curpen la 

poartă.  

DERIVATE: zgărdiţă, zgărduţă, zgărdan, a zgărda, înzgărda “a pune zgarda”. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: alb. shkardhë “legno che si attacca al cane per tenerlo a rispettosa 

dintanza e non morda”. 

r. zgardă > m. szkárda “hajfonat”;  

zgárdó, gárda “colier cu cuie la gâtul câinilor ciobăneşti,  

spre a se apăra de lupi”.   
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Capitolul XIV 

TOPONIME CU ETIMON ROMÂNESC  

SAU TRACO-DACIC ÎN UNGARIA 
 

Relatând venirea ungurilor în Panonia, Anonimul Notar aminteşte faptul, cunoscut şi în alte 

izvoare apusene, că ungurii au dat de o populaţie numeroasă, alcătuită din mai multe neamuri. 

Anonymus identifică aceste neamuri, între care apar şi românii: “...terram [Pannoniae] habitarent 

Sclaui, Bulgarii et Blachii ac pastores Romanorum” (RR, p.31). La aceasta se adaugă, desigur, şi 

cunoaşterea trecutului roman al Daciei antice, dobândit de Anonymus din “hystoriographi, qui gesta 

Romanorum scripserunt”... Notarul regelui Bela arată că în spaţiul carpato-panonian a existat o 

continuitate romană permanentă şi că abia ungurii au izgonit pe români din Pannonia (RR). “În 

Nibelungenlied apar şi românii ca popor bine conturat... Autorul poemului ştie şi de originea romană a 

acestor “vlahi”, origine exprimată prin numele dat conducătorului “ducelui” celor 700 de români ce 

vin la curtea regelui hunilor: 

“Der herzoge Râmunc üzer Vlâchen lant, 

nit siben hundert mannen Kam er für si geramnt”. (RR). 

Formarea poporului român pe întreg teritoriul statului antic al lui Burebista este realitate 

dovedită de izvoarele istorice, de descoperirile arheologice, şi în cele din urmă de toponimia din 

Ungaria, pentru cazul în speţă. Izgonirea românilor din Pannonia nu a fost, de bună seamă, o expulzare 

în masă şi dintr-odată, ci în mod treptat şi paralel cu asimilarea. 

“...Mai expusă din toate privinţele a fost regiunea de peste Dunăre, a Sirmiului. Sunt amintiţi 

românii de peste Dunăre, în Ungaria, a Sirmiului. Sunt amintiţi românii din această regiune şi la 1260. 

Papa Honoriu III le luă încă de la începutul sec. al XIII-lea bisericile şi mănăstirile (între ele, şi 

mănăstirea Sf. Dumitru de lângă râul Sava). La 1437, converti pe mulţi din ei inchizitorul Iacob de 

Marchia...” (CRAU). 

Aşadar, toponimia susţine adevărul istoric, constituind şi ea o dovadă a continuităţii noastre. 

Altfel, cum s-ar putea explica prezenţa unui număr atât de mare de toponime româneşti în Ungaria, 

dacă ele nu ar fi existat la venirea ungurilor? Regatul feudal maghiar nu putea fi atât de generos să 

acorde nume din lexicul românesc unor localităţi pe care le-ar fi întemeiat el! 

Dar mai semnificativ, în această ordine de idei, este faptul că unele toponimice sunt autohtone 

sau chiar traco-dacice, păstrate până astăzi în această formă. 

 

 bogat, bogaţi etc., adj. 1. (Adesea substantivat) Care are avere mare, care a adunat bogăţii. 

2. Care se află în cantitate mare, îmbelşugat, numeros; care cuprinde sau conţine ceva în cantitate 

mare, din belşug. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: ar. bugat, pl. bugaţ; bg. scr., bogat; ceh. bohaty, pol. bogaty, rus. 

bogatâi, slov. bohatý, ucr. bogatii. 

TOPONIME: Bogata (Bacău, Cluj, Ilfov, Mureş, Suceava), Bogata-Olteană (Braşov), Bogatu-

Român (Sibiu), Bogaţi (Argeş) ş.a. 

r. bogat > m. Nyirbogát “aşezare aflată la sud-vest de Nyirbátor”,  

Bogád (vezi Pécs), Bogád mindszent (sud-vest Pécs). 

 

 Bogdan, cunoscut nume de origine slavă, compus din elementele bog “dumnezeu” şi dan 

“dat” (deci, semnul compusului este dăruit, dat de dumnezeu). La slavii răsăriteni numele este atestat 
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destul de târziu, în 1385. În Ucraina devine frecvent către 1500 (lipseşte din pomelnicul de la 

Horodişte, din 1484). Atestări mult mai vechi ale lui Bogdan apar în izvoarele poloneze (din 1135) sau 

sârbocroate (sec. XI-XIII). Unii specialişti au considerat că prezenţa numelui la români poate fi 

explicată prin influenţa sud-slavă. Într-adevăr, în Ţara Românească, în mod logic, numele este mai 

vechi decât anul 1392 când apare în documente satul Bogdăneşti din judeţul Vâlcea. Dar mult mai 

vechi sunt atestările numelui în Maramureş (cele dintâi atestări de pe teritoriul românesc, în jurul 

anilor 1200-1235), Transilvania şi Moldova (vechile sale Bogdăneasa, Bogdănel, Bogdăneşti şi 

recunoscutul Bogdan, primul domn al Moldovei), Bogdan ar putea fi considerat fie un vechi împrumut 

comun din epoca primelor contacte cu slavii (când nu se poate vorbi de bulgari, sârbi, croaţi sau 

ucraineni), fie o influenţă separată a onomasticii slave răsăritene (în nord) sau a celei sud-slave în sud; 

fie o simplă coincidenţă de nume român şi slav. Bogdan I (c. 1359-1365), primul domn de sine stătător 

al Moldovei, întemeietor al dinastiei Bogdăneştilor (după numele acestuia turcii numeau ţara 

Bogdania, iar pe moldoveni, bogdani - MEO). 

ALTE LIMBI/DIALECTE: ar. bugdan “chipeş”; fem. bugdană. 

TOPONIME: Bogda (Timiş), Bogdan Vodă (Bacău, Maramureş), Bogdana (Bacău, Sălaj, 

Teleoman, Ilfov, Vaslui), Bogdand (Satu-Mare), Bogdăneşti (Alba, Bacău, Botoşani, Iaşi, Prahova, 

Suceava, Vaslui, Vâlcea), Bogdăniţa (Vaslui) ş.a. 

Existenţa numelui de localitate Bogda, alături de Bogdand, şi de formele aromâneşti bugdan, 

bugdană ne face să considerăm acest cuvânt ca fiind de origine autohtonă. Bogdand, alături de o serie 

întreagă de toponime terminate în acest fel, ca şi altele de tipul Ianoşda (Ianusdava), Tămaşda 

(Tamasdava), Polonda (Pelendava, Pelendova, Polonda ş.a.) par a fi de origine dacică. 

r. Bogdan > m. Nyirbogdány “Localitate situată la nord-est de Nyiregyháza”. Nyir- este 

numele unei zone geografice din Ungaria care intră în compunerea unor nume de localităţi, cum sunt: 

Nyiregyháza, Nyirbátor, Nyiradony, Nyirtelek, Nyirbogár, Nyirgyulai, Nyircsászári, Nyirmihálydi, 

Nyirgulos ş.a. 

r. Bogdan > m. Dunabogdány “aşezare aflată la nord de Budapesta, pe malul drept al Dunării”. 

 

 bucă, buci, s.f. Fiecare dintre cele două părţi cărnoase ale feţei omului, de la tâmplă în jos.  

ALTE LIMBI/DIALECTE: ar.:bucă, pl. buţi; lat. bucca, it. bocca, alb. bukë “bocca”, port. bôca, 

sp. boca. TOPONIME: Bucea (Cluj), Buceşti (Galaţi). 

r. Bucea > m. Bucsa “localitate situată la sud-est de Karcag, pe malul stâng al râului 

Hortobágy-Berettyó”. 

 

 bură, s.f. Ploaie măruntă şi deasă (însoţită de ceaţă), burniţă 

ALTE LIMBI/DIALECTE: ar. bură, pl. buran’i; alb. burë “uomo”. 

r. Bura > m. Tiszabura “aşezare pe râul Tisa, la nord de Szolnok”. 

 

 Caba, nume de familie foarte răspândit, care a pătruns şi în toponimie, datorită marii sale 

frecvenţe. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: gr. kapa, lat. caballus etc. 

TOPONIME: Căbeşti (Bacău, Bihor, Hunedoara). la sud-vest de Debre 

Caba > m. Kaba “localitate situată la sud-vest de Debreţin”. 

 

 cal, cai, s.m. 1. Animal domestic erbivor, cu copita nedespicată, folosit la călărie şi la 

tracţiune (Equus caballus). 

ALTE LIMBI/DIALECTE: ar. caş, pl. cal’i; lat. caballus; it. cavallo, port. cavalo, sp. caballo. 

r. cal > m. Kál “localitate rurală situată în apropiere de şoseaua ce leagă Gyöngyös de 

Mezököbesd; Köveskál (nord Balaton).” 
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 cald, -ă, calzi, -de, adj. 1. Care se găseşte la o temperatură relativ înaltă (fără a fi fierbinte). 

2. Fig. Aprins, înfocat; prietenos, afectuos. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: ar. caldu, -dă, caldzî, -de; lat. caldus, it. caldo, port. caloroso, sp. 

calido, caluroso. 

r. cald > m. Káld “localitate aşezată la sud-est de Szombathely” 

 

 căciulă, căciuli, s.f. 1. Acoperământ pentru cap, făcut din blană de oaie sau de alt animal. 2. 

Obiect în formă de căciulă (care serveşte ca acoperământ pentru coşuri, pentru canale etc.) 

ALTE LIMBI/DIALECTE: ar. căčiulă, pl. căčiule; alb. kaçulle “berretto”. 

TOPONIME: Căciulata (Mureş, Vâlcea), Căciulăteşti (Dolj), Căciulatu (Dolj), Căciulaţi 

(Ilfov), Căciuleşti (Neamţ) ş.a. 

r. căciula > m. Kocsola (armonia vocalică) “localitate situată la sud de Balaton şi la nord de 

Dombóvár”. 

 

 căţel, căţei, s.m. I.1. Pui de câine. 2. Fig. Om linguşitor şi fără scrupule, dispus să facă 

orice. 3. Compuse: căţelulpământului = nume generic dat mai multor familii de animale din ordinul 

rozătoarelor, care trăiesc sub pământ etc. II. Fiecare dintre părţile care compun căpăţâna de usturoi. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: lat. catellus; ar. căţăl, pl. căţăl’i. 

TOPONIME: Căţălu (Sălaj), Căţăluşu (Sălaj), Căţeleşti (Bacău, Teleorman), Căţelu (Bucureşti, 

Vâlcea), Căţeluşa (Bacău) ş.a. 

r. căţel > m. Kecel “Localitate de tip urban,  

situată în lunca Dunării, pe malul stâng, pe direcţia sud de Budapesta”. 

MEKsz: ? onomatopeic. 

 

 ceapă, cepe, s.f. 1. Plantă erbacee comestibilă cu miros puternic, specific, cu tulpină aeriană 

dreaptă, cilindrică şi verde şi cu cea subterană în formă de bulb. 2. Bulb. 

TOPONIME: Cepari (Bistriţa-Năsăud, Olt, Argeş), Cepeşti (Olt, Vaslui) ş.a. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: lat. caepa. 

r. ceapa > m. Csépe “Localitate situată pe malul stâng al Tisei, la sud de Szolnik”. 

 

 ciobancă, s.f. Ciobăniţă. 

Compus din cioban + suf. -că = ciobancă. DERIVATE: ciobăncuţă. 

r. ciobanca > m. Csobánka “Situată la nord-vest de Budapesta”. 

MEKsz: vszó: turcesc < prsian “Juhász”. 

 

 cocă, s.f. 1. Aluat; pastă cleioasă făcută din făină amestecată cu apă şi întrebuinţată la lipit 

(hârtie). 2. (În graiul copiilor sau ca termen de dezmierdare cu care ne adresăm lor) Copil mic. 3. 

Căpăţână coc(ă). 

DERIVATE: cocar “cotorul ramificat al strugurelui, fără boabe (LR). 

ALTE LIMBI/DIALECTE: ar. cocă “bomboană, căpăţână”; alb. kokë “capo”. 

TOPONIME: Coca (Satu-Mare), Coca-Antimireşti (Buzău), Coca-Niculeşti (Buzău), Cocani 

(Ilfov) ş.a. 

r. coca > m. Kóka “Localitate la est de Budapesta”. 

 

 copaie, copăi, s.f. Albie, covată. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: ar. cupană, cupan’e, pl. cupăn’i; ir. copana, pl. copane; alb. kopan 

“martello”; gr. kopanos “battoir”. 
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Cuvântul s-a format în protoromână, ca pereche feminină a lui copan, care are următoarele 

sensuri: dr. şold, coapsă de animal; ar. pulpă, albie, copilaş. În evoluţia ei dacoromâna a pierdut, după 

cum am mai arătat în mai multe rânduri, sunetul a intervocalic: copane > copaie, pe când limbile care 

l-au împrumutat au păstrat cuvântul aşa cum se pronunţa el în epoca respectivă. 

r. copăni (pl.) > m. Kopány (râul Kopány din Ungaria); Bákonykopány (localitate situată la sud 

de oraşul Györ); Kopányszántó şi Törökkopány (localităţi în Ungaria). 

r. corlat > m. Korlát (localitate situată pe malul stâng al rului Hernád, la sud-est de Miskolc). 

 

 Curichi, s.m. 1. Varză. 2. Compus: curichi-de-munte = plantă erbacee cu flori galbene-aurii 

şi cu fructe achene (Senecillis) carpathica. 

VARIANTE: curechi 

ALTE LIMBI/DIALECTE: lat. colic(u)lus 

r. curichi(an) > m. Kurityán “localitate situată la nord-vest de Miskolc”  (în apropiere de 

Putnok). 

În graiuri, chi se pronunţă apropiat de m. -ty. 

 

 dadă, s.f. Termen de respect folosit de oamenii de la ţară pentru a se adresa unei femei mai 

în vârstă sau unei surori mai mari; leliţă; nană. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: ar. dadă; alb. dadë “serva”. 

r. dadă > m. dada “dajka” > m. Tiszadada, “localitate situată la vest de Nyiregyháza, pe Tisa”. 

MEKsz: din limbajul copiilor! 



 deal, dealuri, s.n. 1. Ridicătură a scoarţei pământului mai mică decât muntele, dar mai mare 

decât colina. 2. Regiune de vii; vie, podgorie; regiunea ogoarelor. 

Cuvânt neatestat sub această formă în nici o limbă. Pare să fie moştenit din limba traco-dacică. 

Legătura evidentă între deal şi compusul, tot pe teren dacic, Ardeal, probează în acest sens, ca 

şi existenţa în lumea tracică (a antichităţii) a unor toponime asemănătoare, cum este Delos (Insula 

Delos, gr. delo “a comunica, a declara”). 

Un compus cu prefix, de data asta pe teren românesc este Predeal “pe deal” (astăzi, prepoziţia 

pre se mai păstrează în dialectele balcanice). 

Bogata toponimie românească denotă nu numai vechimea, marea frecvenţă a cuvântului, ci şi 

unitatea limbii noastre din cele mai vechi timpuri. 

TOPONIME: Deal (Alba), Dealu (Argeş, Harghita,Ilfov, Suceava), Dealu-Aluniş (Vâlcea), 

Dealu-Babii (Hunedoara), Dealu-Botii (Cluj), Dealu-Corbului (Maramureş), Dealu-Crucii (Botoşani), 

Dealu-Cucului (Vrancea), Dealu-Frumos (Dâmboviţa), Dealu-Frumos (Sibiu), Dealu-Leului (Gorj), 

Dealu-Mare (Bacău, Botoşani, Cluj, Dâmboviţa, Hunedoara, Maramureş, Mehedinţi, Vaslui, Vâlcea), 

Dealu-Robului (Dolj), Dealu-Secării (Vaslui), Dealu-Ştefăniţei (Bistriţa-Năsăud), Dealu-Viei (Buzău, 

Gorj), Dealuri (Bacău, Cluj, Contanţa, Dolj, Gorj, Hunedoara, Iaşi, Neamţ, Mehedinţi, Olt, Sălaj, 

Vâlcea, Buzău, Mureş, Suceava, Vaslui, Alba), Delani (Bihor), Delureni (Bihor, Bistriţa-Năsăud, 

Mehedinţi, Vâlcea), Deluţ (Suceava) ş.a. 

În graiuri, se pronunţă d’eal. Sunetul corespunzător al acestui d’ în limba maghiară este litera 

gy. 

r. deal > m. Gyál “localitate situată la cca 10 km sud-vest de Budapesta, pe linia dintre 

Dunaharaszti şi Vecsés”. 

 

 Deva, municipiu, reşedinţa judeţului Hunedoara, situat pe valea Mureşului. Are o cetate 

zidită prin sec. al XIII-lea, azi în ruine. 
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Important centru strategic în timpul invaziilor turceşti din sec. XV-XVI. Sub zidurile cetăţii, 

ţăranii răsculaţi în anul 1784 au suferit cea dintâi înfrângere (la 7 noiembrie - DER). 

Deva este un cuvânt dacic care înseamnă cetate, oraş, sat. El apare şi în compusele dacice de 

tipul Pulpudeva (Plovdivul de azi). 

Deva > m. (Déva - Banya) > m. Dévaványa “Oraş situat la sud de Karcag (Karcag este aşezat 

pe linia Debreţin-Szolnok). 

 

 dudă, dude, s.f. 1. Fructul dudului. 2. Burlan, ţeavă. 3. Sirenă (Sună sirena = suflă duda!); p. 

ext. instrument de suflat. 

DERIVATE: dudar, dudaş, dudăi (vb.) “a tuna”, dudui (vb.), duduitură etc. 

Dudar este compus în dacoromână din dudă + uf. -ar = dudar “cel care confecţionează dude 

“burlane etc.”. 

r. dudar > m. Dudar “localitate situată la nord-vest de Várpalota (la nord est de lacul 

Balaton)”. 

r. duda > m. duda “cimpoi, claxon”. 

MEKsz: slav. 

 

 furt, furturi, s.n. Acţiunea de a fura şi rezultatul ei. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: ar. furtă, pl. furte “pliu, pliuri”. Posibil ca în panonoromână să fi avut 

acelaşi înţeles; lat. furtum, it. furto, port. furto. 

r. furt (furta) > m. Furta “localitate aşezată la sud-vest de Berettyóufalu”. 

 

 geană, gene, s.f. 1. Fiecare dintre firişoarele de păr de pe marginea unei pleoape. 2. Pleoapă. 

3. Fig. Dungă de lumină, fâşie luminoasă; fâşie de deal, de nor etc., luminată. Din lat. genna. 

VARIANTE: (în graiuri) jană, jene. 

r. jana > m. Zsana “localitate aflată la nord-vest de oraşul Seghedin”. 

 

 hindă, ghinde, s.f. 1. Fructul stejarului. 2. (La jocul de cărţi) Treflă. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: ar. çindă; ir. gl’inde; alb. gjindje “folla, gente”. 

r. ghinda > m. Tiszagyenda “aşezare aflată pe malul stâng al Tisei, la nord de 

Törökszentmiklós”. 

 

 hartă, hărţi, s.f. Reprezentare grafică a suprafeţei pământului, a unui continent, a unei 

regiuni sau a unei localităţi, executată din punct de vedere geografic, istoric, geologic etc. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: ar. hartă, pl. hărţî; lat. charta “papirus, hârtie de papirus, scriere, 

tăbliţe de scris, scrisoare, carte”; gr. kartes. 

r. harta > m. Harta “aşezare aflată pe malul stâng al Dunării la sud de Budapesta”. 

 

 homorog, homoroguri, s.n. Cârlig cu două capete, care se foloseşte pentru scoaterea 

obiectelor căzute în fântână. 

VARIANTE: homorod. 

TOPONIME: Homoroade (Satu-Mare), Homorod (Braşov), Homorog (Bihor). 

r. homorog > m. Magyarhomorog “localitate situată la sud de Berettyóújfalu (sud Debreţin)”. 

 

 mănăstire, mănăstiri, s.f. Instituţie religioasă cuprinzând o biserică şi mai multe chilii, unde 

trăiesc, potrivit unor reguli de viaţă austere, călugări şi călugăriţe; lăcaş în care serviciul divin e făcut 

de călugări. 

VARIANTE: mânăstire, monastire. 
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ALTE LIMBI/DIALECTE: ar. mănăsti; gr. monasterion, lat. monasterium, -ii; it. monasterio. 

r. mănăstir(e) > m. monostur “id.” (armonia vocalică);  

Monostorapáti “aflat la sud de oraşul Ajka”. 

MEKsz: lat. gr. 

 

 mur, muri, s.m. Zid. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: ar. mur, mururi; lat. murus, fr. mur, it. muro, port. muro, sp. muro. 

DERIVATE: muroi “zid mare, uriaş”. În protoromână, muroi avea forma muroniu. În evoluţia 

dacoromânei n intervocalic urmat de i a dispărut. 

r. muron’iu > m. Murony “aşezare situată la vest de Békés şi la nord de Békéscsaba”. 

 

 nană, nane, s.f. 1. Termen de respect cu care se adresează, la ţară, un copil sau o persoană 

mai tânără unei femei mai în vârstă; iubită, mândră. 2. Leagăn. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: ar. nană; it. nanna. 

r. nana > m. Tiszanána “localitate aflată pe malul lacului Kiskörei-Viztároló (pe malul 

vestic)”, Kisnána “situată la vest de oraşul Eger”, Alsónána “aflată la nord-est de Pécs, pe malul drept 

al Dunării”. 

 

 nănaş, nănaşi, s.m. Naş. 

VARIANTE: nânaş. 

Format în dacoromână prin compunere din nun + suf. -aş = nănaş. 

r. nănaş > m. Hajdúnánás “aşezare aflată la nord-vest de Debreţin şi la sud-est de Miskolc”. 

Hajdú (haiduc) este numele unei regiuni geografice, care se prepune în compunerea numelor 

unor localităţi: Hajdúbihar, Hajdúdorog, Hajdúvid ş.a. 

 

 palat, palate, palaturi, s.n. Clădire somptuoasă, în care îşi are sediul o autoritate, o instituţie 

sau care a servit (sau serveşte) ca reşedinţă unui suveran; p.ext. casă mare boierească. 

VARIANTE: (reg.) palată. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: ar. palat, pl. palate; pălate, pl. pălaţ; lat. palatium, -ii, fr. palais, it. 

palazzo, port. palacio, sp. palacio. 

TOPONIME: Palota (Bihor). 

r. palat(a) > m. palota “id.”, Várpalota “localitate situată la nord de lacul Balaton şi la vest de 

oraşul Székesfehérvár”. 

MEKsz: slav < gr. < lat. 

În limbile slave: bg. palat, dvoreţ; ceh. palác; pol. palac; scr. dvor, palaća; slov. palác. 

 

 pară, pere, s.f. Fructul părului. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: ar. peară, pl. peare; lat. pira, fr. poire, it. pera, port. pereira; sp. pera. 

TOPONIME: Păru (Timiş), Păru-Rotund (Teleorman), Peri (Mehedinţi), Periş (Ilfov, Mureş), 

Perişor (Bistriţa-Năsăud, Dolj), Perişoru (Brăila, Ilfov) ş.a. 

r. pere (pl.) > m. Pere “localitate situată la nord-est de oraşul Miskolc şi la sud-vest de 

Sárospatak”. 

 

 Păuşa provine din lat. pauce “puţini”. 

TOPONIME: Păucea (Sibiu), Păucineşti (Hunedoara), Păucişoara (Mureş), Păuşa (Bihor, 

Sălaj, Vâlcea), Păuşeşti (Iaşi, Vâlcea) ş.a. 

r. păucea >m. Pócsa “localitate aflată la sud-vest de Mohács, în apropiere de frontiera 

iugoslavă”. 
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 rujă, ruje, s.f. 1. Măceş, trandafir. Fig. Nume dat unor persoane frumoase. 2. Fig. Roşeaţă, 

rumeneală (din obraz). 3. Plantă erbacee cu frunze cărnoase şi flori galbene-purpurii, grupate într-un 

buchet; creşte pe stâncile din regiunea alpină (Rhodiola rosea). 

VARIANTE: ruge. 

DERIVATE: rujiţă, rujuliţă, rujulină, rujuţă ş.a. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: ar. rujă, ruji “trandafir”; ir. roža “floare”, rož “trandafir”. 

TOPONIME: Ruja (Sibiu), Rugea (Bihor), Ruget (Gorj, Vrancea), Rugetu (Vâlcea) ş.a. 

r. ruja > m. Ruzsa “localitate aflată la vest de Seghedin”. 

De reţinut că în limba maghiară literară trandafir are forma rózsa! 

 

 săcădat, adj. slab, istovit, sleit de puteri. 

VARIANTE: săcădit. Tema lui este înrudită cu secat (săcat) etc. 

TOPONIME: Săcădat (Bihor, Mureş, Sibiu), Săcădate ş.a. 

r. Săcădat > m. Szakadat “localitate situată la sud de lacul Balaton, pe direcţia 

Székesfehérvár”. 

 

 săcoi, format în dacoromână din sac + suf. -oi = săcoi, ca şi compusele: băieţoi, bărboi, 

broscoi, butoi, buboi, cioroi, furcoi, linguroi, muscoi etc. 

r. Săcoi > m. Szakoly “situat la nord-est de Debreţin”. 

 

 săpar, săpari, s.m. Persoană care sapă, care munceşte cu sapa, săpător, săpaş. 

Compus în dacoromână din sapă + suf. -ar = săpar, ca: apar, sărar, codar (arh.) etc. 

r. săpar > m. Szápár “situat la nord-vest de Székesfehérvár”. 

 

 sărac, -ă, săraci, -ce, adj. (adesea substantivat) Care nu are avere, care este lipsit de 

bunurile necesare vieţii; sărman, nevoiaş. 

VARIANTE: sireac, sirac, serac. 

TOPONIME: Sereca (Hunedoara). 

ALTE LIMBI/DIALECTE: ar. sărake “grijă, nevoi”; săracu. 

r. sireac > m. Szirák “localitate aşezată pe linia (şi aproximativ la jumătatea distanţei) dintre 

Budapesta şi Salgótarján”. 

 

 sătuc, sătucuri, s.n. Diminutiv al lui sat: sătuleţ. 

Format în dacoromână din sat + suf. -uc = sătuc. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: ar. sat, pl. sate; lat. (fo)ssatum. 

TOPONIME: Sătuc (Brăila, Buzău), Sătucu (Ilfov, Prahova) ş.a. 

r. sătuc > m. Szátok “localitate situată la sud-vest de Balassagyarmat, în apropierea frontierei 

cehoslovace”. 

(Pentru transformarea lui u în o vezi Capitolul VII). 

 

 

 Palisadă, palisade, s.f. Element de fortificaţie, folosit în amenajările defensive mai vechi, 

alcătuit din pari groşi şi lungi, bătuţi în pământ, legaţi între ei cu scânduri, frânghii şi având între spaţii 

împletituri de nuiele, iar uneori umplutură de pământ. Palisadele erau construite pe culmea unor valuri 

de pământ, înconjurate de şanţuri cu cu apă. 
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Toponimia românească este bogat reprezentată cu compuse în care intră şi elementul seg sau 

sig, uneori şi seget. Seg, sig sunt forme dacice atestat sub forma - zeg, - zeget - (LTD), care au înţelesul 

de palisadă. 

Exemple: Sighet (Sighetu-Marmaţiei şi Sighetu-Silvaniei), localităţi în judeţele Maramureş şi 

Sălaj. 

Sighetu-Marmaţiei apare pentru prima pară în documente sub forma Zeget, apoi Zyget (IM), 

pe la 1346. Alte menţiuni folosesc forma Ziget, iar după anul 1720, se introduce forma Sziget “insulă”, 

în limba ungară. 

De menţionat că numele capitalei Daciei, SarmiZEGETusa, conţine formele -zeg, -zeget-. 

Toponimia ungurească (de astăzi) conţine şi ea un numeros lot de cuvinte compuse pe tărâm 

dacic, între care: 

 Szeged (asemănarea este izbitoare, Zeget), oraş situat pe Tisa, în sudul Ungariei, în 

apropierea frontierei iugoslave). 

În limba maghiară, ambele localităţi se scriu cu Sz (fonetic s), dar Szeget, astăzi Szeged, nu a 

fost transformat în Sziget “insulă”. 

 Szigethalom “localitate situată la sud de Budapesta”. 

 Tiszasziget “localitate aflată la sud de Szeged”. 

Palisadele dacice seg, sig, erau folosite de obicei la câmpie sau în văile râurilor, regiuni lipsite 

de obstacole naturale, unde constituiau adevărate fortăreţe. 

De aceea, în Banat, Crişana, Dobrogea, Hunedoara, Maramureş, Sălaj, aceste denumiri, atât de 

frecvente în epocă, au pătruns în toponimie, reuşind să supravieţuiască până în zilele noastre. 

Forma sub care apar în toponimie este diferită, începând de la Sig (localitate în judeţul Sălaj), 

Seghişte (Bihor), compus cu terminaţia slavă -işte, Sighiştel (Bihor), diminutiv al lui Seghişte (azi, 

Seghişte) şi Sighişoara (Mureş) şi până la cuvintele compuse, în care seg, sig ocupă primul sau al 

doilea loc ca element de compunere: Sigmir (Bistriţa-Năsăud) “palisada neagră” (mir-, mil, mel = 

culoare închisă - LTD); în această categorie de compuse intră şi Segarcea şi Segleţ (Dolj). 

Toponimia ungară:  

 Szeghalom “palisada de pe holm, de pe deal” (localitate situată la sud de Püspökladány);  

 Segest (nord Nagyatád) este acelaşi cu Szegilong “palisadă uşoară” (localitate situată la 

nord-vest de Nyiregyháza); 

 Szigliget “palisada de la băltoacă” (lig “băltoacă” - LTD). Localitate aflată pe malul nordic 

al lacului Balaton. 

 Szegvár “palisada puternică”. Localitate aşezată la nord de oraşul Hódmzövásárhely etc. 

Nume de localităţi în care sig apare ca al doilea element de compunere în toponimia română:  

Bocsig (Arad) “palisada de la râu” (-bhoc, -bog, i-e. “râu” - LTD). În apropiere de Bocsig 

curge râul Crişul Alb. 

Cheresig (Bihor) “palisada de pe culme” (-ker- “culme, corn, vârf” - LTD). De la acest 

cuvânt vine şi numele localităţii Cheriu (Bihor); 

Diosig (Bihor) “palisada divină” (dio “ceresc, divin” - LTD); 

Miersig (Bihor) “palisada arătoasă, impozantă, mare” (mer “arătos, mare”, în i-e - LTD); 

Sinersig (Timiş) “palisada gliei” (zemel - Terra mater, “sol, pământ” - LTD); 

Olosig (Bihor) “fortăreaţa vulturilor” (ol - vultur - LTD); 

Răpsig (Arad) “palisada capcanei” (rep- “a prinde, a apuca, a răpi” - LTD); 

Sărsig (Maramureş) “palisada sărată sau a sării” (sal “sărat, sare” - LTD); 

Sărsig (Bihor) “palisada neamului” (ser- neam, rasă, desendenţă. posteritate - LTD); 

Hatseg, azi Haţeg (Constanţa, Hunedoara) “fortificaţia de la hotar” (Hat = fâşie îngustă de 

pământ nelucrat, care desparte două ogoare; răzor, hotar. 2. Câmp nelucrat; pârloagă, ţelină (vezi = 

hotar); 
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Alte toponimice cu compuse dacice: Forosig (Bihor), Noţig < Notsig (Sălaj) ş.a. 

Toponime din Ungaria formate în acelaşi mod: 

 Köszeg (nord-vest Szombathely); 

 Szamosszeg “palisada de pe Someş” (localitate situată la nord de oraşul Mátészalka”); 

 Körösszegapáti “palisada de pe Criş” (localitate situată la nord-vest de Nyiregyháza; 

 Szentpéterszeg “palisada Sânpetru” (la sud de Debreţin); 

 Bakonszeg “palisada muntele Bakon” (la sud-vest de Debreţin; Bakony = lanţ muntos în 

Ungaria); 

 Vaserszeg (localitate situată la nord-est de Szombathely, în apropiere de frontiera 

austriacă); 

 Zalasárszeg (nord-vest de Nagy Kanizsa) etc. 

După cum rezultă din cele de mai sus, toponimele ungureşti, care au la bază compusele dacice, 

nu sunt traduceri, ci adaptări. Această afirmaţie este probată de următoarele exemple: 

 Dijóśzeg “cui de nucă, nucă tivită etc.”; 

 Nyárszeg “cui de vară”, “vară frântă, tăiată, călcată”; 

 Szamosszeg “cui de Someş”; 

 Körösszeg (apáti), şi chiar  

 Vasegerszeg “cui de şoarece de fier” etc.  

 

 surduc, s.n. 1. Diminutiv al lui surd. 2. Vale strâmtă între doi munţi; coastă râpoasă şi 

pietroasă, în care nu se produce ecoul, iar sunetul se propagă greu. 

Format în dacoromână din surd + suf. -uc = surduc, ca şi alte compuse cu acest sufix: lănţuc, 

lăptuc, pătuc, sătuc, tătuc, uituc etc. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: ar. surdu, surdă; lat. surdus, -a, -um; fr. sourd, it. sordo, port. surdo, 

sp. surdo. 

TOPONIME: Surdoiu (Vâlcea), Surduc (Bihor, Cluj, Sălaj, Caraş-Severin), Surducel (Bihor), 

Surducu-Mare (Caraş-Severin), Surducu-Mic (Timiş) ş.a. 

r. Surduc > m. Szurdokpüspöki “localitate situată pe valea râului Zagya, între oraşele Hatvan şi 

Salgótarján”, Surd (sud-Nagy Kanizsa). 

MEKsz: viztölkivájt, meredek falú, keskeny, mélyvölgy. 

szurdik szori. Fino-ugric. 

 şoimar, şoimari, s.m. Crescător sau îngrijitor de şoimi pentru vânătoare. 

Format în dacoromână din şoim + suf -ar = şoimar. 

Pentru şoimi vezi Capitolul IV. 

TOPONIME: Şoimari (Prahova), Şoimăreşti (Neamţ) ş.a. 

r. şoimar > m. Solymár “localitate situată în vecinătatea şi la sud-vestul Budapestei, pe malul 

stâng al pârâului Paprikaspatak”. 

 

 şopron, şoproane, s.n. Adăpost în care se ţin uneltele de gospodărie, nutreţul (şi vitele). 

VARIANTE: şopru, şoproneaţă, şopruţ etc. 

Cuvântul şopron este un vechi compus dacoromân, după modelul şutru = şutron (şopron), 

coardă = cordon; pripă = pripon etc. 

Evident, germ. Schoppen “şopină” (= litru) nu are nimic comun cu şopronul nostru. 

r. şopron > m. Sopron “oraş situat la vest de Neusiedler See, pe frontiera cu Austria”, Sopron 

köversd (nord Szombathely). 

 

 Tisa, râu (966 km), afluent pe stânga al Dunării. Izvorăşte din Carpaţii Păduroşi (Uniunea 

Sovietică), formează pe 60 km graniţa dintre România şi Uniunea Sovietică, străbate partea estică a 
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câmpiei Panonice şi confluează cu Dunărea pe teritoriul RSF Iugoslavia, în amonte de Belgrad. 

Afluenţi principali: Someşul, Crişurile, Mureşul etc.râului, la români, este moştenit direct din limba 

traco-dacică, în care se numea Tisia. 

r. Tisa > m. Tisza “id.” 

 

 tură, ture, s.f. 1. Schimb. 2. Piesă în formă de turn, la jocul de şah. 3. tură (dură) = roată, 

rotiţă; rotiţa scripetului de la iţele războiului de ţesut. 4. tura-vura! (interjecţie) etc. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: fr. tour. 

r. tură > m. Tura “localitate lângă Nyirtura 

 

 Turda, oraş, situat în judeţul Cluj, pe valea Arieşului. Staţiune balneară: lacuri cu ape 

cloruro-sodice slab bicarbonatate. Aşezare dacică, iar în timpul stăpânirii romane, oraş (Potaissa). Pe 

câmpia din apropierea oraşului a fost ucis mişeleşte, în 1601, Mihai Viteazul. 

r. Turda > m. Torda, Bohartorda “localitate situată la sud-est de Püspökladány şi la vest de 

Berettyóújfalu” 

r. turn > m. Torony “Localitate situată la vest de Szombathely”. 

 

 ură, uri, s.f. Sentiment puternic de duşmănie faţă de cineva. Postvb. al lui urî. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: lat. horrire (= horrere, horrescere); ar. ură, pl. ure. 

r. ură > m. Ura “localitate situată la est de Nyirbátor,  

la frontiera română, pe direcţia nordest de Carei” 

 

 vale, văi, s.f. 1. Depresiune, adâncitură alungită străbătută (permanent sau vremelnic) de o 

apă curgătoare; regiune de şes situată sub nivelul ţinuturilor din jur (şi udată de o apă curgătoare). 2. 

Apă curgătoare; albia unei ape curgătoare. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: lat. vallis; fr. vallée; it. valle; port. vale; sp. vallear, vale. 

r. vale (vali, în graiuri) > m. Váli - viz “afluent pe dreapta al Dunării,  

situat la sud-vest de Budapesta” 

 

 vată, s.f. Material format din fire de bumbac scurte şi subţiri, menţinute la un loc prin 

adeziune; este folosit pentru pansamente. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: ar. vată; fr. ouate; it. ovatta; gr. bata. 

r. vată > m. Vatta “localitate situată la sud de Miskolc” 

MEKsz: germ. < olandez < lat.? În limba germană: Watte! 
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Capitolul XV 

ÎNDREPTĂRI 
 

Ne apare evidentă din capitolele anterioare necesitatea corectării unor erori care mai persistă 

în lingvistica noastră privitoare la etimologia termenilor pe care îi tratează. Cercetări aprofundate 

recente de lingvistică română, romanică şi a limbilor de contact au condus la un rezultat firesc, 

respectiv descreşterea numărului de cuvinte considerate maghiarisme pătrunse în limba română 

literară, acestea dovedindu-se, în final, a fi totuşi de origine română, dar încadrate şi în sistemul 

morfologic maghiar prin împrumut din limba română. Întâlnim şi situaţii controversate în care DLRM 

consideră un termen ca fiind unguresc, iar MEKsz demonstrează că este românesc. 

Precizăm faptul că în studiul de faţă nu ne-am propus să ne aplecăm asupra acestui lot de 

cuvinte şi nici să inventariem toţi termenii româneşti din lexicul ungar. Acest studiu este doar un 

început modest de a pune în concordanţă factorii de limbă cu realităţile sociale şi istorice, multă vreme 

ignorate. Continuăm cu alte exemple. 



aprod, aprozi, s.m. Vechi dregător al curţii domneşti în Moldova şi în Ţara Românească, 

cu atribuţii variate: împlinirea poruncilor şi paza curţii domneşti, scoaterea locuitorilor din sate la 

munca domnească, încasarea unor dări, aducerea la divan a împricinaţilor şi aplicarea unor pedepse, în 

afara celei capitale etc. 

TOPONIME: Aprozi (Ilfov), Aprod (1365), azi Bârcea-Mare (Hunedoara). 

ALTE LIMBI: it. approdo; approdare “a reuşi, a acosta, a debarca”. În expresii: approdare 

nulla = “a da greş” 

Rezultă limpede, din înţelesul pe care îl are substantivul aprod în limba română, cât şi din 

termenii italieneşti, că acest dregător cu atribuţiile sale variate nu-şi putea permite să rateze vreo 

misiune încredinţată de domn. Aprodul devine sinonim cu reuşita deplină a oricărei acţiuni întreprinse. 

Este mai lesne de crezut că m. apród “paj”, provine din rom. aprod. Cei care l-au văzut la curtea 

domnească, îndeplinindu-şi numai rolul de “paj”, l-au interpretat ca atare. Paj are în limbile romanice 

următoarele forme: fr. page, it. paggio, sp. paje. 

r. aprod > m. apród “paj” 

MEKsz: apró “mărunt, mărunţel, mititel”. 



barcă, bărci, s.f. Ambarcaţie de dimensiuni mici cu vâsle, cu pânze sau cu motor. 

TOPONIME: Bărcuţ (Braşov), Barcău, afluent pe dreapta al Crişului Repede cu care se uneşte 

pe teritoriul Ungariei (lungime totală 160 km). Izvorăşte din nord-estul Munţilor Apuseni (DER). 

ALTE LIMBI: fr. barque, it. barca, port. barco, sp. barca. 

r. barcă > m. bárka “id.” 

MEKsz: cuvânt vagabond, latin. 

Dar în limba latină: cymba, navicula, lenunculus, lintriculus, scapha. 

 

beteag, beteagă, betegi, betege, adj. 1. Schilod, infirm. 2. (Reg.,  Adesea substantivat) 

Bolnav. 

DERIVATE: betegeală, betegi (vb.), betegie, beteşug. 

Compus dacoromân din betă + suf. -sag = beteag (de cap)! 

Formarea cuvintelor cu sufixul -eag este foarte productivă, după cum am subliniat şi în alte 

rânduri (briceag, cârceag, drumeag, dulceag, moşneag, omeag etc.) 
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ALTE LIMBI/DIALECTE: Dialectul aromân mai păstrează sufixul feminin betă = “La partie 

supérieure du front; tete”. Ca în expr.: “draţili „şi frângu beta = dracii îşi sparg căpăţâna” etc., precum 

şi s.f. bete “malaisé (a dire, a faire) “mal, antipatique”. 

TOPONIME: Beta (Harghita), Beteşti (Harghita). 

r. beteag > m. beteg “bolnav”. 

r. beteşug > m. betegség “boală, maladie”.  

La adaptarea acestui cuvânt, un rol important i-a revenit armoniei vocalice,  

care a transformat pe u românesc în é. 

MEKsz: (?) 

 

boltă, bolţi, s.f. 1. Element de construcţie cu suprafeţe curbe şi cu suprafaţă inferioară 

bombată în sus, care acoperă în întregime un spaţiu, o încăpere, o clădire etc. sau constituie elementul 

principal de rezistenţă al unei construcţii. Fig. Cer. + Construcţie uşoară în formă de arc, format din 

ramurile dese ale copacilor. Încăpere sau galerie subterană cu tavanul arcuit. Gang (cu tavan arcuit). 2. 

(Reg.) Prăvălie, dugheană. 3. (Reg.) Căruţă cu coviltir. 

TOPONIME: Boldu (Buzău), Bolduţ (Cluj) ş.a. 

ALTE LIMBI: it. volta “boltă”, port. volta, sp. vuelta; gr. bolta “cotitură, voltă”. 

În limba română, corespondentul lui v, din limbile romanice, de cele mai multe ori este b (Ex.: 

it. corvo = r. corb; it. curva = r. curbă; ir. cervo = r. cerb etc.) 

r. boltă > m. bolt “prăvălie, boltă” 

MEKsz: cuvânt vagabond: italian. 

borcan, borcane, s.n. Vas (de sticlă), de formă cilindrică, fără toartă, larg la gură, folosit 

pentru păstrarea conservelor, a preparatelor farmaceutice etc. 

VARIABIL: (reg.) burcan. 

Compus în limba română din burcă + suf. -an = burcan (ca toate substantivele de acest tip, 

între care amintim: african, bălan, beţivan, bârsan, codan, gâscan, gropan, mocan, şoiman etc.) 

Burcă = haină lungă şi largă făcută din piei de oaie, întrebuinţată ca îmbăcăminte de iarnă. 

TOPONIME: Borca (Neamţ). 

ALTE LIMBI: rus. ucr. burka; let. burka “borcan”; bg. burkan “borcan”. 

Prin urmare, nu poate fi vorba de un împrumut din limba ungară (ISOM). 

 

botă, bote, s.f. 1. Băţ lung şi gros (cu măciulie la un capăt), ciomag.  

DERIVATE: botău = bâtă ciobănească. 

TOPONIME: Bota (Bacău), Botean (Bihor), Boteni (Argeş, Cluj), Boteşti (Alba, Bacău) ş.a. 

ALTE LIMBI: fr. botte “lovitură de sabie sau de floretă”; it. botta “lovitură” (Mi diede una botta 

sulla testa = îmi arse o lovitură în cap); sp. bote “lovitură de suliţă”. 

r. bota > m. bot “bâtă, ciomag, par, cârjă” 

MEKsz: (?) 

 

ceangău, ceangăi, s.m. Persoană care face parte din ramura secuilor stabiliţi în regiunea 

Bacăului. Format în limba română din ceanghiu + suf. -ău = ceangău. 

ALTE LIMBI: Sensul iniţial al substantivului ceanghiu se mai păstrează încă în dialectul 

aromân, alături de alte derivate, pe care le reproducem: čeançiu, pl. čeançii “Tsigane, danseuse, 

bayadere”. Ex.: Se frândzi ca čeançie = se mlădie ca baiadera; tc. çengi “chanteuse et danseuse 

publique”; çingene “tsigane”. 

r. ceangău > m. csángó “id.” 

MEKsz: csáng: 1) Négylábú állat hátulsó lábán a bokának nak megfelelö összetett izület. 2. A 

sonka vastag csontja (? ţigănesc)! 
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chezaş, -ă, chezaşi, -e, s.m. şi f. 1. (Înv.) Persoană care garantează cu averea sa pentru o 

datorie făcută de altul; p. ext. persoană care îşi ia răspunderea pentru cineva sau ceva. 

Format în dacoromână din chesă + suf. -aş = chesaş, respectiv chezaş. 

Chesa = pungă de ţinut bani, de obicei, din pânză, lungă de 40-50 cm. 

DERIVATE: chezăşie, chezăşui (vb.) etc. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: ar.: kesă “pungă”; alb. qesé “borsa”. 

TOPONIME: Chesău (Cluj), Cheşa (Bihor). 

r. chezaş > m. kezes “garant, ostatic” 

Forma kezes se datorează armoniei vocalice. 

MEKsz: nu indică etimonul! 

 

chip, chipuri, s.n. I.1. Faţă, obraz, figură. 2. Înfăţişare cu aspectul unei persoane. 

Persoană, fiinţă, imagine, arătare. 3. Imagine a unei persoane sau a unui obiect, redată prin desen, 

pictură, sculptură etc. (Chip cioplit = idol). 4. (Pop.) Semn. II.1. Fel, mod, gen. 2. Modalitate, 

posibilitate. 3. (Reg.) Încercare; mijloace. 4. (În expr.) Cu chip să... = ca să..., pentru ca să... etc. 

DERIVATE: chipeş “bine făcut, frumos, arătos”. 

ALTE LIMBI: scr. kip “statuie, chip, talie, statură”. În cele două limbi ale popoarelor vecine, 

respectiv în română şi sârbocroată, nu este posibil ca acelaşi etimon, m. kép, să dea, prin împrumut, un 

substantiv cu aceeaşi formă comună chip (kip). După cum rom. chipeş nu are nici o legătură cu m. 

képes “capabil”. Considerăm că acesta din urmă (chipeş) s-a format în limba română cu suf. -eş, ca 

atâtea altele, între care amintim: băieş, lăieş, mălăieş, plăieş, răzeş, uncheş etc. 

r. chip > m. kép “id” 

MEKsz: (tc.) În limba turcă: hayal; tip;  

tîlîk, suret; tar; görünüş, eda, tavîr (vrî), manzara;  

yüz, çehre; kişi, şahîs, zat. În cazul în care se admite  

tc. tip ca fiind etimonul subst. rom. chip,  

situaţia rămâne neschimbată, întrucât un împrumut  

din limba turcă ar fi condus la forma tip sau tyip, nicidecum kép! 

 

ciopor, ciopoare, s.n. 1. Grup de animale de acelaşi fel; cârd, cireadă, turmă. 2. Grup de 

oameni; ceată, trupă, mulţime. 3. Grup de lucrări, de pomi, de obiecte etc. 

Compus pe teren românesc din ciup + suf. -or; ciup = şuviţă de păr; câlţi etc. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: ar. čiup “câlţi, copilaş”; ciupor “ţeapă”; ciupră, ciupre “fetiţe 

(blonde), de culoarea câlţilor”. 

TOPONIME: Ciopea (Hunedoara), Ciopeşti (Neamţ). 

ALTE LIMBI/DIALECTE: alb. çupë “ragazza (blonda)”; gr. tsopua “jeune fille”; alb. çupëri “le 

franciulle”; gr. tsoupres, tsoupra.  

Dacă împrumutul ar fi, în limba română, din m. csoport, cum se afirmă, dispariţia lui t nu 

apare justificată, româna fiind o limbă flexionară, de tip consonantic. Tocmai ne surprinde existenţa 

acestui tip de cuvânt într-o limbă aglutinată, de tip vocalic! Noi considerăm că  

r. ciupor (ciopor) > m. csoport “categorie, grămadă, grup”. 

MEKsz: (? onomatopeic)! 



cusurău, cusuraue, s.n. Coroană, cunună. 

Format în dacoromână din cosur + suf. -ău = cosurău (cusurău). 

Substantivul cusur, pl. cusure “cer de gât” se mai păstrează încă în dialectul aromân. Iată 

explicaţia dată în aromână “Ma ninte nveastile purtá di guşe „nă veargă di asime groasă cât pulicarlu şi 
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nduplicatî ca cotur di kipur =  înainte mirsele purtau de gât o vargă de argint groasă cât policarnul şi 

îndoită ca cer de talangă)” 

ALTE LIMBI/DIALECTE: alb. ko-ere “cercle; bords d‟une galette”; gr. ko-ouros “cercle du 

crible” 

r. cusurău > m. koszorú “id” 

MEKsz: (?) 



făcăleţ, făcăleţe, s.n. Băţ gros şi neted, întrebuinţat mai ales la amestecul mămăligii; 

melesteu (Reg.) sucitor. 

Compus românesc din fac (prez. ind. al lui face < lat. facere) + suf. -ăleţ = făcăleţ. VARIANTĂ: 

făcăreţ. 

Modul de formare este identic cu cel din compusele: făcător (din fac + suf. -tor), făcătură (din 

fac + suf. -ătură) etc. Deosebirea constă doar în faptul că făcăleţul este un “făcător” de dimensiuni mai 

reduse! 

Sufixul -ăleţ (-ăreţ) sau -uleţ (ul-eţ) este foarte productiv. 

Exemplificăm: albuţeţ, bobuleţ, brâuleţ, bumbuleţ, coşuleţ, petrecăreţ, purtăreţ, săculeţ, 

vorbăreţ etc. etc. 

TOPONIME: Făcăeni (Ilfov), Făcoi (Dolj, Vâlcea), Făcăieni (Prahova), Făcăleţeşti (Argeş), 

Făcău (Ilfov) ş.a. 

“Demonstraţia” împrumutului din m. fa-kalan este fantezistă! Mai de crezut era dacă s-ar fi 

mers, şi poate nu e târziu, până acolo încât să se demonstreze că r. fată vine de la m. fát “lemn”. Multe 

tipuri de cuvinte au la bază asemenea schemă. 

Verbul a făcălui este format, de asemenea, în limba română din tema făcăleţ şi înseamnă a 

amesteca cu acest obiect. 

Făcău (ISOM) este, de asemenea, compus în limba română, fiind prezent şi în toponimie! 



foişor,  foişoare, s.n. 1. Terasă deschisă (ridicată mult deasupra pământului), cu acoperişul 

susţinut de stâlpi sau de coloane; cerdac, pridvor. 2. Construcţie înaltă în curtea sau în grădina unei 

case; pavilion, chioşc. Turn. În epoca în care a apărut termenul, rolul său principal era acela de 

observaţie permanentă. Compus în dacoromână din foi + suf. -şor = foişor, după modelul atât de 

răspândit, cunoscut şi recunoscut ca fiind românesc: bobuşor, brădişor, bumbuşor, cimbrişor, colţişor, 

cornişor, crăişor, dâmbuşor, drăcuşor, mâţişor, plopşor, prânzişor, puişor, tărişor etc. 

 

Foi, vb. 1. Intranz. (Despre o colectivitate, o mulţime) A se mişca, a umbla încoace şi 

încolo; a mişuna, a forfoti. (Despre o încăpere) A fi plină de lume care mişună. 2. Refl. A nu sta 

locului, a umbla de colo până colo, a se mişca întruna; a se fâţâi. A se răsuci de pe o parte pe alta, a se 

mişca, a se agita în loc (căutând o poziţie comodă). 3. Tranz. A face să se înfoaie un obiect de 

îmbrăcăminte în jurul corpului. 

DERIVATE: foială, foire, foale etc. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: lat. folliere (= follere); fr. fouler (aux pieds); it. folla (far folla = a te 

înghesui) 

TOPONIME: Foişor (Dolj), Foi (Mureş), Foieni (Satu-Mare) ş.a. 

Verbul foi exprimă clar şi pe înţelesul tuturor sensul termenului foişor. Acest substantiv, dacă 

ar fi fost împrumutat din limba maghiară (ISOM, DLRM), ar fi avut o altă formă, probabil foioşău, dar 

nicidecum foişor. 

Dimpotrivă, folyósó are la bază etimonul românesc foi, în forma  

r. arh. foli > m. folyik. 

MEKsz: folyósó folyik “megy, halad”; folyik: (? fino-ugric) 
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gealău, gealaie, s.n. Rindea specială pentru piesele mari; (reg.) rindea. 

Compus în limba română din geală + suf. -ău = gealău. 

VARIANTE: gilău, jilău. 

Geală = dispozitiv de săpare; dispozitiv mecanic folosit în operaţia de formare a sondelor de 

petrol. 

Înţelesul primar al cuvântului, păstrat azi doar în dialectul aromân era de femeie arţăgoasă, 

gâlcevitoare, care toacă întruna etc. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: ar.: geală (femme) “acariâtre, querelleuse”; alb. xhel “morte”. 

TOPONIME: Gilău (Munţii Gilăului, Cluj). Masiv muntos situat în nord-estul Munţilor 

Apuseni. Altitudine maximă: 1825  (Muntele Mare). 

r. gealău > m. dzsalu,  

apoi în forma actuală gyalu “rindea” 

MEKsz: (? tc.) 

 

haitiş, haitişe, adj. n. (Despre persoane) Cu conformaţie dfefectuoasă, cu linia pulpelor 

strâmbă, urbată. (Adverbial) În poziţie strâmbă, sucită. 

Format din hait, interj., care exprimă ideea unei mişcări repezi neaşteptate, sau a unei poziţii 

curioase, neaşteptate (var.: haiti!) 

ALTE LIMBI/DIALECTE: ar.: haides, invar. “position inclinée d‟un osselet qui n‟est ni cazaca ni 

čiurla”. 

Nu există nici o legătură între r. haitiş şi m. hajlitani “a conjuga, a declina, a înclina, a îndoi”. 

 

imaş, imaşuri, s.n. Porţiune (mare) de pământ acoperită cu iarbă şi îngrijită, prevăzută cu 

fântâni pentru adăpostul vitelor şi destinată în exclusivitate pentru păcatul acestora. Imaşul a constituit, 

din cele mai vechi timpuri, o formă de proprietate colectivă. 

Format în dacoromână, imaş are o vechime deosebit de mare, am putea spune, cu toată 

certitudinea, că este cu rădăcinile înfipte în mitologie. Aceasta nu pentru că păstoritul este cunoscut, la 

români, din cele mai vechi timpuri, ci pentru că rezultă în mod logic şi legic din analiza lingvistică. 

Compus din îmă (sau imă) + suf. -aş = imaş. Imă are sensul de mamă, un fel de alma mater a 

cirezilor de vite, imaşul fiind doar locul lor de hrănire. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: Dialectul aromân păstrează şi el această formă străveche: imă, pl. ime 

“mamă”; în alb., im’më “mia madre”. 

TOPONIME: Imeciu (Covasna), Imeni (Covasna), Imoasa (Mehedinţi). 

Apropierea substantivului r. imaş de m. nyomás “apăsare, presiune” este hazardată şi 

nefericită! 

 

lăcătuş, lăcătuşi, s.m. Meşter fierar sau mecanic, care face sau repară lacăte, broaşte, chei 

etc. Lucrător calificat care efectuează operaţii de ajustare a pieselor mecanice. 

Compus în dacoomână din lăcată + suf. -uş = lăcătuş, ca, de altfel, un lot însemnat, format în 

acelaşi mod, între care: arcuş, căţeluş, cerceluş, gălbenuş, ineluş, purceluş, săniuş, ţigănuş, viţeluş etc. 

Lăcată (var.: lacăt) este un vechi cuvânt românesc. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: gr. louketo “zăvor”; it. lucchetto “lacăt”; scr. lokot. 

r. lacăt > m. lakat “id” 

r. lăcătuş > m. lakatis “id” 

MEKsz: lakat (scr. sau fr.). 

În limba sârbocroată: lokot, iar în franceză: cadenas! 

Pentru transformarea lui a din română în o din srbocroată, vezi partea a doua! 
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lipie, lipii, s.f. 1. Un fel de pâine rotundă şi plată, puţin crescută, cu coajă multă şi miez 

puţin. 2. Un fel de plăcintă din aluat dospit, coaptă în cuptorul de pâine. 

Forma arh. românească: lipine (sau lipiniu). Dispariţia în dialectul dacoromân a lui n 

intervocalic, urmat de vocalele e sau i am tratat-o în capitolele anterioare. 

VARIANTĂ: lipiu “pâine mică”. 

TOPONIME: Lipia (Argeş, Ilfov, Buzău) ş.a. 

ALTE LIMBI: rus. lepeşka, scr. lipinja. 

r. lipie (arh. lipine) > m. lepény “id.”  

MEKsz: slav. 

 

marfă, mărfuri, s.f. Produs al muncii, destinat schimbului pe piaţă. Expr. A-şi lăuda marfa 

= a-şi lăuda lucrurile proprii. 

Substantivul marfă are la bază lat. marpensius sau marpessius, -a, -um. De la Marpes (un 

munte unde era o carieră de marmoră). Verg. Marpes caute = Stâncă de marmoră etc. 

Această marpes, româneşte marfă (marpă, vezi harpă > harfă, eşarpă > eşarfă etc.), 

prelucrată şi adusă pe piaţă, era un produs de schimb de mare căutare (în special unele obiecte). Cu 

timpul, noţiunea s-a extins asupra tuturor produselor de schimb. 

Nu există nici o legătură între vită, m. marha, şi subst. marfă, mai ales cunoscând faptul că în 

unele graiuri, în care a pătruns acest termen unguresc, se pronunţă marhă. De altfel, Academia din 

Budapesta îl consideră ca un împrumut în limba maghiară. 

r. marfă > m. marha “vită” 

MEKsz: (german < latin) În limba germană:  

vită = 1. Viehn, Hornviehn. 2. Fig. vită (încălţată) Rindvieh.;  

în latină: pecus, -udis; vită de muncă = iumenta oneraria, iugalia. 

Cel mai apropiat cuvânt german de m. marha  

ni se pare a fi Märchen “poveste, basm”!  



mintă, s.f. (Bot.) Izmă. Compus: mintă-creaţă = izmă-creaţă. 

Moştenit din lat. menta sau mentha, -ae. 

VARIANTĂ: mentă. 

TOPONIME: Mintia (Hunedoara), Mintiu (Bistriţa-Năsăud, Cluj). 

ALTE LIMBI/DIALECTE: fr. menthe, it. menta, sp. menta. 

r. mintă (mentă) > m. menta “id.” 

MEKsz: (lat. < gr.) După unii autori, se pare că maghiara  

este continuatoarea latinei în acest spaţiu geografic! 

 

muştar, s.n. 1. Nume dat unor plante cu tulpini ramificate, cu flori galbene şi cu seminţe 

mici, rotunde, de culoare galbenă sau castanie (Sinapsis). 2. Sămânţa uneia dintre speciile plantei 

descrise mai sus (Sinapis alba), întrebuinţată la prepararea unui condiment picant şi la cataplasme; 

condoment sub formă de pastă moale, de culoare galbenă-verzuie, preparat din această sămânţă. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: fr. moutarde, it. mostarda, port. mostarda, pol. musztarda. 

r. muştar > m. mustár “id.” 

Împrumut relativ recent. Un împrumut mai timpuriu ar fi avut  

forma m. mostar sau mostor (armonia vocalică). 

MEKsz: (cuvânt vagabond: fr.) 

În limba franceză cuvântul nu conţine însă litera s.  

 



Elemente lexicale străromâneşti 

~ 181 ~ 
 

paluş, paluşe, s.n. (Înv. şi arh.) Sabie lată (încovoiată spre vârf) cu două tăişuri. 

Compus dacoromân din pală + suf. -uş = paluş, după modelul: albuş, lunecuş, bătăuş, gheţuş. 

ţepuş etc. Compunerea a apărut ca necesară în urma perfecţionării acestei arme de luptă, pentru a se 

putea deosebi pala veche de arma nouă, îmbunătăţită, care era paloşul (vezi şi definiţia dată de DLRM 

pentru s.f. pală). 

VARIANTĂ: paloş. 

TOPONIME: Paleu (Bihor), Paloş (Braşov) ş.a. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: pală este un vechi cuvânt păstrat şi în dialectul aromân. Ex.: pala 

zmulsiră din teacă = au smuls pala din teacă; ma spulg pălile di tru teacă = ci smulg palele din teacă 

etc.; alb. pallë “scimitarra”; rus., ucr. palaş 

r. paluş > m. pallos “id.” 

MEKsz: (? tc. < persian) În limba turcă: yatagan! 

 

 parcan, parcane, s.n. 1. Îngrăditură de lemn făcută pentru zăgăzuirea apelor. Bârnă 

întrebuinţată la construirea unui dig, a unui pod etc. 2. (Înv. şi arh.) Fortificaţie făcută din bârne şi 

scânduri; parapet. 3. Ramă de lemn, chenar, pervaz; balustradă, rampă. 

VARIANTĂ: părcan. 

Străvechi cuvânt, format în limba română din parcă + suf. an = parcan, cu sensul adânc, în 

mitologie; parca = ceea ce apără viaţa; ceea ce trebuie să apere viaţa, ursită, soartă. Cele trei parce: 

Nona, Decuma Norta (Greceşte: Clotho, Lachesis şi Atropos). 

Parcanul nu este altceva decât un obstacol ridicat de om, întru apărarea vieţii sale. 

TOPONIME: Parcheş (Tulcea), Părhăuţi (Suceava). 

ALTE LIMBI/DIALECTE: pol. ucr. parkan (1, 2). 

r. parcan > m. párkány “(3) pervaz, bordură, margine”. 

MEKsz: (germ. < lat.) 

În limba germană: Redoute. 

 

 pecie, pecii, s.f. 1. Carne macră de vită, de oaie sau de porc. 2. Membrană care înveleşte 

măruntaiele animalelor; prapur. 3. (Reg.) friptură. 

r. pecie (forma arh. pecine) > m. pecsenye “friptură”. 

MEKsz: slav. 

În limbile slave: bg. pečen “prăjit”, ceh. pečeně “friptură”, rus. pečen’ie “coacere”, scr. 

pečeńje “friptură”, slov. pečeň “prăjit”, ucr. pečinka “ficat”. 

Rezultă că pecie (arh. pecine) are cele mai multe sensuri în limba română, fapt pentru care 

înclinăm să credem că acest termen este etimonul împrumuturilor slave şi maghiar. 

 

 pesmet, pesmeţi, s.m. 1. Felie de pâine sau de cozonac, uscată sau prăjită. Pâine uscată, 

pisată sau măcinată mărunt. 2. Preparat alimentar, făcut din făină, unt, zahăr şi ouă, tăiat în diferite 

forme şi copt la cuptor. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: bg. pesmet, tc. peksimet, 

r. pesmet > m. peszmét “id.” 

MEKsz: nu conţine acest termen, deşi în ISOM este susţinut  

cu căldură şi considerat etimonul pesmetului românesc. 

 

pârgar, pârgari, s.m. 1. Paznic (de vie, de livadă, de vânat, de pădure etc.). 2. Om 

uşuratic, care se poartă rău, care nu-şi ţine cuvântul dat. p. ext. membru al sfatului de conducere al 

unui oraş sau al unui târg, care îl ajuta în atribuţiile sale, pe judeţ (şoltuz), Fiecare oraş sau târg avea 

12 pârgari. 
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Compus în dacoromână din pârgă + suf. -ar = pârgar. 

Expresii: A da în pârgă = a începe să se coacă, să se pârguiască. 

Pârgă = 1) Timpul când încep să se coacă fructele sau cerealele. 2) Cele dintâi fructe sau 

roade dintr-un an, roade timpurii. 

VARIANTE: pârg. 

TOPONIME: Pârgăreşti (Bacău). 

Acest cuvânt nu are nici o legătură cu m. polgár, care este tot un împrumut din r. plugar, cu 

metateză. 

 

 răzeş, răzeşi, s.m. (În orânduirea feudală, în Moldova) Ţărani liberi, organizaţi în obşti, 

stăpânind în comun moşia satului lor, dat lucrând deosebit pe familii, loturile agricole. Pădurea, 

izlazul, fâneaţa, iazul rămâneau în folosinţă comună. 

Compus în dacoromână din elementele rază + suf. -eş = răzeş, ca o necesitate de a-i diferenţia, 

pe cei ce munceau pământul situat în raza satului, de cei ce lucrau pe alte domenii, aflate în 

vecinătatea acestei moşii, dar care erau dependenţi de stăpânul feudal. De aici, răzeşi şi vecini! 

TOPONIME: Răzeşu (Bacău). 

Prin urmare, nu vedem nici o apropiere, decât de ordin acustic, între răzeşul moldovean şi m. 

részes. 

Részes s-a format în limba ungară din s. rész “parte, rest” şi are înţelesul de părtaş. 

Împrumutul în limba română din acest etimon ar fi avut forma riseş şi nicidecum răzeş! 

 

 salău, salăi, s.m. Oaspete (neaşteptat) care rămâne pentru găzduire timp mai îndelungat. 

Format din sală + suf. -ău = salău. 

Obiceiul cere ca odaia (sala) în care este găzduit oaspetele să-i fie rezervată în exclusivitate. 

Nu vedem nici o legătură semantică între salău şi m. szálló (adj.) “care zboare, în zbor”. Aşa 

după cum am arătat şi mai sus, salăul nu pleacă imediat, el rămâne pe uspeţe. 

MEKsz: (száll). 

 

 sălaş, sălaşe, s.n. 1. Adăpost unde cineva capătă găzduire vremelnică. 2. Construcţie, făcută 

în câmp şi folosită ca adăpost vremelnic pentru oameni şi animale. 3. Locuinţă, casă. Staul, grajd. 

Culcuş. 4. Aşezare omenească; cătun, sat. Locuitorii acestei aşezări. 5. Mică aşezare de ţigani 

(nomazi); grup de familii de ţigani (nomazi) sub conducerea unui vătaf. 6. (Reg.) Sicriu, coşciug. 

Compus în dacoromână din sală + suf. -aş = sălaş (după modelul: apaş, arendaş, băiaş, 

băştinaş, cămăraş, căruţaş, căuzaş, călcaş, doinaş, fluieraş, fruntaş, unchiaş, vulturaş etc.). 

ALTE LIMBI/DIALECTE: ar.: sală; fr. salle; ir. sala; port. sala; sp. sala. 

TOPONIME: Sălaşu-de-Jos, Sălaşu-de-Sus (Hunedoara), Sălaşuri (Mureş). 

r. sălaş > m. szállás “sălaş, adăpost, popas” 

MEKsz: (?slav) száll “a zbura”! (? slav) 

În limbile slave: bg. podsloniavane, podslon, dom, selišče; ceh. přibytek, obydlí; pol. szalas 

“colibă”; rus. šalaš “colibă”; scr. salaš; slov. salaš; ucr. kurin’, buda, halabuda, iatka. 

În limbile slave, “a zbura” = bg. letia, litvam, hvărča; ceh. letět, létat; pol. latać, fruwać; 

lecieć, wzlatywać; rus. letat’ , mčat’sia; nest’is’; scr. (po)leteti, izleteti, preleteti; slov. letiet’, lietat’, 

preletiet’; ucr. litati, šzgati etc. 

 

 şubă, şube, s.f. Haină lungă şi largă, cu guler mare, căptuşită cu blană şi purtată mai ales de 

bărbaţi. 

ALTE LIMBI/DIALECTE: ar.: şubă, pl. şube; în acest dialect mai există o formă, giube, pl. giube 

“vetement ample qu‟on porte par-desous”; alb. xhubé “pelliccia”. 
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Termenul nu este un împrumut ungar, cum se afirmă în ISOM. În acest caz, el nu ar exista în 

aromână, despărţită de dacoromână de peste o mie de ani, după cum am arătat la locul potrivit. 

Lucrurile szau exat invers! 

r. şubă > m. suba “cojoc”. 

MEKsz: (germ. < it. < arab) 

În limba germană: Pelzmantel; în italiană: pastrano. 

Termenul german apropiat acustic este Schub: 1) împingătură; 2) aruncătură; 3) transport sub 

escortă; 4) punerea în cuptor a pâinii! 

 

 tâlhar, tâlhari, s.m. 1. Persoană care fură, pradă, jefuieşte; hoţ, bandit. Ticălos, nemernic. 2. 

(Fam.) Ştrengar, hoţoman, şmecher. 

Termenul este format pe teren românesc şi face parte din familia de cuvinte cu tema tâlh, 

actualmente tâlc, de unde derivatele: tâlhui (vb.), actualmente tâlcui (vb.), tâlcuitor etc. 

În evoluţia firească a dialectului dacoromân, sunetul h s-a transformat în c, dar termenii 

compuşi au continuat să aibă aceeaşi formă, căpătând în cele din urmă înţelesuri diferite. 

Aşadar, compunerea aree la bază elementele tâlh + suf. -ar = tâlhar. Tâlh, actualmente tâlc 

are următoarea semnificaţie: 1) înţeles, sens, rost, semnificaţie. Cu tâlc = cu subînţeles, cu socoteală. 

Interpretare, rost, semnificaţie. 2) Glumă alegorică, fabulă, pildă. 

Verbul a tâlhui sau a tâlcui = 1) a explica, a interpreta tâlcul unor fapte, unor vorbe etc., a 

tălmăci. 2. A traduce. 

Substantivul tâlhar, separându-se complet de familia sa de cuvinte, a căpătat înţelesul de 

bandit, hoţ etc. şi stă la baza unor derivate, între care: tâlhăraş, tâlhărea, tâlhăresc, tâlhăreşte, tâlhări 

(vb.), tâlhărie, tâlhăroaică, tâlhăroi, tâlhăros etc. 

VARIANTE: tâlhar. 

TOPONIME: Tâlhăreşti (Vaslui). 

Cum este şi normal, între tâlhar (tălhar) şi m. tolvaj nu există nici o legătură etimologică, 

termenul tâlhar nefiind de origine maghiară, cum au reuşit să demonstreze prin diferite fragile unii 

autori. Tâlhar este format, cum am arătat şi mai sus, pe teren românesc din temă şi din sufix românesc! 

Nu este de condamnat încercarea autorilor respectivi, ci faptul de a fi fost crezuţi şi publicaţi! 

 

 tobă, tobe, s.f. Instrument muzical de percuţie, format dintr-un tub scurt, larg şi gol, de 

lemn, de metal sau din alt material, pe fundurile căruia este întinsă câte-o piele, care, lovită (u două 

baghete), produce sunete. 

VARIANTE: dobă, dubă. 

DERIVATE: dobăli (vb.), dăbălui (vb.), dobăşar, dubăşar, toboşar etc.  

Moştenit din latinescul tuba “cel ce dă semnalul. Semn; trâmbiţă epică, trompetă”. 

TOPONIME: Doba (Olt, Satu-Mare), Dobeni (Harghita), Dubăsari (Republica Moldova) ş.a. 

r. dobă > m. dob “id.” 

MEKsz: (? onomatopeic). 

O menţiune aparte merită termenii sârbocroaţi împrumutaţi din română: dobăşar sau doboşar 

> scr. dobošar şi dobuş (compus cu sufixul -uş, azi dispărut; se mai păstrează doar în graiuri forma 

dobăş sau dobaş) > scr. doboš “tobă”. 

 

toc, tocuri, s.n. 1. Cutie de lemn. de metal sau de piele, cu forme şi mărimi diferite, în care 

se păstrează arme, aparate sau instrumente; teacă de piele, de carton etc. în care se ţin diferite obiecte 

mici. 2. Unealtă de serie, făcută din lemn, os, metal, în formă de beţişor, la care se adaptează o peniţă; 

condei. 3. Cadru de lemn sau de metal în care se fixează, la o construcţie, ferestrele şi uşile.  

ALTE LIMBI: ar.: ţoc; alb. tok “cummlo, ammasso”; gr. tokos “bouchon”. 
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TOPONIME: Toc (Arad), Toceni (Dolj), Toculeşti (Dâmboviţa) ş.a. 

r. toc > m. tok “toc, trusă” 

MEKsz: (? tc.) 

În limba turcă: kutu “utie” (ex.: bir kutu bonbon = o cutie de bomboane; bir (kutu kibrit = o 

cutie de chibrituri etc.); mahfaza, kîlîf “toc, teacă”; 

 

uliu, ulii, s.m. Nume dat mai multor păsări răpitoare mari din familia acvilidelor, care 

atacă păsări şi mamifere mici (Accipiter); cea mai cunoscută este de culoare cenuşie, cu pântecele alb, 

cu ciocul scurt şi încovoiat (Accipiter gentilis). 

VARIANTE: uli, uleu. 

Format în dacoromână din uliuliu, interjecţie! Uliuliu = strigăt care exprimă mirare, admiraţie, 

teamă de ceva, avertisment dat celorlalţi ascultători, în special vecinilor, de primejdia la care le sunt 

expuse păsările  răpitoare, pentru a le goni, iar celor domestice, pentru a se feri de primejdie.  

Aşadar, uliuliu, descompus iliu-uliu, este cuvânt românesc. 

TOPONIME: Uleni (Argeş), Ulieş (Harghita, Hunedoara, Mureş), Ulieşi (Dâmboviţa) ş.a. 

r. uliu > m. (ülyü) > m. ölyü(nép),  

apoi adaptat cerinţelor literare şi definitiv: ölyv “id.” 

MEKsz: (? tc.) 

 

vileag, vileaguri, s.n. 1. Lume, mulţime de oameni. Loc. adv. În vileag = în public, în faţa 

lumii; A da în vileag = a face cunoscut, a divulga. 2. (În expr.) În vileagul vântului = în bătaia vântului 

(în seama vântului). Este un compus dacoromân din vilă + suf. -eag = vileag. Vilă (arhaism) derivă din 

lat. vilis, -e, cu sensul “de vânzare, de preţ mic, infim”. Fig. de nimic, dispreţuit, mişel. Expr. “Vilia 

rerum = lucruri de nici un preţ”; vilia habere pericula = a dispreţui pericolele (primejdiile)”. 

ALTE LIMBI: fr. vil. “de preţ mic, de nimic, josnic, mârşav”; it. vile “umil, laş”; vilipeso 

“dispreţuit”; port. vil (în port. = desprezivel); sp. vil “josnic, mişel, ticălos” etc. 

TOPONIME: Vilăneşti (Prahova). 

Deci, tema în latină şi în limbile romanice este comună. Românii şi-au creat un termen propriu 

prin care să poată comunica lumii dispreţul lor faţă de josniciile pe care le-au cunoscut. Această lume 

nu era alta decât aceea care locuia în “villa publica” sau în “villa rustica”. Acesta este sensul primar al 

substantivului vileag, care prin extensie a căpătat ulterior şi celelalte înţelesuri pe care le are azi, după 

cum villa publica sau villa rustica s-au transformat şi ele în vilele de azi, care nu mai au sensul 

originar. Unii autori consideră cuvântului vileag ca fiind un împrumut din m. világ “lume”. Acest 

lucru nu este posibil datorită neconcordanţei factorilor de limbă. Argumentele care stau la baza acestei 

afirmaţii sunt: 

1) m. világ este un cuvânt compus din litere existente în limba română; 

2) világ se pronunţă identic atât în româneşte, cât şi în ungureşte, deci putea fi adaptat în 

forma lui originară, fără nici o modificare; aşa a fost şi trecut  în expresia citată de DLRM “câtu-i 

lumea şi vilagu‟...” (greşit s-a trecut vileag). Bineînţeles că în această expresie poporul voia să arate că 

a apus pentru totdeauna asuprirea naţională, pentru ambele popoare. De aceea, lume şi vilag apar 

alăturate, în cele două limbi. 

3) világ nu putea da naştere în limba română la vileag, întrucât vocala a nu diftonghează în ea. 

Numai o are această proprietate. În acest caz, etimonul unguresc ar fi trebuit să fie vileg, şi nicidecum 

világ! Cuvântul nu este de origine ungurească, întrucât contravine armoniei vocalice (vezi cap. IX), 

datorită căreia ar fi trebuit să aibă forma vileg sau veleg! 

Aşadar, şi de astă dată lucrurile s-au petrecut invers: 

r. vileag > m. világ “lume” 

MEKsz: (fino-ugric) 
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Capitolul XVI 

TRANSFORMĂRI ÎN TOPONIMIE 
 

Cu toată grija permanentă şi cultivată pentru încadrarea toponimicelor din Transilvania în 

sistemul morfologic ungar, elementul românesc răzbate prin blindajul lingvistic, ieşind la lumină din 

timp în timp, ca apoi să se impună în mod definitiv, el neputând fi atins decât prin traducere. 

Datarea toponimelor fixează limba română scrisă, prin aceste coloane de sprijin, care sunt 

numele localităţilor, până în secolul al XI-lea, când regatul feudal maghiar porneşte ofensiva spre 

răsărit pentru cucerirea Transilvaniei, unde găseşte aceste aşezări româneşti, cu nume propriu bine 

definit, pe care le înregistrează acustic. 

Completarea cu date certe bazate pe toponimie vine să întărească originea românească 

indubitabilă a cuvintelor-temă pe care le analizăm în acest studiu. Aceste date, înscrise în “Dicţionarul 

istoric al localităţilor din Transilvania”, de Coriolan Suciu, consfinţesc o stare de fapt existentă în 

Transilvania secolelor XI, XII, XIII, XIV, când numele localităţilor se scria aproape fonetic, în 

majoritatea cazurilor (bineînţeles, cu ortografia ungară a epocii respective, chiar şi în textele redactate 

în latină). Începând din secolele XVI-XVII începe să se contureze mai pregnant noua formă a 

majorităţii toponimelor ardelene care se va definitiva între anii 1850 şi 1913, când li se aplică ultima 

retuşare sau sunt traduse în ungureşte. 

Demn de reţinut este faptul că între numele românesc al localităţilor pe care le analizăm, care 

a fost consemnat prima oară de actele oficiale ungare în secolele amintite mai sus, şi între numele 

actual şi, de fapt, permanent, al acestora, nu există nici o deosebire semantică. 

Între aceste localităţi, amintim: Biharea (Bihor) (1075), Oradea (1113), Arad (1156), Sibiu 

(1192), Homorog (1202), Şoimuş (1205), Bănişor (1213), Cluj (1213), Satu-Mare (1213), Agriş 

(1216), Bercu (1216), Căpuş (1219), Doba (1220), Baraolt (1224), Gilău (1246), Adrian (1262), Vama 

(1270), Episcopia (1273), Diosig (1278), Aleşd (1291), Lăpuş (1291), Păuşa (1291), Bogata (1295), 

Cămăraşu (1325), Dâmbu (1325), Brusturi (1329), Băcia (1332), Râu (1332) etc.  

O menţiune specială merită toponimul Româneşti, care apare la 1464 sub forma Romanesth. 

Valorificarea cuvintelor româneşti din lexicul ungar constituie o valoroasă acţiune de 

recuperare, care completează, în mod firesc şi raţional, veriga, considerată lipsă, ce leagă prezentul de 

epoca prearpadiană. Aceasta, cu atât mai mult, cu cât toponimele româneşti au la bază, de cele mai 

multe ori, substantive sau antroponime de origine latină sau chiar autohtonă, preromană. 

 

Toponimia românească în limba maghiară 

 

Băcia (Hunedoara)  

Bachi (1332), Bachy (1350), Baach (1404), Bacsia (1750), Bácsi (1854) 

Băiţa (Reghin) 

 Bejice (1750), Boitza (1850) 

Băltele (Gurahonţ) 

Balthfalva (1441), Balth (1525), Baltyele (1850), Báltfalva (1913) 

Bănia  

Banya (1484), Bania (1603), Bandia (1690), Bania (1840) 

Bănişor 

Banya (1484), Bania (1603), Bandia (1690), Bania (1840); 

Bănişor 

Ban (1213), Band (1332), possesio olahalis Bantheluke; AlsóBan (1481), Bánháza (1580), 

Kisban (1750) 
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Bicaci (Bihor) 

Bykach (1291), Bychach (1333), Bycha (1334), Bykath (1337), Bikach (1406), Bikacz (1692), 

Bikáts (1928), Bikáts (1928), Bikács (1851), Mezöbikács (1913) 

Bicaz (Cehu Silvaniei) 

Bykazfalva (1424), Bekacza (1475), Bykaz (1470), Bik-ház (1750), Bikács (1762), Bikátza 

(1834), Bikácsfalva (1913) 

Biharea (Bihor) 

Bichor (1075), Byhor (1093), Bychar (1113), Bychor (1198), Bichor (1213), Bychor (1294), 

Byhar (1332), Byhor (139), Byhar (1520), Bihar (1851) 

Bogata (Luduş) 

Bagach (1295), Bugath (1300), Bogath (1332), Bogata (1750), Maros-Bogáth (1824), 

Marosbogát (1854) 

Bogadand (Cehu Silvaniei)  

Bogdand (1383), Magdand (1454), Bogdan (1475), Baghdad (1543), Bogdan (1547), Bogdaan 

(1553), Bogdánd (1762) 

Botean (Bihor) 

Bottyan (1366), Battyan (1399), Alsobathyan (1508), Bottyan (1692), Mezöbottyán (1913) 

Braşov 

Brasu (1271), Braso (1288), Braşov (1294), Brasso (1309), Brassov (1331), Brasow (1348), 

Brassa (1351), Brassou (1377), Brassovia (1395), Brasov (1421), Brassó (1854) 

Brădet (Bihor)  

Bradeth (1587), Bredelfalwa (1600), Bragyet (1828), forma românească, pronunţie locală cu 

d‟ înmuiat, Bragyet (1851), Biharfenyves (1813); 

Brăduţ (Odorhei)  

Bardach (1333), împrumut cu metateză şi pe baza armoniei vocalice, Bordoczfalwa (1567), 

Bardatz (1733), Bardocz (1762), Bartos (1850), Bardócz (1854) 

Căpuşu-Mic (Huedin) 

Felkopusi (1218), Kopus (1282), Olahkapus (1391), Magyarkiskapuss (1483) 

Chişinău-Criş (Arad) 

Kysyenew (1476), KisJenew (1484), Kisjene (1515), Kisjenö (1746) 

Cordău (Bihor) 

Kordu (1273), Kordo (1294), Carda (1333), Kardó (1851) 

Dâmbu (Luduş) 

Tumb (1325), volahi de Tomb (1434), Domb (1450), Dombh (1510), Dombo (1519), 

Dombfalu (1733), Domb (1854) 

Deva 

Dewa (1269), Deua (1307), Deva (1334), Dewa (1449), Déva (1733), Dgyeva (1839), Gyewa 

(1850), ultimele două forme luate din graiul local reprezintă pronunţia românească din împrejurimi, 

Déva (1854) 

Dieci (Gurahonţ)  

Deákfalva, alias Diécs (1613), Deakfalva (1619), Diecs (1746), Déts (1828), Décs (1851) 

Diosig (Bihor ) 

Gyoziyk (1278), forma reprezintă numele românesc rostit în graiul crişean (d’=gy), Gyozeg 

(1291), Gyocseg (1309), Gyozegh (1326), Gyozek (1333), Gyozed (1334), Gyozagh (1343), Gyouzeg 

(1344), Diozegh (1393), Diozegk (1396), Dyozeg (1498), Diószeg (1616), Dyoszek (1692), Diószeg 

(1851) 

Ditrău 

Gitro (1567), Ditro (1576), Gitro (1602), Ditró (1701), Ditrofalva (1766), Ditró (1854) 
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Doba-Mare 

Duba (1220), Daba (1334), Doba (1353), Eghazasdoba (1417), Nagy-Doba (1439)  

Doba-Mică 

Duba (1220), Daba (1334), Kisdoba (1413) 

Episcopia-Bihor 

Piscupia (numele vechi românesc), Pyspuky (1273), Pispqky (1284), Bispuk (1291), Pespuki 

(1334), Pyspeky (1402), Pwseoky (1587), Pöspöki (1588), Püspöky 1828) 

Foi (Mureş) 

Folffalwa (1497), Folyfalwa 1505), Folijfalwa (1567),  Folifalwa (1580), Folyfalva (16023), 

Jajfalva (1760), Folyfalva (1854) 

Gilău, forma veche rom. Gelău 

Golou (1246), Gylo (1282), Gyola (1298), Gyala (1333), Gyala (1336), Ghyalw (1501), Gyalu 

(1642), Zsilo (1850), Gyalu (1854) 

Giula 

Gyula (1307), Gyulai (1350), Gywla (1587), Gyula (1733) 

Giuleşti 

Gyulafalva (1349), Gyulafalwa (1349), Gyulahaza (1355), Gywlafalwa (1385), Dywlafalwa 

(1480), Zsulyesty (1828), Gulafalva (1851) 

Homorog 

Homorb (1202), Homorok (1203), Humurok (1214), Humunik (1291), Humruk (1332), 

Humrugd (1333), Homoruk (1387), Homruk /1409), Olah-Homorok (1828), Oláh-Homorog (1851) 

Hotărel (Bihor) 

Hathar (1527), Hithar (1600), Határ (1851) 

Leş (Bihor)  

Lesuy (1291), format din Leşu+y, Leseny (1319), confuzie evidentă între numele satului, Leş, 

şi substantivul leşeni = locuitori ai Leşului, Les (1337), Las (1335), Leas (1489), Less (1591), 

Váradles (1913) 

Miersig (Bihor). Pronunţie locală Mn’ersâg 

Narseg (1337), Nyarzeg (1374), Nyarzegh (1411), Nyárzegh (1583), Nyár Szeg (1692), 

Nyátszeg (1851) 

Mocirla 

Mocyola (1552), Mocsirla (1851), Bélmocsolya (1913) 

Moisei (Maramureş) 

Moyse (165), Mayze (1450), Moyzey (1453), Mayzen (1465), Moyzen (1468), Mayzyn 

(1495), Mojszén (1851) 

Năsăud 

Nazod (1440), Nazad (1450), Neszod (1547), Naszo (1619), Naszeud (1750), Naszód (1760), 

Nászeud (1839), Neszód (1854) 

Păucea (Mediaş) 

Postaleke (1366), Pistelke (1373), Poostelek (1374), Pocztelke (1494), Poutsa (1733), Pocs-

Telke (1805), Potsisora (1850) 

Păucişoara (Târnăveni) 

Pochfolua (1361), Posufalwa (1384), Pochfalwa (1412), Poochfalwa (1441), Poczfalwa 

(1484), Poczyffalwa (1584), Peutsitza (1733), Pourcza (1750), Pócs (1805), Pócsfalva (1850) 

Păuşa (Bihor) 

Posalaka (1291), Pousa (1319), Posaa (1587), Possa (1692), Pósa (1851), Poósa 1892) - în 

harta cadastrală, Váradpósa (1913); Pousa, voievod al Transilvaniei (1227) 

 



Alexandru Pele 

~ 188 ~ 

 

Petea (Cluj) 

Pethelaka (1294), Peeth (1341), Peteteluke (1341), Petetelke (1375), Petelaka (1377), Pethe 

(1430), Pethee (1444), Olahpethe (1499), Pete (1750), Petya (1850), Pete (1854), Magyar-Pete (1854) 

 

Petea (Luduş) 

Pethe (1447), Pethee (1481), Mezö Pete (1760), Pete (1805), Péte (1824), Petye (1850), Mezö-

Pete (1854) 

Petelea 

Pytula (1332), Pycula (1332), Petele (1426), Pethele (1465), Petelye (1587), Pétélye (1824), 

Petele (1854) 

Pietroasa (Bihor) 

Petroz (1587), Petraz (1692), Petrótz (1828), Petrosza (1851), Vasaköfalva (1913) 

Pipea (Sighişoara) 

Pype (1325), Pype (1344), Pipe (1466), Pipe (1854) 

Podele (Hunedoara) 

Pogyele (1805), Potyele (1850), Pogyele (1854) 

Porumbacu-de-Jos 

Also Porumbak (1589), Alsó-Porumbák (1854); idem pentru Porumbacu de Sus, Felsö-

Porumbák (1559) 

Pui (Haţeg) 

Puly (1426), Pwly (1445), Pwlya (1453), Pwl (1472), Pwy (1492), Puj (1733), Puj (1854) 

Rachiş (Aiud) 

Rekisel (1750), Oláhrákos (1760) 

Răchita (Alba) 

Rekitte (1574), Rákita (1733), Reketöfalva (1760), Rekita (1805) 

Rodna (Năsăud) 

Rodna (1235), Rudana (1241), Rodona (1264), Rodna (1268), Radna (1358), Rodna (1414), 

Radna-bánya (1520), Radna (1670) 

Ruda (Hunedoara)  

Rwda (1482), Asordwa (1515), Ruda (1733) 

Rugi (Caransebeş)  

Rucz (1585), Rwgy (1586), Rucsi (1690), Ruzs (1893) 

Săcădate (Sibiu) 

Zakadath (1306), Zeckat (1359), Czackat (1359), Chekendad (1494), Zakadath (1506), 

Szakadát (1760) 

Sălsig (Cehu Silvaniei) 

Zelsegh (1387), Zelteg (1464), Zelek (1594), Szelszeg (1555), Szelszig (1733), Szélszeg 

(1854) 

Sibiu 

Cipin/ensis (1192), Scibin/iensis/ (1211), Chibin/ensis (1224) 

Sighetu Marmaţiei 

Zyket (1334), Ziget (1335), Zyghet (1346), Zigeth (1349), Zigett (1614), Szigeth (1720), 

Szigit (1851) 

Sâmbăteni (Lipova) 

Sumbuth (1138), Zombothel (1333), Zumbathel (1334), Szombathel (1607), confuzie evidentă 

între n şi l, Szombathely (1752), Szabadhely (1851) 

Sicula (Arad) 

Sicula (1334), Sicola (1449), Sikula (1851) 
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Ştei (Haţeg) 

Scley (1438), Skey (1480), Eskey (1516) 

Tălmaciu (Sibiu) 

Tholmach (1318), Tolmach (1319), Tolmacs (1323), Nagytalmács (1854) 

Talpoş (Bihor)  

Talpamezew (1344), localitate situată în apropiere de Talpoş, azi dispărută, Thalpas (1515), 

Talpos (1746), Talpas (1851). Actualul Talpoş < Tălpăş(eni) 

Tărian (Bihor) 

Teryan (1341), Tharyan (1387), Taryan (1587), Tarján (1851) 

Tg. Lăpuş 

Thorda (1197), Torda (1750), Torda-Akna (1854) 

Vama (Oaş)  

Vamfalu (1270), Wamfalw (1490), Vámfalva (1828), Vámfalu (1851) 

Vaşcău 

Nagyhko (1552). Locuitorii numesc azi oraşul lor cu hipocoristicul Cău > Cou. Între anii 

1600-1690, localitatea se numeşte Craiova, de la slavul krai = sfârşit, margine. Kraliowa (1600), 

Krayova (1599), Kraiova (1604); în secolul al XVII-lea se deschide topitoria de fier de la Vaşcău, 

după care aşezarea îşi recapătă vechiul ei nume, de astă dată în întregime, dată fiind asemănarea 

rădăcinii cu ungurescul Vas Kóh (1808)! Vaskóh (1851), Kog (1851) 

Zalău 

Zsiloc (1220), Zylac (1246), Zylah (1282), Zyloh (1318), Zilachi (1344), Zilahu (1808), 

Zalahu (1808), Zilah (1854) 

Zobala 

Zabola (1466), Zabola (1854) 

 

 

Evoluţia toponimelor cu anaptixă 

 

Blaj  

terra sau villa Herboldi vaivode (1271), terra Blasii (1313), fonetic Blaşi, cu adăugirea filli 

Herbordi. După cum se vede, nici numele Herborldi nu e sigur, el apare când Herboldi, când Herbordi! 

Dacă Blas ar fi totuna cu Balsius (nume personal latin), nu este firesc ca acest Blasius să apară în 

textul latinesc ciuntit Blas, pe câtă vreme toate numele, în epoca respectivă, erau latinizate. Am avea, 

în acest caz, o abatere de la norme! Villa Blasy (1332), Balasfalva (1345), prima formă cu anaptixă. 

Blasfalwa (1424), formă fără anaptixă. Balasffalwa (1640), Blass (1808), Blas (1839), Balásfalva 

(1851) 

Brănişca 

Baranchka (1329), Barinchka (1429), Brenchka (1482), Branczka (1516), Branychka (1523), 

Branicska (1733), Branytska (1854) 

Dumitra (Alba) 

terra Demetrii (1269), Demeterpotoka (1311), Demeterpataka (1854). Atestarea de la 1269 

este fără anaptixă 

Praid 

Paraijd (1567), Parajd (1596), Parayd (1652), Paraid (1701), Braid (1733), Parajd (1854) 

Şoimeni 

Solwanku (1332), Solunku (1334), Solyómkw (1457), Solyomenko (1587), Solyomkö (1760) 

Şoimi 

Solyond (1487), Solom (1692), Sólyom (1828) 
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Şoimuş (Lipova)  

Solymos (1278), Solumus (1319), Soymos (1440), Sólymos (1851), Solymósvár (1913). Vár 

“cetate” 

Şoimuş (Zalău) 

Solumus (1205), Solymus (1367), Kissolymos (1499). Kis „mic”. Nagysolymos (1540). Nagy 

„mare”. Soymos (1854) 

Soimuş (Beiuş) 

Solumus (1213), Solmus (1319), Alsosolymos (1587). Also „de jos, inferior”. Petrán-Solymos 

(1851). Petrá – este vorba de localitatea Petrani-Beiuş. Gyepüsólymos (1913) 

Ulmi (Hunedoara)  

(Olom), Olyom (1499) 

Bercu  (Satu-Mare) 

Berche (1216), Zarrasberk (1330), Zarazberk (1339), Zarasberek (1354), prima formă cu 

anaptixă, Szárazberek (1851) 

Brusturi (Arad) 

Borosthfalwa (1329), Brosd (1525), Bruszturj (1850), Pátranyos (1913) 

Grind (Ilia) 

Gerend (12491), Gerend (1854) 

Grindeni (Luduş) 

Gerend-Keresztur (1587) 

Mândruloc (Arad) 

Mondorlok (1752), Mondorlak (1828), Széplak (1913) 

Puini (Gherla) 

Terra Polon (1265), Pulum (1315), Polun (1320), Pulun (1322), Pulyun (1340), Polyun (1442), 

polyan (1466), Powlon (1496), Pwlyon )1523), Pulyon (1614), Pulyi (1677), Puuny (1750), Pujon 

(1760), Pujen (1850), Pujon (1854) 

 

 

Terminaţia -eşti devine în maghiară -est sau -esd 

 

Aleşti 

Elesd (1291), Elesd (1808), Élesd (1851). Forma actuală Aleşd este o readaptare 

Brăneşti 

Branesth (1514), Borniest (1596), Branyest (1851), Avasfalva (1913) 

Căbeşti 

Kabafalva (1552), Kebest (1828), Kebesd (1851), Biharkaba (1913) 

Dragomireşti (Lugoj)  

Olahsagh (1439), Dragomerfalwa (1440), Dragomeresth (1542), Dragomirest (1573), 

Dragomirist (1585), Dragomeres  (1650), Dragomer (1785), Dragomiresty (1851) 

Drăgăneşti (Beiuş) 

Dragonesd, Dragánfalva 

Mălăeşti (Haţeg) 

Malesd (1453), Malanesth (1457), Malayest (1458), Maloyesd (1500), Melejesty (1750), 

Malajesd (1760) 

Petreşti (Ilia) 

Petresth (1468), Petresd (1485) 

Popeşti (Ilia) 

Papesd (1491), Popest (1750), Popesd (1760) 
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Româneşti (Făget)  

Romanesth (1464), Rumunest (1596), Rumunyest (1851) 

Româneşti (Şomcuta-Mare) 

Romanist (1615), Romanffalwa (1639), Romanest (1733), Ruminests (1750), Romenestyu 

(1760), Románfalva (1851) 

 

 

Transformarea toponimelor datorată armoniei vocalice 

 

Armeni 

Emen (1319), Órményszék (1750), Örményszékes (1760) 

Armeniş 

Erménes (1531), Eörményes (1627) 

Bârsa (Arad) 

Batza (1489), Berza (1746), Berza (1913) 

Perna 

Barnafalva (1514), Berna (1544), Perna (1617), Birna (1828), Barnafalva (1913) 

Agriş (Turda)  

Egrus (1358), Egres (1456) 

Agrişteu (Târnăveni)  

Agrwsthw (1325), Egrestew (1344), Egresteo (1587), Egrestö (1854) 

Haţeg (Hunedoara)  

Hatzak (1315), Hatzag (1349), Haczag (1435), Háczeg (1690), Hátszeg (1703), Haczeg 

(1750), Hátszeg (1854) 

Răvăşel  

Ravasel (1793), Revesel (1750) 

Prislop (azi, Liviu Rebreanu)  

Prozlop (1392), Prezlop (1468), Prezlap (1505), Priszlop (1750) 

 

 

Vocala a se transformă în o  

(în textele oficiale din perioada timpurie a pătrunderii influenţei maghiare) 

Abrud  

Obruth (1271) 

Ampoi  

Ompoly 

Arad  

Orod (1156), Orodinum (1183), Orod (1206), Orod (1329), Arad (1658) 

Ardud  

Ordeud (1334) 

Armeniş 

Orminyes (1690) 

Baraolt 

Boralt (1224) Borough (1332), Barolth (1459), Barot (1567), Baróth (1854) 

Bârzava (Lipova) 

Bozova (1471), Berzova (1851), Marosborsa (1913) 

Bârzava-Ciuc  

Borsova (1496), Csikborzsdova (1813) 
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Moldova-Veche 

Mu(l)dava (1588), Mudova (1603), Mudva (1734), Moldova (1734), Ómoldova (1829). Ó 

„vechi, veche” 

Palota 

Palatha (1333), Palata (1341), Palotha (1437), Ujpalota (1828) 

Opocola (Beiuş)  

Pakaliest (1580), Pakalafalwa (1588), Pokolest (1828), Pokola (1851), Biharpoklos (1913) Cu 

excepţia ultimei forme, numele ungureşti ale localităţii au la bază cuvântul temă românesc păcală. 

Pogăceaua (Luduş)  

Pakachateleke (1435), Pagachateşke (1397), Pakocha (1439), Pagocha (1482), Pagocsa 

(1599), Pogácsafalva (1733), Pagotsa (1824), Pagocsa (1850), Pogácsa (1854) 

Salonta (Bihor)  

Zalancsha (1332), Zalanta (1333), Zalanda (1341), Zalontha (1462), Szalonta (1602), 

Nagyszalonta (1851) 

Satu-Mare 

Zatmar (1213), Zothomar şi Zathemar (1308), Cathmar (1343), Saccomar (1602), Sachomare 

(1601), Sacomar (1601), Zatthmar (1611), Zatthmaar (1648), Szatmár (1808) 

Zlatna 

Zalathna (1347), Slatna (1419), Zalathna-Banya (1425), Zalotna (1553), Zalakna (1662), 

Zalatna (1733) 

 

 

Semivocala u din română de transformă  

în limba ungară în v (exemple din toponimie) 

 

Oarda-de-Jos (Alba), în pronunţie locală şi în graiuri Uarda  

Warda (1290), Warda (1331), Varda (1332), Waradia (1346), Varada (1359), formă cu 

anaptixă, Váradja (1760), Alsó-Váradja (1854) 

Onceşti (Maramureş)  

Vancsukfalva (1405), Vanchokfalva (1408), Vanchfalwa (1414), Wanchfalwa (1434), 

Wanchakfalwa (1463), Váncsfalu (1851) 

Oradea pronunţie locală Uărade  

Vvaradiensis (1113), Waradiensis (1234), Oradea (1431-1433), Waradinum (1542), 

Varadinum (1551), Wárad (1616), Nagy-Várad (1851) 

Vadu-Crişului (Bihor)  

…tributum în portu Crysy (1256), Crisy (1284), Râu > m. Reu > m.Rev (1332), Rev (1405), 

Rew (1425), Rhium (1515), Réu (1692), Révv (1828), Révv (1828), Vád (1828), Nagy-Rév (1851) 

 

 

Alte argumente în favoarea apartenenţei  

sufixului -aş la limba română 

 

1. Compuse cu sufixul –aş, care apar în carte veche românească: Colibaş, în Mineiul pe luna 

ianuarie apărut la Buda (1805), cităm: „Sf. Ioan Calivitul adică Colibaş”. 

Colibaşul, în mineiul pe luna ianuarie apărut la Râmnic (1779), cităm: „Sf. Ioan Colibaşul”.  

Oraş, vrăjmaş, în Ceaslovul “acum întâi tălmăcit în lumina rumânească şi închinat prea 

creşcinului, şi prea învăţatului domn şi oblăduitor a toată Ţara Românească Io, Ştefan Cantacuzino 
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Voevod, de prea sfinţitul Mitropolit al Ungrovlahiei (…) cu a cărui cheltuială s-au tipărit” = în Sfânta 

Mitropolie a Scaunului Târgoviştei la anul 1723. 

2. Sufixul –aş, în antroponimie: 

Domni ai ţărilor române: 

Radu Iliaş, Ţara Românească (1632); 

Alexandru Iliaş, Ţara Românească (1627); 

Alexandru Iliaş, Moldova (1620-1621); 

Iliaş, Moldova (1435-1442); 

Iliaş, Moldova (1432-1433). 

3. Toponime cu sufixul –aş: 

Sărmaş (Luduş), Sarmas walahalis (1438); 

Răvăşel (Agnita), Rowas (1394), Rouas (1397), Rovas (1400), Rowasd (1428), Ravasel 

(1793), Revesel (1750), Rovas (1760); 

Sălaşu-de-Jos (Hunedoara), Zallas (1360), Zalaspathaka (1392), Also-Szállás (1733), Alsó-

Szállspataka (1854); 

Cămăraşu-Gherla, Kamaras (1325), Kamares (1325), Kamaros (1329), Kamoras (1458), 

Puztha-Kamaras (1462), Puszta-Kamarás (1733), Puszta-Kamorás (1854); 

Măciucaşu (Cluj), Machkas (1283), Mochkas (1307), Machkaz (1329), Mockas (1332) etc. 

Turdaş (Cluj), Villa Tordosi (1202), Turdaş (1361) etc. 

Dacă toponimele de mai sus ar fi fost de origine ungurească, nu ar fi fost necesar să li se aducă 

atâtea transformări de structură. 

Că lucrurile stau invers, rezultă din presiunea sistemului maghiar exercitată asupra lor, 

identică cu cea exercitată asupra tuturor celorlalte nume de localităţi analizate în acest studiu. 

4. Toponime româneşti cu sufixul –aş în regiuni situate în afara zonei de influenţă maghiară: 

Colibaş (Argeş, Buzău, Dâmboviţa, Gorj, Ilfov, Mehedinţi, Olt); 

Gălbinaşi (Buzău, Ilfov); 

Gutinaş (Bacău); 

Murgaşi (Dolj); Tema murg- este de origine dacică. 

Puşcaşi (Vaslui, Mehedinţi); 

Călăraşi (Dolj, Ilfov); 

Călăraşi (Republica Moldova). 

Am dat doar câteva exemple din care se desprinde limpede faptul că sufixul –aş reprezintă în 

limba română o caracteristică de bază răspândită pe tot teritoriul locuit de români, având o existenţă 

continuă care atinge epoca istorică prearpadiană! 

 

 

Toponime cu etimon românesc sau traco-dacic în Ungaria 

 

 agriş , egres, Sáregres (la est de Dunaföldvár). 

 Andru > m. Andor, Andornaktálya (la sud de Eger). 

 baci  > m. Bácsalmás (la vest de Baja). 

 ciumat (< lat. Cyma) > m. Csomád (la nord de Budapesta); 

 ciung > m. Csonkahegyhát (la est de Zalaegerszeg); 

 dacă, s.f. Sabie dacică (scurtă şi încovoiată) > m. Dáka (la sud-vest de Pápa). 

 Damian (pop. Dămian), nume personal cu tema „dama-„ (vb. Damao „a domestici, a 

îmblânzi”), aparţine rădăcinii indo-europene dom- (lat. Domus, gr. domos, sanscr. Dámas) > m. 

Demjén (la sud-est de Eger). Format sub influenţa armoniei vocalice. 

 dieci > m. Decs (la sud de Szekszárd). Vezi şi Dieci (Arad)! 
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 grindă  > m. Gerendás (la sud.vest de Orosháza). 

 jidan, jidani, s.m. (Înv. şi reg.), Evreu > m. Horvátzsidány şi Kiszsidány (pe frontiera 

austriacă), la nord de Köszeg. 

 moş, moaşă  > m. Ómassa (la sud-est de Kazincbarcika). 

 ogar > m. Agár-tetö (la sud de Ajka). 

 România > m. Romonya (localitate situată la vest de Pécs). Forma Romonya se datorează 

armoniei vocalice. De altfel, numele ţării noastre se află şi în peninsula Istria. 

 Sandru > m. Sándorfalva (la nord de Szeged).  

 tălmaci > m. Kistolmács (la est de Nagykanizsa). 

 timar, s.m. (Reg)= Tăbăcar. Vechi cuvânt românesc. În dialectul aromân se păstrează şi s.f. 

timare, cu var. dimare „action d‟etriller”. Cităm din DDA: „Timarea u faţe cu apă şi săpune”. 

 Timar > m. Timár „tăbăcar”. Timár „localitate pe Tisa, situată la nord-est de Nyiregyháza”. 

MEKsz: (? v. rusă)! 

Vechii ruşi nu au venit niciodată în contact cu aromânii şi nici aceştia din urmă cu ungurii! 

 Tinca > m. Tenk (la sud-est de Eger). 

 vamă > m. Pusztavám (la sud de Oroszlány) şi Vámosgyörk (la vest de Hatvan). 

Bogata toponimie ungurească oferă o multitudine de forme cu etimon românesc care sunt 

prinse în corsetul lingvistic al cuvintelor compuse, dar care îşi aşteaptă valorificarea. 

Bineînţeles că schimbările sunt mult mai numeroase şi diferite. Am ales pe cele mai 

reprezentative. 
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MI = Magazin istoric, revistă de cultură istorică - Bucureşti. 
MNP = I. Coteanu, Morfologia numelui în protoromână (româna comună). Editura Academiei Republicii Socialiste 

România. Bucureşti, 1969. 
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MNyRK = Márton Gyula, Péntek János, Vöö István: A magyr nyelvjárások román kölcsönszavai. Kriterion 
könyvkiadó. Bukarest, 1977. 
MNyTESz = A magyar nyelv történeti etimológiai szótára. Akademiai kiadó. Budapest; vol. I A - Gy, 1967; vol. II, 
H-O, 1970; vol. III, ö-Zs, 1976. 
MR, I = Th. Capidan, Meglenoromânii, istoria şi graiul lor; Cultura naţională. Bucureşti, 1925; 
MR, II vol II, literatura populară la meglenoromâni. Cultura naţională, Bucureşti, 1928; MR, III vol. III, Dicţionar 

meglenoromân. Bucureşti, 1935.  
NIPB = Union Postale Universelle; Nomenclature internationale des bureaux de post. Volum A-G, H-O, P-Z. Berne, 
Edition, 1968. 
NT = Noi Tracii, Buletin european de tracologie. Fondator: I.C. Drăgan, Milano (Italia). 
OLARUS = I.S. Firu - Corneliu Albu, Umanistul Nicolaus Olahus (Nicolae Românul) (1493-1568). Editura 
ştiinşifică. Bucureşti, 1968. 
OLM = carlo Tagliavini, Originile limbilor neolatine. Editura ştiinţifică şi enciclopedică. Bucureşti, 1977. 
IC DRAGAN = Omagiu lui Josif Constantin Drăgan, vol. II, 1978. Editrice Nagard, Roma. 

ONOMASTICA = Academia republicii Socialiste România - Filiala Cluj. Institutul de lingvistică şi istorie literară: 
“Studii şi materiale de onomastică”. Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1969. 
PDLR = Victor Iancu, Palatalizarea dentalelor în limba română, Editura Facla , 1975. 
PDV = Paul Mackendrick, Pietrele dacilor vorbesc. Editura ştiinţifică şi enciclopedică. Bucureşti, 1978. 
PDPF = Emil Levy, Petit dictionnaire provençal-français, Second éfition. Heidelberg, 1923. 
PE = Th. Hristea, Probleme de etimologie. Editura ştiinţifică. Bucureşti, 1968.  
Population et société = Population et société - Populaţie şi societate - Population and society, vol. IV. Institutul de 
statistică demografică. Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1980. 

PRL = Pravila ritorului Lucacu, 1581. Editura Academiei Republicii Socialiste România. Bucureşti, 1971. 
REW = Max Vasmer, Russisches Etymologisches Wörterbuch; 
- Ester Band A - K. Heidelberg, 1953; 
- Zweiter Band L - Ssuda, Heidelberg, 1955; 
- Dritter Band Sta - Y, Heidelberg, 1958. Carl Winter . Universitätsverlag. 
RIGC = Marin Popescz- Spineni, România în izvoare geografice şi cartografice. Editura ştiinţifică şi enciclopedică. 
Bucureşti, 1978. 
RL = România literară, organ al Uniunii Scriitorilor din Republica Socialistă România. 
Rosetti, II = vezi ILbR 

ROSETTI, ILR = vezi ILR, IBROM. 
RTO = Nicolae Drăganu, Românii în veacurile IX-XIV pe baza toponimiei şi onomasticii. Academia Română. 
Imprimeria Naţională. Bucureşti, 1933. 
RW = Basilius Carigiet, T Raetoromanisches Wörterbruch surselvisch - deutsch. Bon - Chur, 1882. 
Săptămâna culturală a capitalei. Serie nouă. Revistă editată de comitetul pentru cultură şi educaţie socialistă a 
municipiului Bucureşti. 
SLILR = G. Mihăilă, Studii de lexicologie şi istorie a lingvisticii româneşti. Editura didactică şi pedagogică. 
Bucureşti, 1973. 

SKR = D. Macrea, Studii de lingvistică română. Editura didactică şi pedagogică. Bucureşti, 1970. 
ST. TRAC. = Radu Vulpe, Studia tracologica. Editura Academiei Republicii Socialiste România. Bucureşti, 1976. 
SVSR = Pandele Olteanu, Gheorghe Mihăilăî, Lucia Djamo-Diaconiţă, Emil Vrabie, Elena Linţă, Olga Stoicovici, 
Mihai Mitu: “Slava veche şi slavona românească”. Editura didactică şi pedagogică. Bucureşti, 1975. 
TA = Hristo N. Davon. Tracia antică. Editura ştiinţifică şi enciclopedică. Bucureşti, 1976. 
TALR = Al. Graur, Tendinţe actuale ale limbii române. Editura ştiinţifică. Bucureşti, 1968. 
TAMÁS, Etymoilogisch-historisches Wörterbruch der ungarischen Elemente im Rumänischen, Budapest, 1966. 
TILR = Vasile Scurtu, Termeni de înrudire înm limba română. Editura Academiei Republicii Socialiste România. 

Bucureşti, 1966. 
TK = Történeti kronológia, I. Ókor, középkor, újkor. Kriterion könyvkiadó. Bukarest, 1976. 
VARLAM = Varlaam, Cazania, 1643, Editura Academiei Republicii Socialiste România. 
VF = Vocabulario friulane dell‟abate Jacopo firona publicato per curadel Dr. Giulio-Andrea Pirona. Venezia, 1871. 
VVS = Mircea Homorodean, Vechea vatră a Sarmizegetusei în lumina toponimiei. Editura Dacia, Cluj-Napoca, 
1980. 
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ABREVIERI 
 

 
a.= an, anul 

abr. = abruzzes (dialect italian) 

acad. = academician 

adj. = adjectiv 

Afran. = Afranius, scriitor latin 

agn. = dialectul din Agnone (provincia Campobao) 

air. = vechi irlandez 

akym. = vechi cimerian 

alb. = albanez, limba albaneză 

ar. = aromân, dialectul aromân 

avest. = avestică 

bar. = barez, dialectul din Bari (Italia) 

basc. = limba bascilor 

bg. = bulgar, limba bulgară 

bit. = bitinez, dialectul din Bitono (Italia) 

biz. = bizantin, greaca bizantină 

brus. = bielorus, limba bielorusă 

cal. = calabrez, dialectul din Calabria 

camp. = dialectul din Campobasso 

cca. = aproximativ, în jur de, circa 

ceh. = ceh, limba cehă 

cer. = dialectul din Cerignola (Italia) 

cf. = confer (compară), conform 

Cic. = Cicero, scriitor latin 

ciuvaş = chiuvaş, limba ciuvaşilor 

Col. = L. Iunius Modratus Collumela, scriitor latin 

cos. = dialectul din Cosenza, Calabria 

criş- = crişan, subdialectul crişan 

dac. = dacic, limba dacică 

der. = deruivat 

dim. = diminutiv 

doc. = document, documentar 

dr. = dacoromân, dialectul dacoromân 

DS. = diasistem 

e.n. = era noastră 

engl. = englez, limba engleză 

etc. = etcetera 

fen. = fenician, limba feniciană 

fig. = figurat, sens figurativ 

fin. = finlandez, limba finlandeză 

fon. = fonetic 

fr. = francez, limba franceză 

friul. = friulian, limba friuliană 

germ. = german, limba germană 

gr. = grecesc, limba greacă 

Hot. = Q. Horatius Flaccus, scriitor latin 

iacut. = limba iacuţilor 

ibid. = în acelaşi loc, locul citat mai înainte 

id. = idem, la fel, acelaşi 

i.-e = indo-european 

ill. = ilir, limba ilirilor 

ir. = istroromân, dialectul istroromân 

irp. = irpinez, graiurile irpine (Italia) 

it. = italian, limba italiană 

î.e.n. = înaintea erei noastre 

jud. = judeţ 

kaz. = limba cazarilor 

lat. = latin, limba latină 

let. = leton, limba letonă 

lit. = lituanian, limba lituană 

mac. = macedonian, limba macedonă (slavă) 

magh. = maghiar, limba maghiară 

magl. = dialectul din Maglia (in Terra d‟Otranto) 

mat. = dialectul din Matera (Italia) 

mesap. = meapic 

mong. = mongol, limba mongolă 

mr. = meglenoromân, dialectul meglenoromân 

munt. = muntenesc, subdialectul muntean 

nap. = napolitan 

nr. = număr 

num. = numeral 

oszt. = ostiac, graiurile ostiace 

p. = pagina 

p. ext. = prin extensiune 

pehlev. = limba pehlevi 

pers. = personal 

pl. = plural 

Plaut. = T. Maccius Plautus, poet latin 

pol. = polon, limba polonă 

port. = portughez, limba portughetă 

prov. = provensal, limba provensală 

reg. = reginalist, regiune 

rn. = raion 

rom. = român(esc), limba română 

rus. = rusesc, limba rusă 

rtr. = limba retoromană 

sanscr. = sanscrit, limba sanscrită 

sard. = limba sardă 

scr. = sârbocroat, limba sârbocroată 

sec. = secolul 

s.f. = substantiv feminin 

sic. = sicilian 

sl. = slav, limba slavă, slavonă 

slc. = slovac, limba slovacă 

sln. = sloven, limba slovenă 

s.m. = substantiv masculin 

s.n. = substantiv neutru 

sp. = spaniol, limba spaniolă 

suf. = sufix 

ş.a. = şi altele 

ş.a.m.d. = şi aşa mai departe 

tar. = dialectul din Tarante (Italia) 

tc. = turcesc, limba turcă 

top. = toponim, toponimie, toponimic 

trac. = tracic, limba tracă 

tung. = tunguz 

ucr. = ucrainean, limba ucraineană 

uigur. = uigur, limba uigurilor 

ung. = unguresc, limba maghiară 

var. = variantă 

vast. = vastez, subdialect abruzzez (Italia) 

vb. = verb 

v. dr. = vechi dacoromânesc 

Virg. = P. Vergilius Maro, poet latin 

vog. T. = vogul 

v. rom. = vechi românesc 

v. sl. = vechi slav 
+) = indică o formă neatestată şi reconstituită 

> = arată derivarea din forma precedentă 

< = derivare din forma următoare 

? = arată incertitudine 

: = forme identice 

! = exagerări 
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Nota editorului / 5 

Notă biobibliografică / 6 

LEXEME STRĂROMÂNEŞTI. EXEMPLE / 7 

I Oraş, un derivat vechi românesc / 7 

II Oradea, toponim străromânesc / 26 

III Timişoara, toponim creat pe teren românesc / 30 

IV Chioar, vechi nume românesc / 34 

V Chin, un cuvânt de origine latină / 36 

VI Oaş, lexem străromânesc / 46 
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