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Abstract: The Magyarization of Romanian toponymy in historical Transylvania 
was achieved in three different ways: 1) adapting the onomastic material to the 
Hungarian orthographic and phonetic system; 2) translating the toponymic items; 
3) adopting the specific Hungarian morphosyntactic rules. The Magyarization 
of microtoponymy did not have repercussions on the morphosyntactic and 
lexical levels; the adoption of Hungarian orthography ensured only the formal 
assimilation of the toponyms. The Hungarian orthographic principles and norms, 
used inconsistently, reflect numerous oscillating contexts in which the sounds ă, î, 
u have as graphic correspondents both labial and non-labial vowels.
The Magyarization of Romanian toponymy in historical Transylvania did not 
obscure specific dialectal features, which highlight important information on the 
age and strata of populations and the relationships among them.
Keywords: toponym, dialectal phenomenon, orthography, Magyarization, 
translation, historical Transylvania.

Contextul istoric
Comitatul Solnoc-Dăbâca, în magh. Szolnok-Doboka vármegye, a fost o unitate 

administrativă a Regatului Ungariei, care a funcţionat în perioada 1876–1920. În urma 
Tratului de la Trianon (4 iunie 1920), comitatul Solnoc-Dăbâca se dizolvă, devenind 
alături de întreaga Transilvanie istorică parte a României. 

Din punct de vedere demografic, la începutul secolului XX, populaţia comi-
tatul Solnoc-Dăbâca aparţinea următoarelor etnii: români (76%), maghiari (20%), 
germani (3%) şi alte etnii (1%) (Russu-Şirianu 1904: 57). Teritoriul Comitatului 
Solnoc-Dăbâca este actualmente împărţit între judeţele Cluj, Maramureş, 
Bistriţa-Năsăud şi Sălaj.

1. Introducere
Studiul de faţă se bazează pe materialul excerptat din lucrarea Szolnok-Doboka 

megye, vol. 9A, 9B, publicată la Budapesta, Magyar Nyelvtudományi Társaság, în 2007. 
Szolnok-Doboka megye face parte dintr-o colecţie de cincisprezece volume cu date 
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toponimice adunate din zona Transilvaniei istorice (comitatul Alba de Jos, Trei Scaune, 
Sălaj, Turda-Arieş, Târnava-Mică şi Târnava Mare, Scaunul Odorhei, Mureş-Turda, 
Scaunul Ciucului, Gheorghenilor şi Casinului, comitatul Solnoc-Dăbâca, judeţul Cluj, 
Ţara Călatei şi Valea Borşei).

Materialul toponimic provine din două surse: din documente istorice şi din 
anchetele de teren realizate de Szabó T. Attila, la începutul anilor 1900. Cel mai mare 
volum de date toponimice se înregistrează în sec. al XVIII-lea şi al XIX-lea, dar, spo-
radic, pot fi întâlnite şi atestări din celelalte secole (sec. al XIII-lea – sec. al XVII-lea). 

Toponimia este organizată cronologic; această modalitate de expunere a materi-
alului lingvistic oferă posibilitatea cercetătorului de a surpinde:

a. variantele grafice, fonetice şi morfologice ale unui toponim; 
b. traducerea lui în limba maghiară;
c. dispariţia unor nume de locuri din sistemul toponimic al unei localităţi;
d. un scurt inventar de antroponime pentru documentarea etimologică.

2. Maghiarizarea toponimiei
Materialul toponimic, redat în grafie maghiarizantă, reflectă atât contextul social 

şi administrativ din Transilvania înainte de Marea Unire, cât şi relaţiile lingvistice 
româno-maghiare. Ignorând realitatea lingvistică şi dând prioritate contextului isto-
rico-administrativ al Transilvaniei, János M.  Bárth afirmă în 2017, odată cu lansarea 
Bazei de date a toponimelor transilvănene şi harta lingvistică interactivă, că „marea parte a 
numelor aparţine sistemului onomastic maghiar, deşi apar şi numeroase date române” 
(http://eha.elte.hu/ro/eha.php). Or, acest fapt poate fi infirmat prin argumente de 
natură fonetică, morfosintactică şi etimologică care indică, de fapt, că avem a face cu 
un proces de maghiarizare a toponimelor din Transilvania.

Acest proces constă în:
a. adaptarea materialului onomastic grafiei şi sistemului fonetic maghiar;
b. traducerea toponimiei; 
c. adoptarea regulilor morfosintactice specifice limbii maghiare.
2.1. Contactul topolingvistic de lungă durată, cât şi tendinţa marcantă de maghia-

rizare a toponimiei din Transilvania, a generat, din perspectiva traducerii patru feno-
mene distincte: 

a. traducerea „totală” a toponimului: 1643 Az Bűdos Kuttnal (p. 191), 1698 Vólcsi 
Patak (p. 473), 1732 Kolosvári ut (p. 474), 1733 Csoncás felett (p. 192), mijlocul sec. 
al XIX-lea Felső rét, Also rét (p.  202), 1764 Fejér kut (p.  194)1, 1850–60 Pap erdője 
(p. 202), 1899 Sándor Domb (p. 455);

b. traducerea parţială: 1731 A Tilbure Patakán (p. 455), 1771 Kis-Purkája, Nagy-
Purkája (p. 78), 1774 In Kis Goron, In Nagy Goron (SzD 503), 1850/60 Pakulár vőlgye 
(p. 481);

c. adăugarea de particule morfologice maghiare toponimelor româneşti: 1647 az 

1 În 1767 este atestat şi topoponimul în varianta românească: la Funtine albe (p. 196).
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Lapuhasban (p. 583), 1717 A Padureban (p. 294), 1753 A Koszta Vale Szarátába[n] 
(p. 123), 1753 A  ̓ pogyirében (p. 122), 1753 A Tyufele risibe (p. 43), 1754 A Kárpinba 
(p.  35), 1781 A Dumbrávan (p.  45), 1754 A Muncselbe (p.  35), 1779 A Szotsban 
(p. 565); 

d. utilizarea topicii din limba maghiară prin antepunerea determinantului 
din cadrul unei sintagme toponimice: 1722/1814 az Los’árdi Patak (p. 532), 1729 
a’ Mihaila Pojanaban (p.  584), 1753 A Czikuly Pojána (p.  123), 1754 Az Urszul 
závolyában (p. 35), 1754 A Nyisztor báltáján (p. 35), mijlocul sec. al XVIII-lea a Lung 
kertben (p. 289).

2.1.1. La o primă analiză a toponimelor maghiare, putem constata că s-au tradus 
apelative cunoscute dialectelor limbii maghiare: magh. berek, berk „pădurice, luncă”, 
magh. bükk, magh. dial. bikk „taur”, magh. csorgó „ciurgău”, magh. erdő „pădure”, magh. 
fogadó „han”, magh. fogás „lizieră, fâşie de pădure”, magh. határ „hotar”, magh. hegy 
„deal”, magh. irtovány, irtvány „teren defrişat”, magh. kő „piatră”, magh. kút „fântână”, 
magh. láb „picior”, magh. lópos „şeş”, magh. mál „faţă”, magh. dial. rít „rât”, magh. vár 
„cetate” etc. 

2.1.2. Deşi toponimia este redată, în mare parte, în ortografia limbii maghiare, 
acest fapt nu a opacizat pronunţarea dialectală a numelor de locuri: 1759 Lá Gura 
Zepogyie Nuczuluj, In Vale de Mnyiszlak la Poducz (p. 493), 1775 In Vrabgye (p. 135), 
1795 La gyie pusztie (p. 49), 1803 La Rítu Nyik (p. 225), 1814 Lá Ploptyistye, In Ptyetrár 
(p. 493). Pe de altă parte, se constată că au fost redate în grafie maghiarizantă nu numai 
toponimele româneşti, ci şi toponime maghiare, oficialii administraţiei nerecunoscând 
în forma toponimului originea maghiară. În această situaţie regăsim toponime precum:

– Fiscúta sau Fântấna din Fiscúta/Şiscuta (Recea-Cristur)2, atestat la 1814 In 
Siszkutá, Lá Siszkutá (p. 494) este varianta, în pronunţie dialectală românească, a top. 
magh. Fűzkút „Fântâna cu Răchită” < fűz „salcie” + kút „fântână”;

– Únghiul Fietánului (Câţcău) este atestat la 1824 în varianta grafică Lá Ungyu 
Csétanuluj (p. 270). Forma csétan, rezultată din palatalizarea lui f + i̯e la ĉ, şi prin frica-
tivizarea africatei la ŝ [ŝetán], redă termenul f(i)etan < magh. fiatal „tânăr” şi fecal „pom 
tânăr”3.

Astfel de situaţii nu sunt singulare în sistemul onomastic, ele putând fi întâlnite 
cel mai frecvent în macrotoponimie4. 

2.1.3. Procesul de redare maghiarizată a toponimiei româneşti nu are repercusiuni 
2 Toponimul este atestat şi în ancheta realizată de Dumitru Loşonţi şi Sabin Vlad pentru 

proiectul Tezaurul toponimic al României. Judeţul Cluj.
3 Pentru formele fonetice ale lui fetan şi etimologia acestuia vezi Loşonţi (2001: 158–159).
4 I.  Pătruţ (1974: 220), discutând oiconimul Hisiaş (jud. Timiş), arată că administraţia 

maghiară, nerecunoscând în formele româneşti originea maghiară, prin maghiarizare reface 
într-un mod eronat istoria unui cuvânt: oiconimul Hisiaş, atestat la 1488 Hazyagh (<  magh. 
hosszú „lung” + ágy „strat”), care stă la baza toponimului rostit de localnici [IsiĲéź], a fost redat 
în 1828 prin forma Hisziás, acceptată apoi de administraţia românească. La începutul secolu-
lui XX, oiconimul este din nou maghiarizat în Hosszúág (magh. hosszú „lung” + ág „creangă, 
ramură”). 
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majore la nivel morfosintactic, flexiunea substantivului, precum şi acordul adjectival 
din cadrul unei sintagme toponimice fiind redate conform sistemului morfosintactic 
al limbii române5:

– flexiunea substantivului: 1763 In Furka Veji (p. 214), 1769 la fintina Nyihulyi 
(p.  107), 1777 Vállye Letyintzi (p.  296), 1795 Koaszte Kopotseluluj (p.  49), 1793 In 
gura Sejuluj (p. 375), In Pojána Nenasáje, In Vale Indréjki (p. 375), 1804 La Mora Kaszti 
(p. 377), 1814 Pe Dimbu luj Togyerás (p. 494), 1802 In Lázu Nyetyiti (p. 181), 1851 In 
Kerpinyisu Vajdi (p. 406),1855 doszu virsotzuluj (p. 536) etc.;

– acordul adjectival: 1733 Fontina Alba (p. 192), 1753 Pe Anguszta cse mnyike, Pe 
Anguszta cse marje (p. 246), cf. 1753 In guszta cse mnyke (p. 246), 1773 Szupt Tyátra 
nyike (p. 225), 1796 In gropá hé máre (p. 630), 1796 Lá Sie he nové (p. 628), In Grapá 
he Domnyászké (p.  628), 1797 Pe gyálu hél lung (p.  639), 1798 La Zepogyie Tinosze 
(p. 517), 1820 In gyelnyítza cse gye tri brázgye (p. 175), 1827 Lá Varzellye hellye Mnyíts 
(p. 431), 1834 lá Vállyá Re (p. 345);

– articolul posesiv genitival este redat în forma invariabilă a, fenomen confirmat 
de graiurile din Transilvania şi Crişana: 1768 La Lazu aluj Bánts (p. 47), 1775 Dupe 
gardu aluj Simonffi, La Fogado aluj Szabo Gábor (p. 441), 1792 Szupt Pláj aluj Nyikulaj 
(p. 614), Dupa Gyalu aluj Jonutz, In tsitsoru aluj Pavel (p. 615), 1797 Lá Ritu áluj Popáj 
(p. 430), In Teu áluj Wass, Lá Doszutz áluj Istvánuluj (p. 630).

2.1.4. Toponimele care au la origine apelative derivate nu au fost afectate de reda-
rea acestora în grafia maghiarizantă, putându-se decela cu uşurință apelativul şi sufixul:

– sufixul -et: 1777 perou Spinetuluj (p. 318), 1781 Pe gyálu Szpinétuluj (p. 413) (< 
spin + suf. -et), 1826–27 Lá Fádsetu (p. 515) (< fag + suf. -et);

– sufixul -íe: 1777 in Mesztekenyie (p. 318), 1777 La kadá Mesztekenyi (p. 318) 
(< mestecăníe „loc cu mesteceni” < mesteácăn + suf. -íe), 1792 la Fraszinyie (p. 614) (< 
frăsiníe „loc cu frasini” < frásin + suf. -íe), 1850–60 Fátzá Cseretyíe (p. 606) (< ceretíe 
„loc cu arboret tânăr” < cerét + suf. -íe), 1817 Oveszilye (p. 271) (< ovesíe „loc, câmp 
care este sau a fost semănat cu ovăz” < ovăs, var. lui ovăz + suf. -íe);

– sufixul -iş: 1782 In Grapá Alunyisuluj (p. 273) (< alun + suf. -iş), 1820 Szupt 
Kárpínyis (p. 489) (< carpen + suf. -iş), 1844 Lá Goronyis (p. 459) (< goron + suf. -iş).

– sufixul -íşte: 1777 In Kinyeptyistye (p.  318) (< cânepă + suf. -işte), 1781 Lá 
Lupiste (p. 413) (< lup + suf. -işte), 1788 La Kinepiste (p. 47), 1790 In Czigenyistye 
(p. 121) (< țigan + suf. -işte), 1814 Fátzá Kuretyistyi (p. 310) (< curechi „varză” + suf. 
-işte), 1834 In Mészéristye (p. 30) (< mazăre + suf. -işte), 1844 La Karbunyistye (p. 481) 
(< cărbune + suf. -işte).

Adoptarea ortografiei maghiare pentru redarea toponimiei româneşti nu a avut ca 
scop decât asimilarea toponimului sub raportul formei. Problema găsirii echivalențelor 
fonetice între sunete nu a fost uşor de realizat, întrucât există diferențe semnificative 
între sistemele fonetice ale celor două limbi (româna şi maghiara)6.

5 În corpusul toponimic există şi câteva structuri în care acordul adjectival nu se realizează: 
1799 La Ograda csel Mare (p. 505), 1801 La Kopatsi tsel máre (p. 433).

6 „Sistemul vocalic al limbii maghiare cuprinde 14 vocale, iar al limbii române 7. Întregul 
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3. Particularități grafice
În cele ce urmează, vom prezenta particularitățile de grafie şi valoarea fonetică a 

unor sunete din inventarul toponimic înregistrate7 în lucrarea Szolnok-Doboka megye 
(SzD), vol. 9A, 9B8.

Pentru notarea vocalelor şi a semivocalelor se utilizează următoarele semne 
grafice:

3.1. A
a redat prin a: 1715 Seresallya (p. 462), 1735 La Sie luj Gsurgsé Andréka (p. 528), 

1766 Branyisztye (p.  464),1766 Sztanisytye (p.  465), 1773 La Ambreusu ungureszk 
(p.  493), 1773 La Fintina Armenyilor (p.  493), 1775 La Kapu Szantzuluj (p.  441), 
1833/34 Rétu gye kété Bontzida (p. 535);

a redat prin á: 1735 Szub Mál (p. 528), 1763 La Áre (p. 529), 1759 La Gurá 
Zepogyie Nuczuluj (p. 493), 1814 Lá Ászkunszá (p. 494), 1814 Pe Dimbu luj Togyerás 
(p.  494), 1814 intre határe (p.  494), 1834 In prápágyis (p.  496), 1834 In Finátze 
(p. 496);

a redat prin e: 1790 Szub Stenyi Gyaluluj (p. 170);
a redat prin o: 1747 De Kutre Bumbor, cf. La Bumbár (p. 532).
În ceea ce priveşte redarea lui a prin o, N. Drăganu consideră că acest fapt se dato-

rează lui a scurt din maghiară, rostit ǫ: „pe a scurt din limbile străine îl reproduc de 
obicei cu ǫ, scris a” (Drăganu 1920–1921: 133).

3.2. Ă
ă redat prin a: 1775 La Fundatura (p. 441), 1814 La Padure (p. 415);
ă redat prin á:1754 Pesyte To Szárat (p. 118), 1814 La Kápetye (p. 415);
ă redat prin e: 1762–63 Syub Tyátre, La Tyátre (p. 276), 1754 Pe szupt Dumbrave 

(p. 118), 1763 In Furka Veji (p. 214), 1763 La Pereutz (p. 266), In Restake (p. 322), 
1773 La Tevu Zmevuluj (p. 225), La kerare Menesytiri (p. 225), 1782 Szupt Retundu 
(p. 125), 1827 In Gyálu Nesyalului (p. 216);

ă redat prin é: 1844 La Préluké (p. 459);
ă redat prin o:1720 Paroul recze (p. 103), 1754 la Kopotsel (p. 49), 1795 Koaszte 

sistem vocalic maghiar are un caracter labial mult mai pronunțat decât cel românesc (din cele 14 
vocale 9 sunt labiale: a (=å), o, ó, u, ú, ö, ő, ü, ű, 5 nelabiale: á (=a), e (=ę), é, i, í, iar în română 
găsim numai 2 labiale şi 5 nelabiale). Seria anterioară este mult mai bogată decât cea românească: 
e, é, i, í, ö, ő, ü, ű, iar în română: e, i. Vocalele a, ö, ü sunt inexistente în română (aici apar însă ă şi 
î). Maghiara cunoaşte opoziția de cantitate, indiferent de accent, cu valoare fonologică: a–á, o–ó, 
u–ú, e–é, i–í, ö–ő, ü–ű. Limba română nu cunoaşte opoziția cantitativă cu valoare fonologică. În 
română lungimea unei vocale este condiționată de prezența accentului, în maghiară însă canti-
tatea sporită apare şi fără accent” (Király 1999: 43–44). Acestor particularități li se mai adaugă şi 
faptul că în limba maghiară vocalele au o altă distribuție decât în limba română. 

7 Materialul onomastic excerptat din lucrarea Szolnok-Doboka megye (SzD) a fost redat 
întocmai, fără a se interveni asupra grafiei şi ortografierii numelor topice.

8 Numerotarea paginilor în cele două volume este continuă: Szolnok-Doboka megye, vol. 
9A, p. 1–329; Szolnok-Doboka megye, vol. 9B, p. 330–657.
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Kopotseluluj (p. 49), 1774 Lá Tou Borobéuluj (p. 104),1775 In Gura voi (p. 441), Pe 
Rozor (p. 135),1775 La Boj (p. 441), 1802 Szupt Mogure (p. 269);

ă redat prin u: 1802 in Gyál gye supra Butrinyilor (p. 269).

3.3. Î/Â
î în poziție nazală sau urmat de r redat prin a: 1753 Pe Anguszta cse mnyike, Pe 

Anguszta cse marje (p. 246)9, 1822 Lá Ámputzità (p. 653), 1825 Lá Fantinyitze (p. 518), 
1850–60 Varsotzuluj Podas (p. 536)10;

î redat prin e: 1782 Lá Veltselye (p. 125), 1796 Lá Fentiná Luj Tyron (p. 637), 
1825 La Fentina Merilor (p. 279), La Fentina Hesmásuluj (p. 518); 

î redat prin i: 1739 Strimba (p.  113), 1775 La Sztrintura (p.  136), 1775 La 
Funtina Rituluj (p. 136), 1763 La Hijitur (p. 212), 1765 In Virtope (p. 212), 1769 En 
Dilma Oszouluj (p. 107), 1769 La ritu hel Domnzesk (p. 107), 1769 la fintina Nihulyi 
(p. 107), 1782 Lá Fīntina ̓Siduluj (p. 125), 1782 La Kasztá rinkuluj (p. 125);

î redat prin o: 1733 Fontina Alba (p. 192), 1759 La Fontine Albe (p. 193),1775 
La Fontina aluj Horsa Vonu (p. 343),1801 La Kalé Poglisi (p. 433),1828 Dupe Szeles 
domb (p. 151);

î redat prin ü: 1821 Pe Dümbu luj Madrille (p. 164), La Rüpe (p. 164), In Podu 
Rüpi (p. 164), Rütu Máre (p. 164), In Vürvu Macskásuluj (p. 164), 1821 Lá Funtina 
Künyászke (p.  164), 1821 Dümbu lui Macskás (p.  165), 1821 In Dümbu Alákuluj 
(p. 165);

î redat prin u: 1743 La Vád pe lenge Ruuh (p. 263), 1763 Dupe ruu (p. 211), 1769 
En Burlog (p.  107), 1789 Kunyipista (p.  604), 1792 Dupe Gruú11 Bogyuluj (p.  167), 
1792 Dupe Gruu Lupuluj (p.  167), 1797 Lá Umputzitá (p.  606), 1820 Lá Funtíne 
Muntselú (p. 489),1826 Funtena rosiki (p. 160).

3.4. E
e redat prin e: 1767 In Csetetzele (p.  56), 1775 In Gyelnyitze (p.  163), 1790 

Cseterna Nutsilor (p. 121), 1802 Szupt pedure tse máre (p. 141).
e redat prin a, á: 1754 antrop. Murasán Vonya, Murásan Gligor, Murásán Gavrila 

(p. 414);

9 Mai târziu, toponimul Îngusta este atestat în forma: 1753 In guszta cse mnyke, 1818 Pe in 
guszta (p. 246).

10 În 1855 se atesta forma doszu virsotzuluj (p.  536), 1942 Vîršolts, Drumu Vîršoltsului̯ 
(p. 537).

11 Forma gruu (gruú) din toponimele Dupe Gruú Bogyuluj, Dupe Gruu Lupuluj (p. 167) 
(Ciceu-Giurgeşti, jud. BN) redă rom. grâu; „varianta Grấu… s-a născut în plan toponomastic, 
prin etimologie populară, sub influența lui grâu” (TTRT. Valea Hăşdății, s.v. grui); grâu este 
una dintre variantele termenului grui „vârf; colină, deal, movilă”. Apelativul grâu „vârf; colină, 
deal, movilă” se întâlneşte şi în toponimia din alte părți ale țării: Grâu cu Văscu – Budeşti, Grâu 
Porcilor, Grâu Roatii – Ieud (Papahagi 1925: 205), Grâu Lupului – Lozna, Grâu Morâcii/Grâu 
i Morâcii – Gâlgău (TTRT. Jud. Sălaj, s.v. Grui), Grâu Lupului, Grâu Tăului – Petreştii de Jos 
(TTRT. Valea Hăşdății, s.v. Grui), Grâu Pericului – Işelnița (Frățilă et al. 1986, s.v. Grui).
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e redat prin ae12 în cadrul apelativului prelucă: 1737/1792 Praelutsile (p. 613), 
1743 in praeluca (p.  236), 1751 Lá Lázu praelupészk (p.  120), 1763 Dupe Gyálu 
Praelucsilor (p. 212), 1792 In praelucutza (p. 614), 1792 Praeluka Czapuluj (p. 614), 
1792 In praeluka Jedi (p. 614), 1833 Praeluka Turkuluj két kis Praelukát (p. 237).

3.5. [ę]
[ę], provenit din monoftongarea lui e̯a, este redat în scris prin e13: 1752 La vale re 

(p. 343), 1754 La Kale funatzuluj (p. 351), 1747 Pe lunge Vále Losárd (p. 532), 1761–
62 Lá Káráre Morooluj (p. 343), 1766 In Kállye Masii (p. 178), 1801 La Zepogye Lárgá 
(p. 621), 1803 Szupt Pedure cse Rósie (p. 443), 1804 Vale luj Dumitru (p. 376), 1804 Pe 
Vale Vŏltsuluj (p. 402), 1804 Pe Vale Bujdosuluj (p. 402). 

[ę], provenit din monoftongarea lui e̯a, este redat prin á: 1747 La válá luj Petru 
(p. 270), 1814 Pá kálá Zsiilor (p. 451), 1827 Lá Pedurá Beszerítsí (p. 431), 1828 Lá 
kerárá Szintyiavi (p. 432), 1850-60 Válá lá dumitruj (p. 379); 

[ę], provenit din monoftongarea lui e̯a, este redat prin a: 1747 Pe Vala Funatzilor 
(p. 270), 1754 La Zlameny (p. 351)14, 1776 La Pereu Fellakuluj (p. 294).

3.6. I
i redat prin i: 1703 Iklod (p. 439), 1732 La paro furcsilor (p. 439), 1732 In doszu 

Czibouluj (p.  439), 1763 In Gura Izvoruluj (p.  335), 1797 Dupe Sije (p.  429), 1827 
Lá Varzellye hellye Mnyíts (p. 431), 1834 Lá Dímbu Keszílor (p. 377), 1844 Lá Vállyá 
Pékurárílor (p. 481).

3.6.1. I final silabic este redat prin i: 1763 La Valtsáva Dumbráviczi (p.  217), 
1773 Koszta Szeretzeli (p. 225), 1775 In Fátzá Mori (p. 35), 1766 Lá Barkutza Popi 
(p. 343), 1795 La Krutse Bábi (p. 49), 1797 Lá Funtiná Moiszi (p. 147), 1803 Linge 
Gard Czarinyi (p. 225);

i̯ ca parte a unui diftong ascendent/descendent15 este redat prin j: 1735 La Jinácze 
(p. 529), 1754 La Mora Böduluj (p. 351), 1766 Lá Piscoru Uljuluj (p. 178), 1766 La 
Velcsaa Jepélor (p. 178), 1766 In Jeruge (p. 179), 1775 In Pajus (p. 163), 1793 In gura 
Sejuluj (p. 375), 1793 In Pojána Nenasáje (p 375),1793 In Vale Indréjki (p. 375), 1795 
En Gura Lupaji (p. 106), 1804 Intre Paraje (p. 148), 1814 Jertevoju Vonului (p. 278), 
1820 Lá Jázu Morí (p. 189), 1833/1860 Ín Szerezája (p. 535).

Tot prin j este redat şi în i̯ semivocalic rezultat din despicarea unei vocale: 1501 

12 În ceea ce priveşte grupul de sunete ae, N. Drăganu consideră că este o modalitate grafică 
de a reda un sunet inexistent în sistemul fonetic al limbii maghiare (1920–1921: 125–126).

13 Redarea diftongului ea prin e este rezultatul coacțiunii mai multor factori: în primul rând, 
vocala magh. e se apropie de rom. ę prin gradul ei de deschidere; pe de altă parte, această grafie a 
putut fi influențată şi de trecerea lui ea la ę în graiurile din Transilvania. Vezi, în acest sens, Tratat 
(1984: 361).

14 La 1754 este atestată şi forma Zlyamen (p. 351).
15 Acest i silabic din pronunție este rezultat dintr-un i desinențial şi un i în calitate de marcă 

a determinării.
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Bozijas (p. 351), 1763 Hijitur (p. 212) sau din dezvoltarea diftongului u̯i prin anticipa-
rea elementului palatal: 1804 Pe Vale Bujdusilor (p. 402).

3.6.2. I̯ semivocalic este redat prin ly16: 1720 Gurgulyere (p. 114)17, 1731 Tufoly 
(p. 542), 1761–62 In Gurá Vélyi (p. 374), 1781 Intre Vély (p. 291), 1785 La Akasztély 
(p.  259), 1791 Lá Valye Solymuluj (p.  304), 1809 Szub Akasztély (p.  32), 1818 Lá 
Pollyána (p. 246), 1820 In Oborsely (p. 190).

3.6.3. Tot un i̯ semivocalic este reprodus prin ny (1737/1792 Zapogya Urszonyi 
18(p. 611). Redarea lui i̯ semivocalic prin ny nu credem că este un fenomen incidental. 
În lucrările lui Szabó T. Attila mai sunt atestate două toponime care conservă acest 
fenomen: 1681/1748 La Kásztá Somlyonyi19 (SzK: 180), 1754 Lá Gyalu Sumonyi 
(SzMT: 111).

3.6.4. Sunetul i final este redat în grafia maghiarizantă prin i sau j, deşi sunetul este 
în ambele contexte asilabic. În această situație atât i, cât şi j au aceeaşi valoare fonetică: 

–i final: 1754 Pe rupturi (p. 48), 1768 La Meri (p. 595), 1777 In Szeketuri (p. 319), 
1827 Intre Dimbúri (p. 149), 1828 Lá Rupturi (p. 150), 1834 Lá Teuri (p. 377), 1871 
Entre Teuri (p. 216), 1880 Intre Drumuri (p. 283);

–j final: 1750, 1781 Lá Lazurj (p.  413), 1775 In Funátzurj (p.  240), 1791 La 
Runkurj (p. 305), 1795 La Szeketurj (p. 106), La riturj (p. 111), 1796 Lá Mérj (p. 259), 
1796 In pérj (p.  429), Intre Dimburj (p.  637), 1797 In Vádurj (p.  231), La Barkurj 
(p. 231), Lá Szereturj (p. 638), Lá Sztrimturj (p. 639), 1812 Intre Lacurj (p. 115), 1831 
La Furnikárj (p. 445), 1845 La Berkurj (p. 408), 1932 Intre Kererj (p. 518).

În două contexte, i final asilabic este redat prin y: 1775 La Komory (p.  240), 
1795 In podury (p. 106). Redarea sunetului i final prin y poate fi explicată prin analogie 
cu formele toponimelor terminate în consoană palatală de tipul: 1754 Dupe Grediny 
(p.  543), 1754 Pintre Szpiny (p.  543), 1763 Lá Kárpiny (p.  335), 1804 La Pojény 
(p. 377), 1871 Intre Jezuny (p. 321), 1834 In Kurpeny (p. 30). 

Marcarea grafică a lui i final asilabic nu se realizează constant. În corpusul topo-
nimic sunt regăsite frecvent nume de locuri cu finala în r: 1722 Podur (p. 250), 1735 In 
Ársur (p. 528), 1735 In Stogur (p. 528),1747 La Dumbur (p. 27), 1767 Intru Dumbur 
(p. 55), 1744 La Ritur (p. 539), 1768 La Glodur (p. 595), 1753 In Grindur (p. 47), In 
Hijitur (p. 307), 1763 In Grásdur (p. 529), La Sztogur (p. 334), In Sgyábur (p. 322), 
1750 Lá Lázur (p. 322), 1763 Lá Seszur (p. 187), 1763 Lá Ruptur (p. 247), 1766 La 

16 Alfabetul maghiar are două semne pentru notarea aceluiaşi fonem din limba română: un 
i̯ fiind redat prin j, ly. Această modalitate de a reda fonemul i reflectă situația existentă şi astăzi 
în limba maghiară: „Transformarea lui l' în i̯ începe după toate aparențele, în graiurile maghiare 
estice, de unde se răspândeşte şi se impune în limba maghiară comună. Pătrunderea sa în limba 
literară are loc relativ recent, în secolul al XIX-lea, dar ly, semnul pronunțării vechi, se menține 
alături de j care-l redă tot pe i̯” (Király 1999: 181).

17 La 1812 sunt atestate toponimele Intre Gurgujét, Gyin Szusz gye Gurgujét (p. 115). 
18 În forma toponimul, atestat la 1833/1852, se poate remarca evoluția lui ny > j: Zepogya 

Urszáji (p. 612).
19 În 1752 determinantul toponimului este atestat în forma La Kászá Szolomaji (SzK: 

180); 1819 La Koszte Somuaja (ibid.:184). 
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Komor (p. 466), 1767 Dupe Kertur (p. 56), 1772 Intre Drumur (p. 251), 1773 In Doszur 
(p.  224), 1781 Lá Sztrimptur (p.  413), 1803 La Krepetur (p.  225),1802 Inte Kerer 
(p. 228)1807 Intre Per (p. 436),1814 La Fundetur (p. 320), 1814 La Szeretur (p. 320), 
1820 La Tour (489), In Sgyabur (p.  322), 1822/1837 Intre Vadur (p.  36), 1827 La 
Labur (p. 650), 1873 Pe Berkur (p. 408) etc. 

Fenomenul este consemnat şi în ALRR–Trans. în trei puncte de anchetă: pct. 337 
Sângiorgiul de Pădure (jud. MS), pct. 361 Bixad (jud. CV), pct. 386 Zăbală (jud. CV), 
sate cu populație majoritar maghiară20 şi NALR–Crişana, pct. 211 Odoreu (jud. SM), 
localitate maghiarizată în timpul războiului21. 

Deşi aria acestor forme nu se intersectează din punct de vedere lingvistic cu 
zona Comitatului Solnoc-Dăbâca, fenomenul în cauză se atribuie vorbitorilor de limbă 
maghiară, care nu redau sunetele finale asilabice. 

În ancheta toponimică realizată de Szabó T. Attila, sunetul i final asilabic este 
notat constant prin ĭ: Între Iazurĭ (p. 345), 1942 Lazurĭ (p. 349), La Koturĭ (p. 349), 
Merĭ (p. 582), Podurĭ (p. 596), Barkurĭ (p. 602), Perĭ (p. 602).

3.7. O
o redat prin a: 1754 Pad (p.  51), 1763 Dupe Avas (p.  529), 1766 A’Zepadia 

(p. 47), 1814 intre határe (p. 494);
o redat prin o: 1747 In Parou Orbánuluj (p. 254), 1765 Valye Obirsajilor (p.188), 

1761 la fontine Orbuluj (p.  188), 1763 La Oltovánj (p.  266), 1775 La Ovestyenye 
(p. 240), 1814 Grapá Oszojului lung (p. 310), 1820 Gura Oláruluj (p. 189).

3.8. [ǫ]
[ǫ], provenit din monoftongarea lui o̯a, este redat prin a22:1793 La Kaszta luj 

Hiris (p. 375), 1795 la Krutse luj Tadjer (p. 49), 1804 La Mora Kaszti (p. 377), 1807 
La Izvare (p. 436), 1821 Lá Valtsau Ruszkaje (p. 331), 1825 In Lupaje, In Lupajelye 
(p. 518), 1825 In Vályá Pirlaselor (p. 518), 1827 La Kuptare (p. 261), 1834 La Mará 
Rogozului (p. 377), 1834 Lá Szkérisare (p. 31), 1860 Lá Gardá Kábálásduluj (p. 425);

[ǫ], provenit din monoftongarea lui o̯a, este redat prin á: 1793 Pojana Nanasáje 

20 Pentru informatori şi pentru componența etnică a populației din localitățile menționate, 
vezi Rusu et al. (1992), ALRR–Trans. Date despre localități şi informatori.

21 În cele trei puncte din Transilvania şi în pct. 211 Odoreu – Crişana, formele de plural în 
-r, fără notarea lui i final asilabic, pot fi regăsite constant. Vezi, în acest sens, arhiva ALRR–Trans., 
chestiunile 88 (lindin, pl.), 124 (lumin, pl.), 132 (lacrăm, pl.), 164 (gur, pl.), 476 (suror, pl.), 503 
(tiner, pl.), 616 (giner, pl.), 647 (mormântur, pl.) etc., cât şi NALR–Crişana, vol. II, h. 207 (suror, 
pl.), h. 226 (tiner, pl.), h. 285 (nuror, pl.), h. 305 (alaşur, pl.), vol. III, h. 408 (jugur, pl.), h. 460 
(zbiciur, pl.), h. 487 (flitur, pl.), h. 514 (cuibur, pl.), h. 534 (spicur, pl.), h. 536 (secer, pl.), h. 551 
(tocur, pl.), vol. IV, h. 699 (hornur, pl.), h. 700 (cornur, pl.), h. 729 (focur, pl.), h. 782 (patur, pl.), 
h. 817 (jugur, pl.).

22 În ceea ce priveşte redarea lui [ǫ] (< o̯a) prin a, aceasta îşi găseşte argument în caracterul 
labial al vocalei magh. a (= å), care „rostit în ungureşte å, apare ca oa în coardă «sabie» (ung. 
kard), ca a în gazdă, raită (ung. gazda, rajta)” (Puşcariu 1994: 210). 
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(p. 375), 1793 La Kászta luj Hiris (p. 375), 1834 La Grápa Metyeaje (p. 377), 1834 In 
Tekeresáje (p. 377), 1834 Lá rézáre (p. 29);

[ǫ], provenit din diftongarea lui o̯a, este redat prin o: 1766 In Zenoge (p. 46), 
1768 La Rastoke Alexi (p. 47), 1769 Lá Togyera, In Sészu Tógyeri (p. 375), 1797 In 
Fűndoje (p.  429), 1798 La Spinoje (p.  517), 1801 Lá Rezore (p.  7), 1804 La Grope 
Betskoji (p. 403), 1821 Dupe Todoroje (p. 333).

Gradul de deschidere a unor vocale ale limbii maghiare alături de existența în 
graiurile din Transilvania a vocalelor deschise (ę, ǫ) au facilitat identificarea şi redarea 
corespondențelor la nivel grafic.

3.9. U
u redat prin é: 1790 La Valye Pekéraruluj (p. 477);
u redat prin o: 1775 la Frontye vasuluj (p. 604), 1790 la Meri csej Gotij (p. 122), 

începutul sec. al XIX-lea La Bolbuk (p. 611), 1828 Gyela roptorj in kolo (p. 151);
u redat prin ű: In Fűndoje (p. 429);
u redat prin i: 1797 Lá Findeture (p. 629);
u redat prin u: 1763 In Valye Urszuluj (p. 248), 1763 Lá Ungyu luj Morine (p. 248), 

1880 La Ulm (p. 284);
u redat prin v: 1732 Szub pojana Vnguruluj (p.  54), 1814 In Doszu Merezulvi 

(p. 278), 1814 Doszu Vedutzulvi (p. 278), 1814 Podu Nukulvi (p. 278)23; 
u̯ din diftongul u̯a (< oa), u̯ă (< o̯a), u̯o (< diftongarea lui o la inițială de cuvânt 

sau de silabă) este redat prin v: 1763 La Albgyivora (p. 247), 1827 La Varzellye hellye 
Mnyíts, In Varzisare, Lá Várza Cse Mike (p. 431), 1828 Lá varzá tse mnyke (p. 432); 
1736 Intre Paráva (p. 321), 1777 Inte Perave (p. 319), 1787 Lá Micave (p. 400)24, XVIII 
sz. legvége La Mara he Nove (p. 442), 1796 Lá Siile helye Nové (627), 1814 Lá Purtsává 
(p. 404), 1885 Csurgáve (p. 255); 1763 La Dimbu Vonyisészk (p. 214)25, 1804 La Gura 
Vogásuluj (p. 404), 1814 Jertervoju Vonului (p. 278), 1825 La Jertevoi (p. 278)26.

În antroponimia localității Nireş (magh. Szásznyíres), am întâlnit u̯ redat prin w, la 
inițială de cuvânt, u̯ provenind din diftongarea lui o la u̯o: 1784 Páskuj Won, Hóra Won 
(p. 552), Beszelágu Won, Malinás Won (p. 555), Marosán Won (p. 556). Redarea lui u̯ 
prin w sau v se află în variație liberă, acelaşi nume fiind redat în ambele variante: 1784 
Hóra Vonuj (p. 552), Malinás Von (p. 555), Marosán Von (p. 556).

Înlocuirea lui u prin v s-ar datora, conform opiniei lui E. Petrovici, faptului că v 
maghiar era labial, fiind mai apropiat de u̯, decât de v românesc, v nefiind o fricativă 
labio-dentală cum e astăzi, ci o fricativă bilabială (Petrovici 1954: 444).

23 În situația de față, înlocuirea lui u vocalic cu v este doar o convenție grafică, fără a putea fi 
justificată din punct de vedere etimologic.

24 Toponimul este atestat în 1942 în forma: Mńikau̯ă.
25 În 1763 este atestată şi forma grafică: La Dimbu onyisészk (p. 214).
26 Fenomenul se întâlneşte şi în antroponimie: 1802 Pásztor Vonuț, Német Von, Volar Ilie 

(p. 181).
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3.10. Diftongul rom. ău̯ sau vocalele în hiat ău au fost redate prin o, ó: 1731 La 
Paro furtsilor (p. 439), 1732 A ̓ Czibulo (ibid.), 1733 La Csorgo (p. 192), 1794 Dupe To 
(p. 119), 1820 Lá Fogado (p. 60), 1747 La Fogadó intre Ape (p. 532), 1754 La Csurgó 
Sugasztruluj (p. 351), 1782 pesztye Peró (p. 125), 1803 Szupt Hágó (p. 443).

3.11. Ocazional, am întânit şi toponime în care sunt redați diftongii conform 
grafiei limbii române: 1737/1792 Oszoáe (p.  177), 1737/1792 Sub Piatre (p.  177), 
1737/1792 facze Lamasoaje (p.  612), 1743 lenge Sarpoae (p.  236), 1747 In Dealu 
Platsintzilor (p. 270), 1773 La Podu luj Nikoare (p. 303), 1871 Valea bobului (p. 116), 
1871 Valea jugastrului (p. 116), 1871 Satulu nou (p. 116), 1871 Dealu Zleamenului, 
1871 Sdeabu in valea felkusi (p. 117), 1871 Valea cea dreapta (p. 117)27.

4. Concluzii
Pentru redarea vocalelor şi a semivocalelor au fost utilizate semne specifice orto-

grafiei limbii maghiare. Numărul mare al semnelor pentru redarea lui ă, repectiv î se 
datorează inexistenţei acestor sunete în sistemul fonetic al limbii maghiare. Redarea 
sunetelor ă, î în grafia limbii maghiare este oscilantă, acestea având drept corespondenţi 
grafici atât vocale labiale (ă – redat prin a, o, u; î redat prin a, o, u, ü), cât şi vocale nela-
biale (ă – redat prin á, e, é; î – redat prin e, i). Acelaşi statut oscilant se evidenţiază şi în 
notarea sunetului u, acesta fiind, de asemenea, redat atât prin vocale nelabiale (u – redat 
prin é, i), cât şi prin vocale labiale (u – redat prin o, ű, u). Notarea prin e a fonemului 
ă şi prin i a fonemului î este condiţionată şi de consoana precedentă: după consoană 
palatalizată e îl redă pe e, iar ă este redat prin e după consoană nepalatalizată. La fel, i are 
un dublu statut: după consoană palatalizată îl redă pe i, iar după consoană nepalatală 
îl redă pe î. 

Redarea diftongilor ea, oa, redusă la câteva ocurenţe în corpusul nostru – Boiereni, 
Suciu de Sus, Vima Mare (jud. MM), Ciceu-Corabia (jud. BN), Câţcău (jud. CJ) – nu 
poate fi influenţată de pronunţie, mai ales că, în Transilvania şi Crişana diftongii ea, 
oa se monoftonghează la ę, respectiv ǫ. Evoluţia acestor diftongi la ę, ǫ este socotită 
fie rezultatul unei influenţe maghiare, fie rezultatul acţiunilor convergente ale acestei 
influenţe şi ale tendinţelor interne din limba română.
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Sigle şi abrevieri
BN – Bistriţa-Năsăud
CJ – Cluj 
CV – Covasna 
DR – „Dacoromania”. Buletinul Muzeului 

Limbei Române condus de Sextil Puşcariu. 
Cluj. I. 1920–1921., ş.u.

h. – harta 
jud. – judeţ 
magh. – maghiar(ă)

MM – Maramureş
MS – Mureş 
rom. – românescul, româneşte
p. – pagina 
pl. – plural 
SM – Satu Mare
suf. – sufix 
s.v. – sub voce 
ung. – ungurescul, ungureşte


