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INTRODUCERE
Nu sînt ei cel dintii, care mi-am propus să desleg chestiunea elementelor ungurești în limba română.
Sai mai ocupat şi alţii, dar toți au comis o gresală, care este capitală, când e vorba de elemente
“streine

într'o

limbă

Gre-care.

Picotin „Documents pour servire & Ietude des

dialectes roumains“ arătând greșala tuturor, celor

co s'au ocupat cu cercetarea elementelor străine din
limba n6stră, după ce vorbeşte de încercările lui ALbert Schott şi Diez, adaugă: «En dehors de costravaux
plusieurs auteurs ont dresse des listes des €l&ments
«Strangers contenus dans le roumain ; on a calcule la
part, de ce qui revient au slave,

au grec,

au turc,

au

magyar, mais toutes ces âtudes, quelque interât qu'elles presenlent d'ailleurs, ont un dâfaut capital ; elles
.confondent en un seul tout, les emprunts faits' aux

langues 6trangtres

dans les divers pays roumains.»

Și'ntradevăr aşa și este. N'ai de cât să: răsfoeşti ori-ce
încercare de felul acesta, și vei vedea, ce' nedrepți
sînt în apreciarea, limbei române, punând pe socotela, .
ci, fel de fel de bazaconii, sait din lipsă de 'o justă
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metodă sati numai și numai spre a-și servi interesele,.
pe cari le vîneză.
Cel dintiii, care ne vorbește de elemente ungu-vești în limba română, e Jerney Jânos, care la
1844 și 45 intreprinde o călttorie în Orient, pentru
a cerceta Atelkuzul. La 1851 a fost publicat resul-

tatul acestei călătorii sub titlul Jerney Jânos keleti'

utazăsa, a magyarok Gshel yeinek kinyomozăs
a.
vâgett, coprindând două volume. In volumul
| înșiră în-trealtele și cuvintele bănuite de el ca ungure
ști, audite.

în Moldova, Și Dâmne, ce trebue să'ți mai
vadă

ochii!

găsești aci o grămadă de cuvinte, pe cari
el ni le dă
ca fiind de proveniență, maghiară, pe
cari n'a îndrăs-.
nit să le înșire între ungurisme nici
măcar d. Alexics:
Gyărgy. Voi înșira aci numai câte-va,
din ele, ca, să se.
vadă principalele sale minunăţii.

Opăresc din abăârlom,

din adâs, hac

obraz

din âbrâzat,

adaus:

din ăg, ocoldin alkol, armaș din
armâs,.

înșelare din csalni, buhă din bika,'
fîngănesc din
csengel, fac din csokolok, fiu
din fiu, ibric din ibrik,.
căliuz—kalauz, Crăciun—— lkarăc
sony, Ppar—karo,

ocar
— kăroml
ăâs, gard — kert, mișc
e.
—ar
mozgâs

muștar—mustâr,

stâlp—oszlop, cărăuș —

zurgali ă—zărgetyii.

szeleres,

Acestea, sînt principalele etimol
ogii fantastice din.
Jerney Iânos: keleti: utazăsa în
pr ivința ungurismelor:
moldovenești. Cât pentr u circul
aţia cuvintelor înșirate,.
de el,cred că els ait le-a cule
s de pela, Ciangăii din Mol-dova, sau că pentru o bună
parte din ele a întrebuințat

Lexiconul Budan, din car e a ext
ras cuvinte pentru sus-ținerea
teoriei sale.

La 1871 apare lucrarea lui Rob
ert

Roesler: Romii-.

5
nische

Studien.

Untersuchungen

zur

ălteren .

Geschichte Romăniens.

|

In acâstă lucrare găsim lapag. 347 următorul titlu:

Das

Magyarische

im Ruminischen

adică : Ele-

„mentul unguresc în limba română.
“Sînt cunoscute intenţiunile lui Roesler precum și
întrega lui teorie. Din acest punct de vedere privește
«el şi elementul unguresc din limba, română. El nu recunâşte vechimea. acestui element 2) ca nu cum-va fap-

tul acesta să potă fi adus ca un argument în contra
“teoriei sale. La, pag. 124 zice : «Elemente ungurești în
limba română nu sînt multe; puţinul pare a fi luat în
-timpuri

mai

recente.

Ca

argument

pentru ori contra

-continuităţei locuinţei Românilor în Dacia nu e potrivit nici de cât, căci influența s'a întins numai asupra
părții vestice a naţiunei române, fiind-că coloniilor un„gureştă din Moldova nu le putem atribui maree influenţă.»
De altfel chiar la început își începe el studiul săi
prin o greșală, susținând, că influența ungurescă ar fi
numai lexică 2).
Etimologii fantastice câte vrei ! ox:
„bără, curvă etc.

adă,

bade,

ta-

In Wyelvtudomânyi Kâzlemonyel vol. 14, apare
la 1878 un studii, care trecând prin condeiul lui
Hunfalvy Păâl va purta în sine tot ce acesta, gândea
"și simțea în apreciarea limbei şi raporturilor n6stre
„cu naţia, din care pretindea, că face „parte. ;
Lucrarea lui Hunfalvy e apărată în cât- -va și. de
") In cele mai vechi scrieri ale nâstre se wăsese elemente ungurești.
2) «Was ich in vielfăltiger romănischer Lecture an Ungarismen —
Ma„denn aut lexicologisches allein beschriinlt sich der Einflusz des
habe, theile ich hier mit»
„gyarischen auf das Rominische—notirt
(pag. 347).
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renumele, la care a ajuns el. Acesta însă nu mă va înv
pedeca de a-i arăta o parte din greșelile, cari din
neștiință saă rea voință sai strecurat în lucrarea
sa,
Studiul săi să împarteîn 3 părți: Prima parte:
tracteză despre vechimea și originea limbei române
și despre relațiunile bisericești ale Românilor. In:
partea a doua urmeză descrierea limbei române şi
în fine a treia intitulată: «<A magyar nyelv hatâăga a
rumunr
a“
— Influenţa,
limbei maghiare asupra celei
române—este o lucrare analâgă cu cea întreprinsă,
de mine și deci partea, care în cazul de față prezintă

mai mult interes.

Intre sufixe de origină, maghiară admite şi pe Ș
din sutaș, armaș etc. D-nul Hasdeu în Mag. Etym,
„p. :1948 a dovedit latinitatea acestuia și prin urmare:
nu voiii' mai face vorbă de geaba.
Are și Iuntalvy destule etymologii fantastice,
din-.
tre cari voii înşira aci numai principalele,
să se:
vadă unde pâte ajunge și un om ca Hunfalvy,
Aluat din aluts, levain, ferment, pâte, pâtisserie..
Cuvântul acesta îl găsim și la celelalte
limbi neo-latine, evindent că modificat după.
natura fie-careia.
din ele; port. levado, prov. levat,
n€ap. levato, it.
lievito etc. Al nostru aluat presupune
un typ latin:
“allevatum
sai levatum
și nică de cât pe ungu-rescul alut6. Bân din bân- guvernator
și: monedă. A |
bușdi, jaillir avec violence, bouilloner,
se fâcher, din.
buzdulni. E onomatopeic ca
și a durăi, pe care-l
înșiră toți între elementele
ungurești a, limbei ro-mâne.
|
Dar. ce să mai zicem, când
Hunfalvy face până și
pe beata Z/mă ungurdică,
pe care cu un an maj

o
(|

00 a pe

Ne
ee
ce ie /
CO
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Vila,

din ;serbica

de Cihac, o va deduce

târziu A.

încercându-se :să combată aserțiunea, d-lui Hasdeii
din „Zina Filma,.Goţii și Gepizii în Dacia“,că a-

nume

Filma

Zina,

ar fi venit

mediul Gepizilor de la Tisa,
-Temişana ati: fost în. contact.

de

prin

cari

Românii

cu

din

nostru e de ori-

Vodă:al

Apoi mai știți minune?

inter-

la Goţi

gine maghiară ! Și iată, de ce: Pind-că se zice PetruVodă, Mihaiă-Vodă,ca și în Ungureşte : Peter-Vajda
după nuadică titulatura e pusă
Mihâly-Vajda,
mele

de

de

botez,

Vodă .nu

acea

mai e slav,

ci un-

guresc, fiind-că în scrierile vechi îl găsim ocupând
“
.
acelaş loc, ca și Vodă.
Punerea, titulaturei după numele de botez saă după
ea
origin
>

pronume Du

îsi

are

de unde

sa

introdus

de

termeni

nu

laUngu>ri,

la noi de odată

>

ci la Slavi,

cu o mulțime

administrativi.

Cu un an în urma studiului de mai sus, apare
volumul al II-lea din Dictionnaire d'etymologie dacoslaromane a lui A. de Cihac, cuprindend: Elements
Cât
is.
ves, magyars, turcs, grecs-moderne et albana
e el în
pentru elementele ungurești, pe cari le admit
.parte
limba română, va fi destul să ar&t numai o
din

onomatopeele,

formaţiuni

curat

românești,

cari

iară,
le găsim înşirate ca fiind de provenienţă magh
în parca să se vadă valârea lucrării sale cel puţin
tea care ne privește.

Bocăesc,

bocănesc,

bodogănesc

din

dobogni,

kutya,
ciripesc, esiripelni, csirpelni, cuțiu kuszi,
esc,;
dăinăesc, dănănăesc, dalolni, danolni, durdu
ni,
dârdit
dirăesc,
dărăesc,
duduesc, durăesc,
,—deaci
„dordiilni, dârgeni, dârogni, dărreni, durrogni
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cu derivatele lui, hada-

tusil ; hodorogesc.

durdă,

răszni, hadarni, hârăesc, hiriesc, hărâgni, hârgeni,
jăpăesc, csap6, pitpălac, pittypalătty, tongănesc,
kongani, kongatni, fuc, focăesc, csokolni, zîngănesc,
țingănesc, zengeni, csengeni, zornăesc, zorăesc,
zurăesc, zurzuesc,—de
unde zurgălăi, zorgetni,
zărgeni, zărbgni,

zărreni,

csorgetă, esorgetyii,

csorgetni, es6rogni,

csorgo,

zorgetyii.

Nu mai vorbesc de celelalte etimologii trase de
păr ale lui A. de Cihac, privitâre la elementele ungurești din limba română, căci dacă ași vrea să le
înșir

pe

tote

S& venim
care

a

aci,

ar eși

acum

început

la
să

o

listă

o altă
se

prea

lucrare

traducă

în

mare.

mai
revista

recentă

și

Ungaria

din Cluj, redactată de d-nul 17o/dovân Gergely.
Lucrarea, a apărut în Budapesta, la 1888 sub titlu:

«Magyar elemek az olâh nyelvben». Elemente ungurești în limba română. Autorul este d-nul A/exics
Gyăray românca și d-nul 1Mo/dovin Gergelyîn a
cărui revistă se publică traducerea ei. O critică amănunțită n'am să-i fac, căci cele zise relativ la predecesorii sti se pot aplica în parte și la d-sa. Un
lucru însă '] deosebeşte de toți, şi care '] scâte mai
mult la iveală, anume dorința de a pune pe socotsla
limbei române cât mai multe elemente ungurești, ca
şi când asta ar fi o glorie pentru Unguri, pe cari ca
cetățean ungur, ca și d-nul Moldovân Gergely trebue săi slujască cu ce pâte.

La d-sa mai

mult de cât la ori care altul găsești

cuvinte, cari pentru imensa majoritate a "Românilor
sint o ezra incognita find-că sînt înuz numai
în
părțile, pe unde Românii sînt așa de amestecați
cu

9

Ungurii, în cât a fost peste putință să nu li se altereze limba.
Pe acestă cale ajunge să spună la p. 128 a lucrării d-sale: «În lucrarea mea se pot găsi peste

1000 de cuvinte“, și anume acâstao zice după ce vorbeşte de cele 508 ungurisme ale lui A. de Cihac
|
si de cele 137 ale lui Hunfalvy.
d-sa,

Dacă

ca să facă o carte

gurilor, pentru
gurâscă,

a fi premiată

înşiră tot ce spune

mare și plăcută Un-

de: Academia

un-

că ax fi auzit, mai știi

şi etipe unde-—și ce n'o fi auzit, nu e riirare că se laudă,

că ar fi constatat în limba nâstră peste 1000 de cuvinte.
De sigur că știe d. Alexics Gyorgy, că înt'o încercare de felul acesteia, mai cu semă când pot să
planeză asupra n6stră atâte și atâte bănueli, un sin-

gur hallotam

—

lam auzit —

nu este

probă

în-

destulătâre pentru existenţa unui cuvint. După alte
probe putem să ne dăm și noi părerea n6stră, dar
în tot cazul probe trebue aduse.
Am împărţit lucrarea mea în dou& părți, cuprindând prima parte provincialismele şi cuvintele din
nostre

vechile

scrieri, cari

astăzi

trăesc

numai

ca

provincialisme, dacă nai dispărut cu totul, iar partea a doua, cuvintele comune tuturor Românilor din

“ Dacia

traiană.

Aci însă.o nouă chestiune: Ce condițiuni trebue
să întrunâscă o vorbă, ca să potă figura Întro
încercare intitulată : Elemente ungurești în
limba română?
Luând

de basă

întinderea

teritorială a

cuvintelor
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ungurești din limba română, putem face următorea
clasificaţie ;
a) vorbe, cari ș-ai câștigat dreptul de împămîntenire, ajungând să fie 6recum indispensabile.
b) vorbe, cari având înpămintenirea, și ajungând
în limba literară, din lipsă de uz ai devenit ncînțelese şi cari pierdend dreptul de mai 'nainte sai
că at supraveţuit ca esilate în părțile unde Românii
ai fost în mai apropiată atingere: cu Ungurii, sati
că ai dispărut cu totul — numărul
mă însă e prea neînsemnat.

acestor

din ur|

Cc) vorbe cari sunt înțelese numai de Românii de
sub corâna S-tului Stefan, și de o parte din Românii
de peste Milcov. .
In acâstă a treia categorie avem două subdivi|

siuni :

1) vorbe, cari având o întindere mai mare ai și
o val6re mai mare şi 2) vorbe întrebuințate numai unde amestecul cu.
Ungurii e mai mare.
Cât

pentru

categorie,

prima

acea a cuvintelor

cari

'ş-ai câştigat dreptul de: împămiîntenire, nu mai în-cape îndoială, că va trebui să figureze în tâtă în-tinderea ci și se şi găseşte în partea a doua a lucrării

pc

mele.

Categoria a doua va putea figura aci numai doră
pentru a se putea da ințelesul cuvintelor din vechile
nostre scrieri, cari devenind neînțelese ai trebuință
de esplicaţie. Nu trebue însă a li se da acestora. va-lorea celor din prima categorie, căci multe din ele
le

găsim

scrieau

numai

pentru

la

Gmeni

scriitori

ardeleni,

cu puţină

carte,

cari

lasăa

dar

nici

cacă

ei

li

nu prea-ştieai multă. Cu tote acestea nue mai puţin
adevărat, că pentru trecutul nostru sînt, destul de
- Mai. interesante sînt acelea, cari s'a.
importante.
păstrat în gura poporului de peste munți, de unde au
fost luate pentru. a fi “introduse în : limba literară,
cari însă, necâștigând simpatia, literaţilor de mai târ-.
ziă- sau pâte chiar și neavând. ocasiune să facă cu|
noștință cu aceştia, aii fost date uitării.
isprovincial
cu
Fiind-că stati în strinsă legătură
mele, de acea le-am și înşirat între acestea.
Urmăză să „vedem, ce vom face.cu vorbele, cară
se aud numai la Românii de peste munţi sait în unele:
localități de peste Milcov.
Aci răspunsul
delicată.

e

mai

grei,

chestiunea

fiind

mai

A esclude o parte din vorbele rostite zilnic:
de.o parte dintre Români nar fi Gre o nedrep-:
tate pentru ei și o greșală neertată ?

vorbe,
A pune - pe. socotela limbei române
în Dro-:
cari se aud întrun cerc prea restrins

e,
porție cu marea întindere a națiunei român
ea
par însemna a voi să dai limbei ceva,.ce
în realitate

ne-avend

nu

posedă,

ceva

de prisos, de care

trebuință sigur că nu va voi să facă.

uz şi nici că-l va recunoște

de al sâi?

Următârele ne vor da soluțiunea :
introduc:
Cuvinte streine într'o limbă 6re-care se
clasa.
i:
naţiun
prin una din cele două pături a unei
odată.
cultă și popor, sai prin amîndouă de
streine se
Să luăm mai întiiă cazul, când vorbele
de felul a-introduc prin clasa cultă. Un împrumut
cesta

e la noi

recent,

nu

s'a sfîrşit,

continuă

încă...
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Este împrumutul de cuvinte francese, cară au venii
aducând pe aripile lor cultura occidentală. Constituţia cu întreaga ci terminologie e o dovadă despre
aceasta.
Siiaă
Cuvintelor acestora le e asigurată existența'n limba
română, fiind-că ai întrat prin clasa cultă și de aci
S'aii generalizat, și apoi își sprijinesc originea, : pe
limba unui popor, care se pote lăuda cu o cultură
și literatură din cele mai bogate, cultură, care
nu
ni-a fost impusă, ci noi am căutat-o.
,
Nu tot așa stă lucrul cu cuvintele, cari ne
vin
de jos în sus. Aci se pot întâmpla dou
lucruri,
pentru cari decide numai “Și: numai epoca'n
care se
află limba unui popor. Dacă acele
cuvinte intră'n
limba poporului atuncea, când e în
formaţiune, ai
cu mult mai multe probabilităţi de
a ajunge la o vaI6re literară, decât dacă: intră
atunci, când limba
este fixată prin deosebite opere
naţionale — de sine
înțeles că numai întru câţ pote.
fi vorba de.o fixare
a limbei. Cele cari intră în
limba poporului, când
a$a numita limbă literară a
ajuns a fi quasi formată,
ai iarăși mai multe probabilităţi
de a, fi primite în acesta, când ai ajuns a fi
înțelese și întrebuințate de
0 mare parte a poporului.
In fine când întroducerea
de cuvinte urmează amendouă curentele de
o dată,
urmele sînt și mai
numerâse și mai durabile.
|
Din acest punet de. vedere
să, privim acum elementele ungurești din
limba română.
Contingentul ungurismelor
din limba, românăa, fost
-dat

nu

pe

cale

contactul acestor

culturală,

două

ci

popâre.

numai

Nu

Și numai

prin

se pot compara
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ungurismele din limba nâstră cu franţuzismele,: despre
sus;

mai

vorbii

cari

este

tocmai

contrar:

curentul

de jos în sus.
" “In două peride s'ar putea împărţi influenţa limbei
maghiare asupra celei române:
Primul şi cel mai vechii, în care influența sa în-tins asupra tuturor Românilor, a fost un: factor însemnat în formațiunea limbei și ne-a dat cel mai
însemnat contingent, căci dela acesta avem nu numai
“cuvinte,

când

sufix;

“unui

sufixe

ci și

cunoscută

şi apoi

acesta

ore:

|
cât

n'a încetat

fi acela care

ar

Al doilea
înceta,

limbă

străbate într'o

care.
va

este valdrea,

timp

vom

avea

și nici nu
nostră

în vecinătatea

pe Unguri. Acest period însă nu ne dă alt-ceva de:
cât vorbe, cari și acestea majoritatea rămân printre:
Românii, cari sînt în: condițiuni mai favorabile pen-

“tru primirea lor.
Astăzi limba română literară ' este mai mult sait
mai puţin fixată,și prin urmare prea puţine proba-:
bilităţi: ai ungurismele din periodul al doilea de a.

|

străbate în ea.

_- Si-ar zice cine-va,: Dar bine! cum adică ai mai
puţină probabilitate de a se strecura până în limba
literară cuvinte cari se vorbesc : numai de o mică,

parte a poporului ?

|

Iată cum:

Când limba e în formaţiune,

|

cel ce vrea să scrie,

învaţă limba de la popor şi anume de la, acea parte
din popor, în mijlocul cărora a trăit. In chipul a--:
cesta, unui element, care a putut prinde rădăcini a-

colo, i se dă ocasiune să crâscă, să 'nflorâscă

j

și să,
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aducă râde, dacă.
cel. ce. scrie. .

are

fericirea de -a

E

fi. cunoscut

-

de

n

Nu tot ast-tel stă lucrul cu stadii de quasi fixare
a limbei. Acest stadii al limbei presupune, ba chiar
pretinde de la scriitor, o cunbştere cât se pâte
de
perfectă a ei. Unde se învaţă. acesta? In
șcâle sau
în

tot

cazul

sub

conducerea

autorilor,

cari

servă de

model. Format în chipul acesta, scriitorul,
mai adăogând la acesta şi dorința
de a fi înţeles Și prin asta
speranța. de a câștiga simpatiile cititorilor,
se va, feri
de provincialisme, va căuta, vorbe
de o valre cât
„mai mare, fără, ca prin acâsta
să-i fiejesclusă, in-

Spirația din popori
Să

revenim

acum

la chestiunea,

Era vorba de categoria
rești din limba română:
ca să dăm limbei ceva,
un lucru de prisos, sai

fără ca, se nedreptățim
Răspunsul
Putem

pune

vorbe cari
mânilor de
cesta

din

care ne preocupă.

a, treia a elementelor unguputea-va figura ea aici fără
ce ea în realitate nu posedă,
putea va, fi lăsată la o parte

pe cei-ce

o at?

e dat 6re-cum prin cele espuse
până aci.
între

elementele limbei

sînt în uz cel puțin
peste munți sati de

două

cause:

române

acele

la, majoritatea Ropeste Milcov și a|

a) Fiind-că unele din
ele se găsesc şi în unele
“scrieri vechi, dar n'a fost
destul de tari să-și asigure
un loc în limba, literară,
ci ati remas înțelese şi
întrebuințate numai de
aceia, din mijlocul cărora
ati
eșit ;
b) Fiind-că astăzi sînt
în uz la o mare parte
de
Români, la, popor, în a
cărui producţiuni: poesii,
basmo, anecdote,

ghicituri și proverbe le
găsim

deja, in-
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-trate şi. deci

prea, ușor sar

putea

intimpla,

ca

un

scriitor, căruia i-ar fi mai familiare, să introducă unele din ele în literatura cultă, să le dea o nouă, o
mai întinsă viaţă.

Acestea, . vor figura, în cercetarea de față sub titlu
de provincialisme, cuprindend partea I: a lucrării.
“Am esclus pe acelea, cari se aud numai în părțile mai amestecate cu Unguri, căci unde am ajunge
dacă am zice d. e., căboroșhârdău, arviz și keres-.
tul sunt elemente ungurești în limba română, fiindcă le găsim la Românul sătmărean, Ungaria, care

zice: a venyit ăzvizul și nyia dus boroșhordaele =
a venit povoiul şi ne-a dus buţile de vin, mergem
pe drum Herestul
= mergem. peste drum etc.!)
_ Se
intră

vor găsi multe şi de acelea,. cari
în acestă din urmă sub-divisiune,

cu
am

tâte
fost

că
o-

bligat să le înșir aci, căci le-am găsit intrate în vreo producţiune poporană din părţile unde amestecul
cu Ungurii a fost și este și astăzi destul de considerabil..
De alt-fel scopul acestei încercări nu este numai
de a constata numărul mare saii mic al elementelor ungurești din limba română, mai ales al provincialismelor. Noi avem două literaturi, cari până acum se balanțeză: una. eșită din popor, și alta din
cabinetele gândirei măestrite. Cât pentru poesia: poporană, de care până acuma s'a făcut așa de puţin
uz

pentru formarea

gustului tinerimei, am putea zice,

că în frumusețe prevalează doinele ardeleneşti pe
cele din România liberă, iar cântecele haiduceștă.din
România, liberă pe cele de peste munți.
1.

Fr. p; 22.

.
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Și unele
căci

sunt

și altele
unicele,

trebuesc
cari

pot

puse'n
da

mâna tinerimei,.

literaturei

artistice

o

direcție basată, pe spiritul naţional românesc.
In producţiunile poporului însă vom găsi şi cu-:
vinte necunoscute, fiind-că așa de. variate sînt influ-.
enţele actuali,—necum cele trecute!—în diferitele
părți
locuite: de Români, pe cât de diferită e și sortea,
lor.
În producţiunile Românilor de peste munţi
vom găsi
-multe ungurisme și germanisme, căci mai
ai și. as-.
tăzi nenorocita, ocasie de a împrumuta
câte ceva de.
la aceştia. Pentru înțelegerea, acestor prod
ucţiuni am:
înșirat aci atâte cuvinte, cari alt-cum
n'aveaii nici
un rost. să figureze aci.
|
N
Să nu li se dea însă acestora o val6r
e mai mare
de

cât

li 'se

cuvine,

căci

nu

cred,

schimbăm pă/ăria nâstră cu colopul

și nu trebue

că

vre-o-dată

să

de peste munţi

de cât ca și acolo în locul coloparului

ungur să avem pălăzieri români,
ca colopul să dis-.
pară, sau să piardă mult din tărîm
ul, ce-l ocupă astăzi.
Dacă am aplica cuvintelor acestora
legea de circuJațiune a vorbelor a d-lui Hasd
eu, am vedea la ce
mini
mă valdre se reduc. Apr6âpe

pentru tâte cuvintele

de origine maghiară, se: găsesc.
sinonime,
concurență și le scad din valdr
e.

cari le

fac

Ca dovadă citez aci o poesi6ră
din'colecţiunea.
mea.

“4

inedită, unde aceași idee e
dată prin două vorbe, una.
“do origine maghiară și' alta
de origină latină :
Ochișori negri, cerniţi,

Luaţi.sâmă,

ce iubiţi,

Să nu v'aflaţă celuiți.
Ochişori negri, rotaţi,

-

-

Luaţi semă ce luaţi,

Să nu v'aflaţi înșelaţi.

Las să plângă ochii mei,

Dacă n'am vădut

cu ei.
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Plângeţi ochi și lăcrămaţi,

Bine s6mă nu luaţi

Că, voi sînteți vinovaţi,

Și v& aflaţi înșelați.

"Atâta pentru influenţa lexică.
Influenţa însă n'a fost numai lexică, avem și sufixe
de proveniență maghiară anume șugz (Șig) și șag, primul născut din S6g ex: beteșug (beteșig) din betegseg,
meșteșug din mesters6g şi al doilea din sdg, ex: găzdușag din gazdagâsg, bobonoșag din babonasâgz etc.
Aceste sufixe devenind românești ca și slavicul n7c,
“turcescul giu etc., aiă fost aninate și la cuvinte de altă

origine, fără să-şi piardă accentul, ex: prietișug (prietin-șug) ieftinșug, vălmășag, moloșag, adăușag, maierșag, rămășag, furtișag etc.
Dar încă ceva :
Timpul și mijl6cele nu 'mi-ai permis să cercetez și
numele localităţilor de origine maghiară; de acea să,

9
Sa

=> nu căutaţi aci nici Ardealul, nici Băcăul, nici Făr4 e cașul, nici alte multe, ce s'ar putea pretinde de la a-

câstă a mea, încercare.
-

Sinonimele macedo-românești nu le-am luat nici
dintr'un dicţionar-—fiind- -că un ast-fel de dicționar din
nenorocire nu există,— nici le-am pus de la mine, căci
până acum. nu sunt stăpân pe acest dialect.

Golul, ce se putea naște de aci în încercarea de față,
a fost acoperit de amicul şi colegul meii C. Cosmescu,
"Român din Macedonia, căruia îi mulţumesc pentru ser“viciul

adus

întru

spre deslegare.

lămurirea.

cestiunei,

ce

mi-am

pus
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-

-
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(Cântece de pe valea Crișului,
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. ) Am pus sub un titlu
deosebit, articolul d-lui M.
Pompiliu din conv.
Lit. ca şi al d-lui v. Vaida
publ
lor citaţiuni ce am să fac din icat în Tribuna a. VII, din causa desearticole

le D-lor.

|
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mr. == macedo-româneşte.
în. == franțuzeşte.
ung. = ungurește,

istr. rom. = istriano-românește.
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Acar—akâr; —macar, măcar, batăr, ori, fie; — mr..
iți (iți va să hibă-ori ce va fi);— fr. n'importe (qui,

"quoi, comment 'etc. —
An. Lug. (Rev. Tocil. VI, 12) «Akar.
Bobb. «acarcă -—

Sive, vel».

etsi, acar ce» quidcumque, acar”

cine — quicunque.»— Vaida Trib. VII: «acar—sivevel: spre pildă: acar ce dici, tăt po voie nu ţ-oii.
face.» —
Gaz Tran. 1890, p. 147: «aAcar păcat, acar ba,
La badea gură i-oiii da.»-

Etym.

Mag. I. 119:

tifică cu macar,

«In

aparință

având acelaș

sens

prin formă. In realitate însă, ambele

acar se iden-și abea

diferind

cuvinte sunt cu

totul străine unul altuia prin origine. Intrebuinţat numai la Românii de peste Carpaţi şi chiar acolo rar,
acar este din punct în punct maghiarul: akâr«n'importe,» în composițiune: akâr ki=acar-cine, akâr-mi=acar-ce, akăr-hl=acar-unde etc., dintr'o rădăcină

curat ungurescă cu semnificațiunea de voire».
— mr. spîn-—
” Acăstăii — akasztofa; — spânzurătâre;

zurătâre; — fr. potence, gibet,. fourches patibulaire..
Vaida Trib. VII. «se zice 'n sens translat despre
omul din cale-afară de lung și subţire». — A. Gy.-
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18.

«Bihar

megy6ben

akasztofa,

2)

hallottam

kât jelentesben:

akasztofiravalg.

haria cu două semnificaţiuni:
furci, bun:de spînzurat».

(L'am

1),

auzit în

1) furci, 2) bun

Bi-

-de

Intrebuințarea cuvântului acăstăi pentru
numirea unui om deșirat, din cale afară lung
și subţire
sa născut în următorul chip: Unui om
prea "nalt îi

zic, că

n'o să

spinzura,

pentru

căci

aibă trebuință,

ajunge tocmai

înălțimea

-acăstăă.

laţului

şi

de scaun pentru

a-l

la laţ; el va fi măsura

de aci

numele

lui de

In comitatul Mureș-Turda și Bistriţa—Năsăud:
«du-

te 'n acastâie»
s. «mâncate-ar
«care aduce cu. «Indrăgi-i-ar
ciorile

sa

născut

acastâiele»

—

Și spînzurătorile» a lui Eminescu,
întocmai ca: du-te 'n Gherla
s. mân-

cate-ar Gherla! formulă de
bl&stămare, ce să aude
de alt-fel și în România, introd
usă de Ardelenii inmigrați. Pușcăriile din Gherla
sint destul de cunoscute și de grâznice, în cât
să fi putut da naștere numitei formule, stereotipată
în gura poporului.

Acăi—

ak6;—

M. Pompiliu

fr. seau, baquet,

(Conv.

muia.

Lit. XX. «acău:

o măsură

de
“capacitate mai mare de cât vadra
».— Jerney I 141.—
Etym.
Mag.

mânia.

Vine

I 135: Cuvânt aprope

de-a-dreptul

Adăi—ad6;— dare,
redevance, tribuţ.

necunoscut

din ungur.

tribut; — mr.
|

în Ro-

ak6.
dat,

re;

— fr.

|
N. P.16 «Să fie purtător
de grijă în locul spăsitului protopop Nicolae pînă
la Săboru] mare, adăul
împărătesc; dăjdile vlădicești
și alte venituri»; idem

-83—cadăul țării.» —An.
Lug. (Rev. Tocil. VI)
Ad&u.
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'Tributum».
«tribut> cu
__Nu estea
şag, despre

Etym. Mag. 290 «Este maghiarul
ad6
obicinuita trecere a lui 6 în âu.»
.se deriva din ungurește cuvîntul. adăocare domnul Hasdeii în Etym. Mag. 259

zice: «Cuvint format cam în epoca Fanarioţilor pentru diferite adaosuri fiscale peste dările
nuite.» Cuvântul este format din adaos
fix de origine maghiară, care se anină și
nemaghiare: furtușag moloșag, vălmășag,

smâlă;— fe.

Agiag—agyag;—argilă, lut, imală—mr.
argile, terre de potier.
R. Pont.— Vaida. Trib. VII,
Bhiag—argilă, Istin.»
între

Diferinţa

e

Turda

uneori

şi a-

în

comitatul

Mureş-

«Agiag». se

numește

«argila

agiag

următârea:

cagiag,

cele obicişi șag, sula cuvinte
etc.

și lut

simplă» sai cun pământ argilos» iar «lut»: «argila, amestecată cu alte elemente și frământată bine pentru a, putea .lipi.saii murui cu ea.»
Alaș—ăllăș; — schele, podslă; — mr. schele; — îr.
&chafaudage, plancher.

Lex. B. «zasc se chiamă
„Conv:

Lit.

XXIV

un

280: Pod de alaş,
Peste oraș.
_

Vaida, Trib. VII calaș

înalt.»

alaș mai

schele,

e

pedestal; adăpost

pentru vite la. „ospătării.»
Etym. Mag. 1 676 «alâș (pl. alaşe) s. n.; t. d'archit.; 6chafaudage. Se intrebuințăză în 'Transilvania
ca sinonim cu schele, adecă, podurile şi scările, ce se
aș6ză pentru zidari, ca să poată lucra, la, rădicarea
„unei

clădiri.»

Din bogatele semnificăţiuni, ce le are d/lis în “un„gureşte, n'am putut. constata, în româneşte de cât
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'semnificaţiunea, de schele, podelă şi pe cea, de adăpost pentru vite la ospătării.
Alăă.—
el6;—, arvună (provincialism: arhon);—
mr. aruvuoană,— fr. arrhes, gage d'un march6 (R,
Pont.);—arrha, arrhabo (Let. B.).

Etym. Mag. 1 69&: «E peste putință a-l trage din maghiarul fogial6 (Chi. II 475), dar totuși maghiar el
este,

«A

însă

lăsa
Doină

vine

din

cuiva

e/6—avance,

de alăă =a,

commencement“.

da arvună».

de peiMureș:
Du'ţi bade dorul cu tinc,
Nu'l lăsa de-alăă cu mine,
Că e am de secerat,
Dor aşteptă sărutat,
|
Și

Dor

ei

am

de

făcut

fin,

aşteptă strîns la, sîn.

«(Familia 1883, p. 215)p
Se

întrebuințeză și pentru

anume

înainte!

dispari!

şi

în Selagiii: Vaida, Trib. VII:. callăă: înainte!

Culege-te din ochii mei!
rostogolește ceva, obiect în

Se mai dice, când se
jos pentru esprimarea,

avîntului, ce obiectul aluat. La fuga! Dârr înainte!».
In comitatul! Mureș-Turda: halo!—dute!, cară-te!

înainte!

a

Col. ined. Halo tri, de tri ori tri.
Măridră
Nu căta

ochi căprii,
la, doi la tri!

Alcâm.—alkalm ;—viclenie, cursă, capcană
arcan;—

mr. şiretlic, capcană, stăpiță;—
fr. ruse, piege, gustapens, savoir-faire.
Lex. B. ars, techna; arcanum,
mysterium, res o-

-
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culta. Etym. Mag. I, 765: «Cuvintul se aude în
Transilvania. Lexiconul Budan, vrând cu ori-ce preţ
să-l apropie de latinul carcanum», îi suceşte forma,
și sensul tot-odată: «A/camu vel arcamu: 1. taină,
lucru ascuns, arcanum, mysterium, res occulta, 2. vicle-

nie, ars techna». Alţii ai mai confundat cu a/caza
pe arcan «fune cu ochiu la capăt» (L. M.), o vorbă
curat tătărescă. Numai forma alcam și sensul «viclenie»

sunt

poporane

şi istorice.

|

«Cuvintul ne întimpină de trei ori la Coresi, Omiliar 1580:.
i
Quatern. XI p. 3: «.... ne-ami cufundată și ne chinuimi în năpăștile vrăjmușului și în alcâmurile lui...»
quat. XVI p. 14: «.... chinuiții de ale vrăjmașului
năpășşti și de a/câmauri-i....»
.
quat. NĂVI p. 1::c.....atastă dumnezeiască sămânţă

călcată
să

-să

ne

sau

nevoimiu

răsipită

o răsâdim

să o priimimi,

de

dracii

într'adâncu,

râdăcineze, :ca să nu de
se

ca

să nu

văzduhului;

să ne nevoimi

a/câmurile

ca

fie

așijdere
să se în-

năpăștilor să

usuce...)

«âlcam
cu latinul

nesce

nu e turcesc, nici slavic. El n'are a face
«arcanum», căruia i-ar corespunde româ-

carcân»

ori carcâm»

sai carcâii»

nici o dată

alcam. Prin sens și prin formă, este curat maghiarul allalm «meșteșug, îndemânare»: alltalmas «habile
adroite», allalmassâg
cadresse, savoir-faire,» alkalmaz6kony cexpeditif, alkalmazkodni «s'accomoder,
s'arranger» etc. Din alkalm— alkam .prin disimilațiunea unuia din cei doi 1.»
Aldaş. —âldâs; — bine-cuventare, har, dar, felicitare; — mr. vlughie, orăciune; — fr. ben6diction, fEli3

.
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citation, prospârite; — Lex B. benedictio, felicitas, der
Seegen, das Heil.
M. Pompiliă (Conv. Lit. XX): ca/daș bine-cuventare». - Vaida Trib. VII: ca/dașhar, dar, bine-cuvântarea lui D-z&u».
Etym. Magn.1, 779: «Este întocmai maghiarul âldâs.
Se întrebuinţâză numai, la Românii din părțile Ungariei».
Jerney înse ne spune, că se aude și în Moldova

IL, 141).

|

Alduesc

âldani ; —

urez,

binecuvintez,

salut ; —

mr. or, avlughisescu; — fr. bânir, feliciter, souhaiter
du bonheur, saluer;—Lex. B. beo, fortuno, benedico;
saluto,

gratulor,

aggratulor; . seegnen,

begliiclen,

griissen, begriissen, gliickwiinchen, gratuliren.
M. Pompiliu: Conv. Lit. XX: ca/duesc.: binecuvintez».— Vaida Trib. VII : ca/duesc : doresc cuiva harul lui D-zei, binecuvint. Se folosește și chipul de salutare : D-zeu tie a/dească, alduiască ! fârte adese-

ori pentru D-zeu îţi dee tot binele.» —Petru Furduj Col.

|. Tr. VIII, 185, «Oh bâje verkes6neiszke, Dumnezsu
te âldujăszke».
Etym. Mag. I, 792 «Este maghiarul Aldani. Se între-

buințâză

Jerney
Verbul

numai

peste

Carpaţi.»

afirmă că. se aude
a/duesc

e cu

mult

şi în
mai

mai respindit -de cât substantivul

Moldova
des

(, 141).

întrebuințat

și

aldaș.

De aci a/duire. Lex. B.;—R. Pont, bândiction,
prosperit, action de bânir.

Apoi alduit: Gaz. Trans.
boi

alduiţi»..

1890,

p. 287 «Fire-uţi-voi

" Alegăduese—el6gedni;—indestulesc
,

satisfac,

mul-
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țumesc ; —

mr.

mulțumescu,

efharistisescu;—
fr. con-

tenter, satisfaire.
Gaz. Trans. 1890, 85: «Deci gândesce și făgăduesce,

Și pe finii D-tale-i a/egăduesce.»
Vaida Trib. VII.
Fârte rar întrebuințat.
Aleș — les; —

pindă, cursă; —

mr.

cartere; —

în.

alfât, embăâche, piâge.
Lex. B. 14 «subsessa, insidiae : les, les6s, olâlkodâs:

die Nachstellung, das Lausrn, der Hinterhalt.»—Etym.
Mag. I, 856. «Din preposiţiunea a— lat. ad și din leș=
ung. les cembiche, aguets».—An. Lug. (Rev. Tocil. VI,
34) Leș—Insidize.—
Afară, de substantivul acesta D. Hasdeu ne dă în
Etym. Mag 1.856 și adverbul a-l&ș= insidieusement,
de guet-apens,

care se găsește numai în vechile texturi.

De aci A/eșuesc — lesni ; — pîndesc, întind curse;
—mr. stau la cartere;— fr. gueter, <pier, dresser des
embâches, tendre des pi6ges.
Lex. B. 14 cinsidior, insidias tendo vel pono ; nachstellen, lauern.» —Etym. Mag. I, 857: «Sinonim cu pândesc. Se întrebuințeză și forma /eșizesc fără prepositionalul a. Astădi se aude mai:mult numai peste Carpaţi.»

E des întrebuințat şi fără de acel a prostetic : /eșuesc şi sub
mai veche.
Bobb :
insidior».
B. Dos.

acestă

formă îl găsim

și în limba

română

«Jeșuesc = lățuesc, quasi lagqueum pono,
—
33: «Şi cu ochii lacomi pre mișşelu priviaște,
Ca leu'n ogradă ascuns /eșuește.»

Idem 180: «Să nu mai âmble să Jeșuiască.»
Idem 511: «neleșuiți să petriacem despre tâtă mă-
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estria viclenului.»—Col. 1. Tr. 32: «Unii Jeșuesc
pul tău să-l înghiţă.»
Tot la Dosoftei găsim cuvîntul /iașzic 33:
«Ascuns să supune'n /iașzici cu bogățâi —
Ca, să viclenescă, să nu-l sâmţă alțâi.» —

tru-

Idem 184: «Se pun liașnici, întind laţuri și stau de
vîneqă.»
Andălescu—

îndu/esc,

unduluesc—

indulni; —

pornesc, încep, scornesc,
urzesc; —mr. chinsescu;—
fr. partir, se mettre en marche, inventer, ourdir.—

Pompilii

28. «Când
Maică-sa

Gheorghiţă
din

grai

andălia,
grăia».

M. Pompiliu Conv. Lit. XX «andă/esc pornese».—
T. Fr 54: ca îndălur-=a începe d.e. a îndăluit a
ninge=a, început a ninge»: — Vaida Trib. VII: candălesc=plec, bat câmpii, pierd vremea. Folosirea e mai
zilnică în părțile mărginașe cu. Biharia».—. Etym.

Mag. II, 1165: «Provincialism din părțile Transilvaniei.

In comitatul Mureș-Turda: undulesc==ţes,
o intrigă, scornesc ceva; plec.

De aci andălire,

îndulire

urzese

și unduluire.

Arăduesc, eredni;—încep, pornesc, . plec prind;—
mr., încep, ahiursescu, porăescu; — fr. commencer;
partir,

resulter,. naître.

Pop Povesti III, 26: «Ei ne-având vremee să”
mâne
luati un hîrbuţ cu ceva de mâncare Ș'o lingură
“de
lemn, apoi mă arăduesc cătră satul meu».—Idem:!
«tânăra pereche se arăduiră și veniră la
tatăl fetei»

(Selagiti).— Vaida

Trib.

XVII.

«Când

arăduie . a-ţi

merge r&ti=Când prinde, începe a-ţi
merge r&i. —
O arăduit un zapor mare=Sa pornit.
un torent pu-

ternic».
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Arăduesc se
ate de Unguri.
Arnei—

aude

erny5;—

numai
COŞ,

în părţile

mai apropi-

COv iltir;— îr, panier d'une

coche.
Etym. Mag. II: «Cuvintul se aude numai peste
Carpaţi. Este ungurescul ernşă. Terminul cel mai
răspîndit e coș».
S'ar putea adăuga aci,că și peste Carpaţi nu să
aude de cât unde amestecul cu Ungurii
e forte mare.

Arşău s. parșăii—. âs6;—tirnăcop, hirleț, săpăi ;—
„ tîirnăcop;— îr. bâche.
Etym. Mag. II, 1741: «Vine din maghiarul âs6
(456), cu intercalarea lui r ca și 'n carșeâ» din cașeâ»

sat carșie»

din așic

(Cihac). Serbii at

împrumutat

- același cuvînt. d'a dreptul de la Unguri sub forma
aov, iar prin mijlocirea Românilor sub aceea de
arkov. La plural se dice arșeuă.»
Băgău

— bag6;—

scrum;—

chique (R. Pont.).
I. et B. 452: «Fetele

|

Merei

îr, culot,

mr. scrum;—

|
din Arpătac

.

pipă la tabac;

Iar cele din Satu-nou

Băgăă

Se întrec după băgăă.»
s. Dăgăise numeşte scrumul

din pipă,

care de obicei îl ţin ţăranii între măsele și suplineşte o bună parte. din fumat.
— mr.
Baiui—baj;—năcaz, nevoe, grijă, sinchisală;
miîraze, gâilee, arale; — fe. peine, tourment, inteai
A
:
ressement.

— Gaz Trans.
Bobb. onus.

1889,

105:

«Şcdlă mândră, dă-mi de cină.

Baii că apa-i la fântână.»
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Trib, L, 146:

«Nici
Dar

I. et B. 93:

de

pită n'ar fi baiă,

nu

știu

face mălaiu.»

«Aoleo,

măi

hoţ.de dor

Nam

topor

Să nu mai
Pop.

In

Trand.

164:

să te omor...

am

nici un:bady.

.

«Patru-zeci de ani îmi pare,
„De când port păr pe spinare,

„Nime

baiu

nu mi-l are.»

|

legătură cu am însemnâză une-ori îmi pasă

mai- ales

ei! ce-mi

în: ce

baiă

ai?

ce-ţi pasă?

pasă

mie!,

altă

dată

ce baii

își

păstreză

dicunt

Valachi

am

sensul

de năcaz, grijă, nevoie: ce baiă ai? ce năcaz ai?
Diez I, 127.—Jerney 1, 141.—Lex B. «a Lat. bel-

lum, vel a vae,
Itali gvai.»

unde

De aci sa format
Bobb.

etiam

băiluesc=curarisesc,

vai,

et

ingrijesc.

In Selagiii s& aude și adiectivul: Daioș:=cu
anevoie, anevoios, abia că, (Vaida Trib.
VII). venit dea-dreptul din ungur. bajos.
Bărnaciă, bărnuţă, — barnâs; —
brunet, negruţ,
Ocheș
;—mr. oacliuș;—fr.

brun.

-

I. P. Ret..186: «De-aș trăi cât ași trăi
Fată dalbă n'aș iubi,
* C'ași iubi una, bărnuţă
Să. fii vara, cu drăguță.»

Gaz. Trans. 1887, 6: »Dă-l dracului,
cu-i nu-i place
Gura de fată bărnace».

Trib VIII, 144: «Dragostea, de
om bărnaciă
E
Nu se stinge mintenaș.»

[. etB. 372. «Mândră cu ochii
bărnaci,
Albă

ești, dar nu-mi prea placi.»

.
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Idem 375: «Mân-o, măi, că n'are vaci,

Numai ochii cei bărnaci.»
NR. Pont: «brun, bai, sombre, basane.» —Jerney IL. 142,
îl înșiră pintre cuvintele auzite în Moldova.—Cihac 479.
Cuvîntul e nedeslipit de poesia poporană; în ținuturile, unde nu e cunoscut e înlocuit cu «negruț» diminutivul de la «negru».
Barșon, brașon—bârsony;—catifea roșie, purpură;
—mr. catifea aroșe; —-îr.velours, pourpre.
Lex B. byssus, Samet
Col. ined.: Câte șute, câte mute

Tote's cu barșon pe frunte
Eadem: Lelea cu brașoanile
Nu şti mulge oile.
Familia, XXI, 271: «Dă, mândră, barșonul tău,
Să-l pun pod, peste Ilolod.»

Idem 307: «Nana meacu barșon lat».
Cihac 480.—Jerney 1. 142.
Forma «braşon» care se aude în comitatul MureşTurda, pe lângă «barșon» e forma metatetică a acestui
_

din urmă.

Batăr, batir, Datărăş— âmbâtor; bâtor — barem,
chiar, de și,.cu tâte (că), ori (ce);—mr barim, cu tote că,
macar că;—fr. quoique, bienque, quand meme, si au
moins, si.du moins.

I. et B. 129:

Reteganul 25:

«Şi tot cred c'o să mai vie

Batăr la sfânta Mărie.»
«Batăr ce ger o gereză
Ea-i tot mândră și-i tot 'creță.»

_M. Pompiliii (Conv. Lit. NN): «batăr, de şi, cu tâte
că; se întrebuinţăză și ca esclamaţiune : Dorne ba-
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tăr! ce-a fi de el!» — Vaida Trib. VII «batăr, bătăZăȘ.»—M. Căn. 244, «batir, chiar, quand mâme.»
La Românii Selăgeni se aude și Dar, cu același sens

ca și. batăr,

formată, direct din

ungurescul

bâz,

care

se găsește în legătură cu îm: âmbâr, ca și bător cu
âm;
âmbător : Vaida Trib. VII, «bar : 0 dacă, spre
pildă:
Dar

ghear mere el,

o dacă ar merge

el, ori, bar

pote plăce : ori cui pote plăcea».

cui

Belceii—hălcs; leagăn;—mr. sirmîniță. — fr.
berceau.
Reteganul 51: «Domnule solgăbirău,
Mult îmblai în rândul mei
Să'mi pui peană și ciacău,
Punele-ai la pruncul tăi,

La cel mai mic din be/ceu (leagăn)»
(Sătmar).

Vaida Trib. VII, «De-a» fi bătut
Dumnedei

|

Tălpile de la Be/cez

In care m'am legănat ei.»
.

(Selagiu).
E întrebuințat numai în părțile,
unde contactul e
mai mare.
Berliș, beliș, beleș, beziluir
e, berlueală, beletueală : bârl6s, belles, bâll
et ; — căptușală;—mr. împurvuștire;—

fr. “doublure,

garniture,

fourrure.

Berluesc,
beluesc, beletuesc,
beleșuesc : bslleni ;—căptușesc ;—mr. împ
urvuștescu; —fr. doubler.
'garnir, fourrer,
|
e
„Cu tâte că nici substant
ivul, nici verbul nu
Pam
putut constata
în

nici

o

poesie

popora

nă, totuși le„am înşirat aci, căci
sînt forte rE&spândite.
Le găsim
de alt-fe] aprope în tste
dicționarele românești
: Lex.
B., Bobb, R.

Pont.— Vaida, le înșiră într
e vorbele au-

dite în Selagiu ,

Jerney

între

cele

din Moldova ; A.

de

Cihac

le

pune asemenea între ungurismele

limbei

române.
Bicaş-—-helkas6 ;—o pietricică albă,
sturnare;—
fr. caillou, gravier, silex.

cremene;—mr.

Cantemir : «zidit cu bicașe care sint în îndestulare
prin dealurile de prin prejur.» (apud Cihac II, 482).
Ca diminutiv: 1 et B. 59: «Părăuţ cu apă rece,...
Dare-ar Dumneqeii să sece,,...
S& rămână ghicășei» (bicășeii).
Familia AL. 64: «Cu bicășezi de tămâie,
Cu ţermurii de hârtie».
- Col. ined.: Şi-i mâncată de mulți răi,
Ca iarba de bicășei.
Jerney I. 142.
Biciuluesc, . biczu/esc—becsiilni ;—- apreciez, evaluez ;—mr. ghigsescu;—fr. taxer, evaluer, apprecier.

Gaz. Trans. 1889, 105: «Oul

de Vai biciuli,

Nici atâta n'ar plăti».
Familia XXI, 306: «Și ţi-a bzczali vacile
Şi vițeii de la vaci.
C'ai mâncat de pe săraci».

Vaida 'Trib. VII: bghiciuluesc
== apreciez.
An. Lug. (Rev. Tocil. VI) «Bics/ui&sk—Aestimo.»
Ungurescul Becsiilni însemneză pe lângă: «taxer,
Evaluer, aprecier» şi «honorer, respecter, vensrer,
r&vârer»,. dar la Români n'a trecut de cât cu primul
sens.
|

Pe lângă biciuluire mai avem și formele bici şi
biceă, venite de-a-dreptul din ungur becs, becsii
cu sensul

de:

6stimation,

appreciation,.

6valuation

Vaida Trib. VII.
d'une marchandise (R. Pont). —Bobb.—
— aestimatio.»
— An. Lug. «bicseu
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In loe de biciuluitor== apreciator, se zice în Selagii bghiciș v. Vaida Trib. VII.
An. Lug. ne dă și vorba bicsulat cu sensul de honor,

aestimatio,

din

becsiilet,

care

Bintătuesc—biintetni ;—pedepsesc,

osîndesc,

con-

înse n'am

vorbă

putut-o

damn ;—mr.

provenită

constata

aiurea.

pedepsescu ; —

îr. punir, condamner.

70:

se va convinge

Cat. Calv.

«După

ce

despre

curvia, €j....., judecătorii știind voia lui Dumnezei
despre acea, care-i curvă adevărată, săo bintătuâscă,
iară celui nevinovat să-i dea slobozie.—
«N. P. 17:
aCu pedâpsa săborului nostru se va binfătur». —

Vaida Trib. VII: «bghintătesc.»
E întrebuințat

De aci
Cat.

numai

substantivul

Calv.

tre mortea

68:

«După

|

ca termin

judecătoresc.

binfătueală
acea

ce-i după fire

s. bintătuire :

mare osebitură

şi

între

iaste

în-

bintătueală

ca

acea, se vor fi şi grele acelea, cum pribegiia şi prinsârea până la morte, i proci».... N. P. 84%: «Iar cari
se vor

afla

făcând

altmintrea,

cu

bintătueală,

carele

sau dat în condiţiile dintiii într'alți ani se va biztătui». Vaida Trib. VII «bghintă—osindă pedepsă.»
. Bios, biu—bă, bă(seges); — bogat, fertil, productiv, detaliat, deplin;—mr. (loc) avut, înbogat, gras;—fr.
riche, copieux, abondant, fertile, preductit ; dâtaille,
parfait.

Ă

Lex. B 56. bios: 1) cu de tâte înfromseţiatu: abun-

dans,

dives,

2) roditu,

mănosu ; uber,

fertilis,

abun-

dans».—ldem 57: biu sat de Dbiu—prisosît.
An. Lug. (Rev. Tocil. VI, 15) ne dă: bios—
tertilis și biosime-—fertilitas.
Jerney îl înşiră între cuvintele audite
în Moldova.
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Ungurescul DO are următârele semnificaţiuni : 1)
large, ample; 2) frecquent, nombreux, copieux, abondant; 3) fort detaill6, 6tendu, long (Babos).
Sensul al doilea a lui D6 a trecut la noi în b70s,
pe când în biă, totdsuna în legătură cu de, nisa
păstrat semnificațiunea de sub 3), adăugând la acesta
şi pe aceca de deplin, perfect. Trei citaţii ne vor
lămuri:

Let IÎ. 125: «Loc mai bun şi mai bIos căutându- Și,»
C. V. 16: «Deci se sui de frănse păînre și gustă
şi băsădui de biu păinră la zori».
Cat. Calv. 77: «Nu lua dâmne de la noi duhul
tău, .şi cuvîntul cel sfânt, ce ne dă întremarea cea

de biu a credinţii drepte».
Biriș—beres;—argat,

mr.

argat;—fr. valet

Trib. I. 152:

slugă

la

cărat

de laboureur,

«De cit slugă
Mai

bine

sai la arat;—

valet de. charrue

și Viriș,

la maister

Miș».

I. et B. 306: De cit slugă- și biriș,
Mai bine colo pe Criș».
«De cit slugă și b7ziș,
Mai bine la oi pe-igriș.
Pop. Poveşti V, 48: «Am venit domnule, că un
biriş da Măriei vâstre a dis, că mi-aţi- poruncit să,
Col.

viii»; Idem

ined.:

47:

«Birișii

domnului

în

totă

diua,

ve-

E
neau cite cu dece cară».
judecător, cacociabași,
Birăăi—bir6—primar;—mr.
p(u)lu a hârilei;—fr.maire.
Este un termin administrativ în. Ungari ia şi deci
lăţit în tâte părţile, unde. administrațiunea e ungurâscă; însemnâza primar ca în urmbtârele:.
Col. ined.: Bată-te crucea birăă,

ma

2

k

Mult îmblași de capul mei,
Să-mi pui peană şi ciacău.
I. et B. 467: «Hai leliță'n satul mei,

Că nu-i popă, nici birăă.»
La plural birae însemnează primarul împreună
cu toți funcționarii subalterni ai sei, sai și numai
cești din urmă ca în următârele:
Conv. Lit. XXII, 694: «Nu mă lăsa, mamă dragă,

Că biraele mă leagă».
Pompiliă, 50: «La
In Moldova birăă

Ja ocne:

birae s'o cetească.»
însemnâză: cioplitor

Alex. Poes. pop. 47: Fată

Ei m&

în

făgădăui

Şi-mi dat vin numai
Birăița șede-acasă
Reteganul

mei.»

de birăă,

chiamă

Şi-i uscată

,
sare

de birâă.

Fă pe placul
(în notă: birăt cioplitor de sare la ocnă).
De aci: birăiţă : femme du mâire.

Col. ined.: Ochii negrii

de

ca, şi-o

să beu;

lesă.

21: «IHai să ţipăm birăul.
Pe birăă nu l-om ţipa,
Căi

bună

birăița».

Jerney 1. 142—bir=biraă», «birâne=biraicza,»
«birosâg=biraire.»
E
Vaida Trib. VII : cuvintul. compus: ciurbohirăii=

economul de curte, ce îngrijește stogurile de
grâu.
Compus din estir=şură şi bir6=birău.»— Se
întrebu-

ințeză în Selagii.— Afară de acâsta mai avem:
fbi.
răi — IObir6 (f-suprem) :
Familia XXVI, 31: «Pe vulpiță mi-o pușca,
Și-o ducea la fibirăti».

+5

Apoi: soleăbirăti—szolgabird:

_Reteganul 51: «Domnule
Mult

Birșag —
bani;— mr.

Magaz.
N.

P.

îmblai

în

rândul

mei.

birsăg; — gl6bă, amendă; pedepsă
pedeapsă, jizae;— îr. amende.

'n

ist. III, 3183: «să dea şi acela birșag».—

72:

întrun

solgăbirău

an,

«cela
cela

ce
ce

fie de care post

nu

va ispovedi

omul

nu va posti 4 posturi

de 4 ori
întrun an,

bizrșag 7 florinți».

De aci birșuguesc, birșluguesc, birsegăluesc,
globesc, amendez — mettre â | amende.
Magaz. ist. III, 315: iar care Protopop nu va face
așa, să aibă Vlădica a-l bizșagul cu 24 de florinți».
dem 314 şi 315 cîntâiu să-l birșluguiască un îlorint, de nu va veni şi a doua ră să-l Dizșiugu-

iască cu 3 florinţi».—N. P. 16: «Pentru căi-am dat
putere, cum, unde va fi lege împreună, cu giuraţi să
potă despărți și Dizrsegălui cu direptate, iar cine

de cuvântul

nu va asculta
șa

(gl6bă)

Bitang,

mr.

cărții nostre, să fie biz

12 florinți.»
copil din

bitan—bitang;—șpurii,

flori;—

copil;—fv. bâtard, enfant naturel (RF. Pont).
Marian Desc.: «Veniţi! Cu trei unghii de bitan

ciupiţ-o.»—Jerney 1, 142

«bitang, bitangu.»

N'are a face: cu beto din care îl deduce.Lex. B.
dându-i semnificaţiunea de: vagabundus, vagus, errans, abandum,

In

popor

legitim,

dar

vel

bifang
numai

abandonum.

se dice
pentru

și

a-i da

unui
un

copil

din pat

titlu de

deştep-

tăciune, șiretlenie, calitate pe care poporul
tă la majoritatea copiilor din flori.-

Boboană,

o consta-

bobonoșag—babona, babonasăg;—super-
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stițiune,

fermecare,

ochilor; —

fr.

vraja ; — mr:

măghipsire,

luarea,

superstition, sorcellerie, ensorcelement.

supersiţiune

«boboană,

Trib. VII:
Vaida.—
N.P.83

materialul, ce se folosește la, vraciurile diferite.»—R.
Pont.: «boboană. charme, enchantement, ensorcellement» —Diez I, 127: «bobâne: sorcellerie — babonasâg.»
Miklosich,

Die

SI.

El.

in

Rum.,

derivă

boboană. din slavonul babonni.
An. Lug. (Rev. Tocil. VI): «Bobonă:
soperstitio. Bobonitore : superstiţiosa,
Bobonesk: superstitionibus utor».

Boghie, boaghie,
piță;—mr.

stog

Conv.

mic,

Si
praestigiae,
praestigiatrix

boglya;— puredie,

purculeţ; că-

căpiță;—fr.

de

Lit. VI, 116:

I. et. B.

cuvântul

meule

foin.

«<Cînd'o văd nepeptănată.
Parcă-i boghia negreblată, »

«Uită-te bade la mine,
Că-s mândră nesăpunită,
Roșie nerumenită
Nu ca boaghia hai urită.»
In comitatul Mureș-Turda există numai diminutivul bobifă (bobjiţă) pentru o claie de grâu,
constătătore din 13 snopi,

Bolînd—bolond;—nebun;

prost;— mr. zurlu, glar,

hut;—fr. aliân6, fou, insens6; sot.
Reteganul 86: «Văd bade că ţi-s urită,

Pentru

că am

Trib. VII, 201: «Turcule,
Trib. VI. 159:

fost bo/indă»

bo/îndule,

Dar ce țipi și chioteşti ?»
«Dar sluga așa striga :
Turcilor, Dolînzilor,

4

Ce

fugiţi voi,

de. pocniţi,

„La, min'de ce nu veniţi?»
- (Bănat).
Vaida Trib. VII. -— Bobb : bo/înd de curte : morio,
udvari bolond.
Cu mult mai des întrebuințat e cuventul «nebun».
Bolind se întrebuinţeză pentru a caracteriza o nebunie împreunată cu niţică prostie. Se zice despre
cine-va că e bolind, cînd se lasă a fi înșelat de altul, saii cînd crede în utopii şi une-ori și cînd e
greii la pricepere. Unde contactul cu Ungurii e mai
mare,

are

bolind

numai

sensul

spun

aci

avem

verbul

semni-

«nebun»

bolond.

ficaţiune, ce o are ungurescul
De

de

bolinzesc:

înnebunesc

și

prostii:

Gaz. Trans. 1890,

nevasta mă

147 : «Cu

După

|

dibesc,

fată bolinzesc».

Bobb : «bolinzesc : balordo, stultesco, bolondulok—
pe altu : lympho, megbolonditom.
Tot de aci substantivul bo/inzze, care în unele
venită
părți se aude sub forma. bolonciag — formă
sensul
“de-a-dreptul din ungurescul bolondsâg —cu

de nebunie, prostie. Bobb : bolunzie : fatuitas, bolontsâg, esztelenseg; fac bolunzii: insanio, bolondoskodom.
Şi în fine :
pe care
bolundăă : măsălariţă, (Vaida Trib. VII),
bolunzitore :
Bobb o numește Polunzitoriă : earbă
«bolunHyoschyamus-bolondit6 fii, Cihac- II, 483;
dariţă, datura stramonium»..
; — apă minerală, isvor de apă
Borcut — bârlut
acră ;—eau
minerală ; mr. isvor i că fântănă de apă
min6rale

acide,

source

d'eau

minerale

acide.
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Cihac II, 484%.

„Borkuit*

în ungureşte însemneză isvor de: apă

minerală;în româneşte însă. se întrebuințeză și pentru
apă minerală, înlocuind cuvîntul Dozviz, şi acesta,
de origine ungurescă; v. borviz.
Borneu (pronunțat bornyeu) —bornyu ;—raniţă; —
fe. havre—sac du soldat.

Gaz.Trans. 1890, 192: «Şi mi-ai pus borneu pe spate.»
Trib. VII, 269 : «Plângi mândruță, plângi mereii....
Și r6gă

pe

Să scap

de borneul grei».

Trib. VII, 249 : «Vai
Când

Dumnedei,

săraca cătana,
îi vine porunca,

Ia borneul pe spinare
Și iasă la drumul mare».
«Bornyi sati borji» însemneză, propriă zis: «vițel»
și așa a și tradus Românul pe ungurescul «bornyu».
Alăturea cu bornei, numire ungurâscă a raniţei, mai
găsim și aceea de:. «vițel» ca în următârea poesie
poporană: «Patrontașul și ghiţelul (viţelul)
Mi-o mîncat și suflețelul». (Familia XXVI 91).
«Borneu> e un termin adus din miliție, ca și ho-"
zate, strajămester etc.
.
Borzos — borzas; —.zburlit, resfirat, nepieptănat ;
— mr. necheptinat ; — fr. hâriss6, echevele:

Trib. II, 68: «Dintre gâști pe borzoșa».— Vaida Trib.
VII. — R. Pont. — Diez. 128.—Jerney I: 142. —
Fa-

milia XVIII, 239 (Marian, Descântece din Bucovina)
: «In
legătură, cu numele acestei fiinţe (Borza) cred
că stă, și
următorul adiectiv, carele mai ales în unele
părți ale
Bucovinei, este forte r&spândit și anume
bozz, fem.
borză. Adj. acesta, însemnă atâta, cât : sborșit,
resfirat,
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înfoiat şi se aplică mai ales la gâscele, a căror pene
sint creţe, sborșite, cari nu stati întinse și netede ca
celealalte pene, ci înfoiate şi resfirate în tote părțile».

'Tot din trupina bozz s'a format verbul burzuluesc
s. buzrzulesc = zburlesc, resfir. O ne mai fiind accentuat
a trecut în 2: pot —- putem, putere. Creangă Il. 4:
«Vai, aprinde-v-ar focul, să vă

aprindă,

zise

ea bur-

zuluită grozav; dar cum se chiamă asta ?»

Bosorcă, bosorcaie —boszorkâny;—vrăjitore, stri-

g6ie;—mr.

descântătâre,

vurculacă ; —

îr. sorciere,

maghistră, strigă, vampiră,
revenant, vampire.

T. Fr. 56, «morbaie, moroşniță, bosorcaie; strigoe
se numesc femeile despre cari poporul crede, că s'ar
transforma în iepuri, câni şi alte animale și ast-fel ar
de la vaci.»
lua laptele

In comitatul Mureş-Turda se zice Dbosorcă.

Bubăi, boboă —bubo, guba ; — sarică ; — mr.

rica;—fr. sarreau, manteau
et grossitre.

d'une etoffe de laine
,

Sa- forte
N

einer
Lex. B. psila, gausape, gaunacum ; ein von
—
144.
1.
Seite zottiges Oberkleid, die Gube. —Jerney
de
Iasd. Cuvente 1. 271 : «bobou : sarreau, espece
bubăiu,
manteau grossier. In Lexiconul Budan (p. 68):
consonantică
"sarecă. Din ung. guba prin asimilațiune
bumb
regresivă peste silabă: g4+b=b+b, ci : românul
|
=ung. gomb.»
43 ne da cuvîntul
pag.
Gyorgy
Domnul Alexics
bub6, găsitîn

Vadrozsăk

a le lui Kriza pag.

492, cu

o bundă de
sensul de: «szărâvel kiforditott bărbunda»
bubăă și Dopiele cu părul întors în afară. Derivind

dificultate foboi din bub6, nu mai întimpinăm nici o
netică, voză gubă.
Buduluesc

—

bujd6lni; —

alung,;

dai afară; —ar

DU

fr. chasser, metire
asgonescu, agunescu și azuiiescu;—
dehors, expulser.

diferențiat

sa

La început sinonim cu budușiuesc,

de acesta, luând sensul de chasser, expulser. Lex. B.
|
— R. Pont. — Vaida Trib. VII.
Budușluesc—bujdosni;—îmblu, răsleţ, mă rofugiez,;
îmblu de ici câlea fără nici un rost; — mr. mnu
hainiana ;—fr. vaguer d'une maniere occulte ; se refugier, errer, faire le vagabond, flâner.

Jerney,

I. 142.

însemneză:

Bujdosni

«vaguer

d'une

manier. oc-

culte, se refugier», și cu sensul acesta îl găsim intrat în limba română d. e. Mag. ist. III, 53: cimblă
budușlăii, neferindu-se prin sate» ;—idem «nu numai
din ţara Leșască, ci şi din țara ungurâscă venia

budușlăi preste munte»,
Sensul

acesta

stantivului

s'a

înseamnă
ică c6lea,

un

așa

că

de ici câlea

«perde vară,

budușiuesc

astăţi
fără

nici un rost»,

un mișel,

iar

care îmblă de

vagabond».

Buibeleu,
scurt

al verbului, cât și al sub-

însă atât

peiorat,

«îmblu

Dbudușiăă:

etc.

făcut

buzibălăă—bujbele,
dintr'un

postav

subțire

vată. (Al. Gyorgy. 111).
Reteganul 43 : «Doamna
Are

un soiă de palton

n'are

măsa-un

şi

căptușit

cu

buibeleu;

lepedeu

Şi i-a face Duibeleu».
In legătură

cu acesta

buică

cu

sensul

de

«pep-

tărel»: Familia, SXIV 270: «Că ei nu-i trebue lapte
Numai s'aibă buică n'spate».
(Solnoc Doboca).

dl

Apoi buibărac, identic
Col.

ined.:
_

De notat că

Zis-o

în sens

maica,

cu buibălăi:

că mi-o

Rochie

şi buibărac

Şi m-a

da dup'on

buibăracul

sau

face,

diac.

buibălăul

este o:

haină ungurescă, şi numai prin părțile, unde contactul cu Ungurii e mai mare e intrat în uz şi la

femeile române.

-

Bumbușcă—gombostii;—ac cu gămălie ;—mr. ac
cu tupuze;—
fr. &pingle.R. Pont. &pingle ă cheveaux;—

istr. rom. bătun,

pl. bătuni. (Col. 1. Tr. an. III. 283).

Gaz. Trans. 1887, 6: cAm o mândră c'o bumbuşcă,
Purecii deochi o mușcă».
Cihac II, 486.
E un cuvânt tot atât de des întrebuințat ca și

Dumb. Jerney îl. înșiră între cuvintele auzite în:
|
|
Moldova.
Bulciu, bilciă, bunciă : ung. bulcs, boles, bolesi,
best; —tirg, s&rbătâre, procesiune; —mr. pizare, sărbătâre;—fr. marchâ, foire, fâte, procession.
Cihac 486: canniversaire de la dedicace d'une 6glise,
fete du village ou patronale».— Pop Povești III, 85: cAdi
e târgîn oraşul cutare, bâlcii mare». —Lazăr Şăineanu :

- Incercare

asupra

semasiologiei

limbei române

(Rev.Tocil. VI, 250): «O altă espresiune pentru serbătâre

e bulciă sai bilciă, la Moţii din Ardeal buncză din
ung. bicsu, bilcsui «peregrinare», care întrunește
sensul

de sărbătâre»,

azi în special

«s&rbătore

pa-

tronală», cu acea de tirg», întocmai ca paleo-slavicul

trăgă, zavijrogte (românește «tirg»), macedo-rom. panigiru (== ngr. zwrfogt) «publica, celebritas, nundin&.
Slavici Nov. 99: «Era bâlciul de tâmnă de la Sărata».
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bine
Prea interesante sînt—pentru lămurirea cât mai
de la
a cuvîntului acestuia —vorbele D-lui Ioan Slavici,
rn,
pag. 126 din a D-sale: Die Rumănen în Unga

Siebenbiirgen und

der Bukowina,

pe cari le dai

aci în traducere :
«Macedo-Românii în Tesalia și Epir, cari și el, ca
Mocanii, duc o viaţă pastorală, plecă împreună cu
familiele lor pentru pășunatul de vară, aşa, că satele:
lor

câşa trebue
mai

vară

peste

rămân
aprope,

aprâpe

pustii.

să fi fost și la Moţi unde

căci

numai

în

chipul

păşunea era

acesta se: pâte es-

plica un al doilea obiceiii al munţilor apuseni, așa
numitul : «Kuszmarkt (ung. esolvâsăr) de la Ialmăgy».
«Acest tirg la Moţi nu se numeşte tirg, ca cel de

ci bunciă de la Hălmaj.

la Găina,

Bucsuzni însem-

n&ză în ungureşte : «a-și lua rămas bun» și bucsu sai
bulest «procesiune, peregrinagii».
«Tâte femeile tinere, nevesti/e, cari sau logodit
la sărbătârea Apostolilor Petru și Pavel pe Găina,
vin călăreşte în deplină podobă de mirese la Ilălmaj
în Sâmbăta Paştilor și aci sărută pe ori-ce om cinstit,
ce întâlnesc pe stradă. Ar fi un motiv de supărare,
când 'cine-va nu sar lăsa să fie sărutat sat dacă n'ar
da

un

creițar,

dar

celei

pentru

Mai jos pag.

ce-l

sărută,

fie. chiar

şi

numai

un

ca să se păstreze. obiceiul».

127

odaogă:

«âcest obiceiu la aparinţă fără nici
să-și aibă originea numai în faptul, că
tinerile. femei plecau de aci la braţul
și de regulă își luau obicinuitul r&mas
selor de la cunoscuţii lor şi primiaiti

un sens, pote
mai de mult
bărbaţilor lor
bun al mirede la aceştia,

.:
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daruri la tîrgul de la Hălmaj, care avea loc tocmai
pe timpul plecărei.
De la, sensul de procesiune, peregrinare, a trecut
la cela de «tîrg», cu care se găsește astădi în multe
părți locuite de Români.
In ungurește “astăqi e mai întrebuințat pucsu de
cât bulcsn, de unde sar părea că bulcii al nostru
și
trebue să fie intrat de mult în limbă. De aitcum
din bucst se putea naște forma bulciii, întocmai cum
din băsâg sa născut bilșug, belșug, cu intercalarea
licidei 7.
Cancetii— lkanes6 ;—cană,
ghimacit;—fr.

ol, ulcior, urcior ;—mr.

a vin.

cruche

cazGaz.: Trans. 1886, 132: «Cind o pun domniin
cei». (în notă: cană, ureior).
EI. Sevast. 289: «Să bem cu păharele

Ba și cu canceauele».

vas de
M. Pompiliit Conv. Lit. XX: «cancei : un
un fel
lut cu c6dă, la gură ca o ulcică, mai largă;
de cană.5— Vaida Frib.

VII:

maghiară. N'are

Forma, în care-lgăsim, e de sigur
a face cu latinul «canna».
; — sap; prășesc
— Kapâlni
ese
Căpălu
sire;—

fr.

houer, serfouir.

"Col. ined.: «Săracile fetele,
Cum

le mai

Ziua merg
“Bobb
pâlok. -

ulcior.

scaţă, cană,

;—

mr.; .Scâl-

|

ţin şelile,

căpăluesc

Nâptea spală, şurluesc».
II. 563: «copeluesc—sap,' fodio,

âsolk,

ka-

—mr.
Căpeneag s chepeneag Kâpenyeg; — manta;

sihmă,

timbare;—

îr. manteau.

dt

Col.

ined.:

«Zis'o badea

ca

vini,

C'a vini con căpeneag
Ş'o vinit co ţundrăn cap».
Coșbuc George Trib. II, 171:
«Nici am cal, nici căpeneaz
N'am pe lume om cu drag».
I. et B. 403: «Spune-mi mândr'adevă&rat
Tu cu câţi te-ai sărutat,
Cu 10 cu chepenege».

Pompiliu 64: «Intinde căpeneagul,
Să-ţi v&rs banii cu sacul».
Este unul dintre cuvintele aduse din miliție; se și
întrebuințeză mai ales pentru mantaua militărescă.
Jerney îl numără printre cuvintele auziten Mol-

dova. (I, 145).
1) Căpăt—kaput ;—haină, surtuc, palton, suman;—
mr.

surtuc;—

fr.

surtout.

Familia XIV, 177. «Cu pălăria sa ca o 6lă de fiert,
cu înfricoșaţii sei pantaloni şi neschimbatele sale
căputuri de una şi aceaş materie, din lâna oieb.
E un cuvînt des întrebuințat la românii de peste
ales: «căput de iarnă»=epalton».
munți și mai
2) Căpit—kapu;—p6rtă;—mr. pârtă;—fr. porte.
Familia XXV, 524; «A lui d'așa să-l aștepte,
Cu deschise căputuri». (în
notă: porți).
E format de la, acusativul unguresc kapu — kaput—după cum afirmă și domnul Alexics Gy5rgy în

ale

sale Magyar Elemek az Olâh nyelvben p. 69.
Circulă alături de sinonimul săi pârtă prin ţinu-

turile,

unde

Cătană,

amestecul

cotună,

e mai

cătună,

mare.

katona;— ostaș, sol-

D9

t, militaire.
dat, militar;— mr. ostaş, nizam; fr. solda
venit aMag. ist. III. 368: «Pentru cătane, ce-ati
supra, lui Mihaiu-Vodă».
[. et B. 295: «Fâie verde buruiană,
Vai maică m'a scris cătană».
Col. ined.:1o mă duc maică căfană
Tu r&ămâii de-mi spală haine.
Aceași : Cine m'o luat cătană
W'are-a ce-şi mai da pomană.

Vaida, Trib. VII: «cotună, cătună=—miltar, ostaş».
De aici: cătănie,
cătunesc cătănesc

cătunie şi cotunie; verbul
şi. cotunesc; adiectivul cătă-

nesc si cătănașesc.

«Cătană» va fi o dovadă neștersă despre serviciul
i în
ce l-a făcut şi-l mai face o parte dintre Român
fidoine
armata. Austro-Ungară. In cele mai jalnice
armata,
gureză cuvântul acesta, căci e grei de făcut
Gmeni
şi între 6meni de aceiași limbă, dar mite între
le suce
diferiţi prin limbă și obiceiuri ! Chinurile,
o-Ungară
fere un biet ostaş român în armata Austr
mai mare
îl fac pe acesta să-și închipuiască de cea
adăogăm la
nenorocire înrolarea sa în armată. Să mai
ul, și .
acesta şi regretul vetrei, la care a crescut Român
cătană s'a
ne vom putea explica, cum în jurul vorbei
cțiunile pogrupat tot co pâte fi mai jalnic din produ
porului.
de felul
Una din capo-d'operele din producţiunile
satul
în
o
acesta e următorea 'doină, ce-am auzitRipa de jos, Comitatul Mureș-Turda, :

Cântă cucu'm virv de șură, |
Merg voinicii la măsură;

Cântă cucwn vîrv de paie
Merg voinicii la bătaie;

Cântă cucu Vinerea,
Trec voinicii Dunărea.
Of, seracii voinicii,

.

Blăstămindu-şi părinții
De ce i-o făcutpe îi!
Nu-s negri de felul lor,

Curmn se duc ca Huturii,

Pe marginea

|

Dunării

Că-s de frica, Nemțţilor ;

Nu-s

negri de nespălaţi,

Wezgri ca călugării,

| Că-s negri de supăraţi.

Into doină
următârele :

de

publicată

«Maică, până ce-oi veni

Tu cămașă mi-i eroi

|

Iarnic
|

și Bârsan,

găsim
|

Darsă n'o coși omenește,

| Cis'o coși cătănăşeşte.

Ore de ce sa pus aci «cătănășeşte»
opus lui «omenește»? Cătana nu e «om»?
Se vede venind cine-va din depărtar
e; ţăranul ro-

mân

își

zice

atunci:

«iată

vine-un

om».

Dacă

acel

cine-va se apropie atâta, în
cât să pâtă fi distins,
dacă e un ţigan, ungur, jidan,
neamţ sai ori-ce alt
om, care prin port, prin limbă
sat prin alt-ceva se
deosebește de «român» așa cum
îl cunâște țăranul
român, Gre-cum ca, părendu-i
răi că ș-a perdut vremea să se uite la dânsul zice:
dă] dracului, că nu
e om, ci țigan, ungur etc. Tocmai
așa și cu «cătana».
In doina de mai sus „omenește“
înlocueşte pe „zomâneşte“, fiind-că după concepți
unea Românului oz

însemnză Bomân, şi aci cătănășe
şte = soldățeşte.
Celuesc — esalni;—înşel, amăgese;
—mr, minciunez,
ar&d;
— fr. tromper, duper, s6duir.
Pop. Trand. 25: «Nu-i voinic
să se găsâscă,

|

Pe ea să o ce/uească».

Conv. Lit. XXII, 533: « Celuit-a

„

celuit,

Fecior tînăr de zlătar
Fată de domn mare.»

n

I. et B. 16: «Cum mă culc, cum te visez,
Pun mâna pe ce găsesc Dâmne cum mă ce/izesc».
An. Lug. (Rev. Tocil. VI, 17), Cseluiesk — Decipio,
fallo». -

|

«Celuesc» n'are-a face cu «celo»; e din ungurescul
csalni și trăeşte alătur de înştl— latin de origină,—
care l'a şi influențat din causa apropierei fonice ce există între trupinele lor, căci pe lângă celuesc, se mai
aude şi îzceluesc.
Pop. Trand. 25: «Blăstămul fetei înceluite».
Conv. Lit. XXIII, 1100: «Vino bade, de-i vini, .

|

Nu mă tot încelui,
Că 'nceluită-s eu bugăt,
Că mă uit şi nu te văd;

Celuiască-te lumea
Cum mi-ai celui

mintea».

De aci : celuire și celşags. celușag-- înşelare, a“ măgire.
|
Reteganul 110: «Spusumi-o frunza de fag,
Că dragostea nu-i iosag,
Numai trudă şi ce/șag»
Col. ined.: Din iosagși din moşie,
Am cădut la grea, robie;
Din moșie, din iosag,
Am cădut la grei celșag».
Pop. Trand.; «Ba ei nu te-ociu slobodi
Că ţi-e glasul bărbătesc

-

Şi ţi-e portul mueresc
Şi mă tem de ce/ușag».
An. Lug (Rev. Tocil. VI, 17): «Cselshag—Deceptio».

Celuşag și celșag sînt formate cu sufixul șag care
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de alt-fel e de origine maghiară
întocmai ca: furtușag, vălmășag, moloșag etc. și
nu sînt venite de-a,
dreptul din ungurește. S'a 'ntimpla
t! ca în limba română de peste munți dou& elemente
ungurești să se
'ntilnească și să formeze o sing
ură vorbă, în care prin
urmare amândouă părţile, atâţ
trupina, cât și sufixul

sint

streine.

In ungurește înșelare, amăgir
e se zice : csalăs, csaISdâs și csalogatâăs.
De-adreptul din ungurescul
csal6 ni-a venit;
Cialăiă — înșelător, amăgitor,
seducător.
Conv. Lit. NAIV, 1093: «Ba
îo brato n'o0i veni
Că te cunosc pe palțău

|

Că ești câne și

cea/ăii».
Trib. VII, 269: «Neico cu
suflet cală
De te-ar bate Dumnezei
Nici mai bine, nici mai răi
De cât cum voii zice ei».
«Cialăi» din csal6 ca iștalăt
din istăl6, birău din
bir6 etc.
|
|

Chilin—kilân;— deosebiţ desp
ărțit, separat; — mr.
ahorghia;—fr. s&par6, isolg.

M. Pompiliă Conv. Lit,
NI: «de chilin, despărţit
la o parte».— Vaida Trip,
VII: «chilin, după pronunțare tiilin și

tiiling—-separat».

|
Jerney 1. 146.—Lex. B.
«distinctus, varius, diversus
,
separatus».
B. Dos. 378: «Că i-ati pus
cu turmele chz7/ine
E

Cihac II, 489.

Pre mosti în rînd cum
li să vine».

Se zice «a se da de Chilin
» mai ales despre

tinerii
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însurăţei, când nu mai vor să mânânce
bătrânii sau cu ceialalți căseni.

De aci

chilinesc,

împreună cu,

deschilinesc—separ,

despart

deosebesc şi chilinire, deschilinire. N. P. 168: «Luând
pe disc părticele deschilinite».
Chindeu.— kend5;— năframă,

|
maramă;

prosop;— mr. pischire; prusop, ștergător
în. fichu, essuie-main.
Col. ined.: «Că-s aprâpe de mult răi,

ștergură,
de față;—

Ca, obrazu de chindeiă».
Il. et B. 121:— «Şi-i legată cun chindeii».
Idem 185:
«Măriuţă cu chzindeă,
Gaz. Trans.

86,

Vai de măritatul teu».
165: «Lacrămile dinochi pică;
lo le șterg cu tindei (chindeiă)
lele merg ca păr&u».

Cihac, II, 489.—In comitatul Mureș-Turda chindei
se întrebuințeză, întiiu pentru «ștergură» alăturea, de
sinonimul său «ștergar»; apoi pentru o năframă ţesută tot în forma ștergurei; de cât împodobită cu
mai multă artă, cu care în timpuri mai frigurâse sau
ploi6se își învelesc femeile capul.
Chischineu, cheschenei,
cheschenea—
keszlken5;— năframă, maramă; -—mr. pischire, șimie, calimchâră, ghismae ;—fr. fichu.
Cat. Calv. 22: «Uneori punea numai k/skeneul pe
bolnavi și se vindecaii».— Vaida Trib. VII.

Trib. 87, 34: «Și c6să şi chindisește
Chischineaue

mari

domnești».

Conv. Lit. XXII, 534: «Legă mâna 'n chescheneiă
Ş-o bagă în sînul meiw,
Conv. Lit. XXIV, 92: «Ce duci lele 'n cheschenei?»
Idem

IV, 31:

«Bădișor

capu

mă

doare;

GQ

D'adăm 'bade-o

cheschenea

Să mă leg la cap cu ea»:
In Haţeg chișkineă:
Conv. Lit, XVI, 9: «Chișchineu rotat,
Cin'te-a blestemat?»
Ciacăii— csâk6 ; —
schako.

Trib.

chipiu, chivără ; —

fr. tschako,

II, 46: «Domnule solgăbirăii
Mult îmblaşi de rîndul mei

Să-mi pui peană şi ciacăă».
Reteganul 51: Aceaș, ca mai "nainte.
Col. ined.: Imperate, nu ţi-e grei
|
Când veqi sânge pe ciacăă
Yărsat din sufletu meu ?
Cigă — csiga. ; — scripete ; — mr. căruliii;, —
limace,

fr.

limacon.

Bobb «lune de tras în sus cu ciga : subductariustereh tsigân felvon kăt6l». —-R. Pont. «sterlet, limacon,

6scargot; aruc,

cabestan,

sabot, toupie.—Jerney,

I, 142.—Cihac. II «cigă:s., toupie, guindal, colimagon,
cric ;— cigă-miză vâtille, fadaise, blague ; — osiga
toupie, guindal, cric, csigabiga colimagon, vstille, fadaise etc., (biza colimagon) ; pol. cyga, cr. serb. tigra
toupie. »
„ Cilediti
— csel6d; — copil, servitor, copilărime, servitorime, familie ;— mr. fâlcare fe, enfant, domestique, enfance, gens de service, famille.
Trib. 1887, 33: «Dragi ciledii lui,
Unde că porneşte
Mare spor sporește».
Bobb II, 562: «celed —familie de casă, familiarium
domesticum, hăzi csel6d».—M. Pompilit Conv.
Liţ. XX
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servitorimea
co familie».— Vaida Trib. VII « cileghii
totalitate, nedin casă, membrii din familie luaţi ca
luând între ci şi pe capii de familie».
di ai? == «câţi
In comitatul Mureș-Turda : «câți cile
copii ai?»

Cinaş—

csinos;—

peluș mușutic ;—

drăgui,

îr. charmant,

gentil, joli:

Col. ined.: M-o făcut maica Cinaș,
Să scot fetele 'n imaș.
Conv. Lit. XXII, 535:

mr. beleș,

frumuşel;—

«S'aleagă

mieii

de grași,

Şi voinicii de cinași».

ş,
1. et B. 383: «Trandafir, trandafira
Drag îm e omul CiInaș».
pe ultima, nare de
Cuvîntul cinaș, cu accentul
ungurească: cin=esin,
cât o parte din el de origine
poznaș, pUngaș;—
iar aș e sufixul calificativ din
ivul csin «proprets,
dar cu tote acestea nu substant
ru cinaş, ci adiect.
Slsgance,» no-a dat pe al nost
spune numai faptul ca
csinoş. Lucrul acesta nu ni-l
limba română (nu e de
substantivul n'a străbătut în
vang; grade), dar si
a se confunda cu slavicul cin—
erea lui oş in aș pledificultatea, fonetică pentru trec
sens între csinos și
cum și perfecta, identitate de
cinaș.

Numai

analogia

a făcut,

ca

din

csinoş

jungem la cina$ al nostru.
os; -—Îr.
Ciont — csont; — os; — mr.
05
Pop. Trand. «Să-ţi ajungă os pe

se

a-

0s.
|

Ciontele prin pat în Jos».
tu».—An. Lug:
Vaida Trib. VII : «a "ngheţat ca cion
(Rev. Tocil. VI, 17) «Csont. Os».
mr. dantelă;—fr. danCipeă—ecsiple ; — dantelă;—
telle.
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Reteganul
|
M.

120 : «Vasilică clop cu Cipcă
Vină la noi duminică»

Pompiliu Conv.

Trib. VII : «cifcă,

Lit.

XX

: «dantelă».

—

Vaida

circă = dantelă».

Cipor s. ciopâr — csoport; — turmă, ciurdă, cirâdă
,
câtă, boteiii;
— mr. turmă, slotă;—fr. troupeau, groupe.
Vaida Trib. VII: «turmă spre ex. un 'cipor
ghe-

boi.» —«Jerney
«troupe,

Cihac
de

[, 143: «esoport — csopor».—R. Pont:

quantit6,

II, 491:

nude,

masse,

«troupeau

de

volse

d'oiseauxy.

Ciucur—csulkor;—canaf, — mr.

fundă;— fr.

ruban, maille, îrange, boulfette, houpe.
I. et B. 274: «Mai bine m'ași spânzu
ra,
De ciucurul brâului».
Col. ined.: Năfrămuţă cu ciucuri,
,

-

Io

te

joc,

tu

—

bestiaux».

te

noeud

scuturi ;

Năfrămuţă 'nciucurată,
Nu fi mândră supărată.
Domnul C. Lytzica mi-a comunicat,
că în Moldova
CIUCur însemnâză Și «ţurțur
de ghiață».
Picot.

- De aci

27.—Cihac.

II, 491.

«a înciucura».

|

(Dubiă)

“Clop, colop—kalap;—pălărie;—
mr. capelă ; — fr.
chapeau.
Col. ined.: Bade, clop împete
lat,
Multe

Aceeași

:

suflete-ai

«Dragumi-i

Că Badea
Cu

colopu

de

stricat.

cătră

sară,

pe deal cobâră:
pe-o

ureche,

Cu inima ruptă'n zece.
Reteganul 120: «Vasilică, clo
p cu cipcă,
Vină

la noi

duminică».
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Familia

XIX, 580:

«Trag co/opele pe nas
Și fac la fete necaz».
Familia XXII, 323 : «Sa dus bădița cătană
I-a r&mas clopu şi peana».
E forte des întrebuințat. Sint multe ţinuturi, pe
|
unde numele de pălărie nu e cunoscut.

Cochiivechi —

k6tyavetye ; — mezat,

_licitare ; —

mr. mezate ; — fr. encheres, licitation.

Cihac II, 492 : «cochiivâchi s. pl., (pour cotiivâti)

encheres : (Ur. 5. 445 : tote veniturile podului cu țedulă prin telal-bașa să se vinză la cochiivechi în Visteria gospod) ; — k6tyavetye licitation, encheres, lkotya,

licitation, vett (venni) achet6 ; — selon Mikl. Magy. 33 |

le mot magy. vient du: sezbe kote vete, quis vult plus
(dare).»
Domnul Hasdeii în Col. |. Tr. VII, 499 : «cochiivechi însemnâză pur și simplu mezat sai licitațiune,
fie dinaintea divanului, fie de 'naintea Starostelui de
negustori, &r nici de cum adunarea 6menilor cu minte!
„şi esperienți. Noi am luat acest cuvînt de la, Unguri,
la, cari kotyavetye, pronunțat aprope ca lkolkiovekie
vrea, să zică vindare publică. Ungurii la rindul lor,
după propria mărturiă a archeologului maghiar Râvai,
Vai căpătat

Cold

de

la Serbi».

, culduș — koldus ; —

r. ciritor, ciripân ; —

cerşitor,

sărac; —

îv. mendiant, gueux.

Gonv Lit. XVII, 355 : — «Bună sara om bogat;

|

— Mulţumesc colduș de sat».

Vaida, Trib. VII: «cerșitor» nu e cunoscut. — An.
Lug. (Rev. Tocil. VI, 33): Kuldush-Mendicus.—R. Pont.

«culduş pauvre, ruine».
Colduesc şi culdușesc— cerșesc ;— mr. cersesc ;—

6

în. mendier, gueuser, demander Paumâne, la charite.
“Vaida Trib. VII.—R. Pont.
|
Copîrşăii — kopors6; cosciug, sicriu, tron, năsălie;—
mr. chivure, sânduche de morți;—fr. cercueil, biăre.

I. et B. 57 : «Mori mândră să mor și eii

Să ne facă un copîrșei».
Trib. VI, 149 : «Cine din tine mă scâse
N'aibă sănătaten 6se
Nici pită de grit po masă
Nice lemn de copizrșeă
Nici nu-l erte Dumnezeiw».
Familia XXII, 295 : «Că voesce a, scrie carte,
La măicuţa'n Braștaleii

Să-mi trimită copizșei ;
Copirșeii mândru cernit,
: Copîrșeii mândru vergat,
Trupul moi o fi sfărmat».
Neszelia,
|Tumba,

An. Lug. (Rev. Tocil. VI 40).

Coperșeul]Sepulerum.

Jerney îl înșiră între cuvintele audite
în Moldova.
Corcie — loresolya ; — codirlă, l6să ;
— fr. patin,

poulain.

Lex. B. «scala cellaria, die Schrottleiter,
Kellerleiter».
Cihac, II 493.—Gaz. Trans. 1888,50:
«corcie=o gratie
de nuiele, ce se pune iarna pe
sanie, ca să stea
"finul.”
Corșagg — lkorsâg; — guturaiti,
diaree, o boală trecătorie; epilepsi
— e;
mr.. tuse, scâtere afară;
— fr.
catarhes; diarrhâe; mal cad
uc, epilepsie.
Bobb: «cu COIȘar= comitial
iter — korsâgoson».—
Gaz. Trans. 1888, 53:—coz
Șag = diaree, durere de
pântece, răsbire».
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kristâly;—-cristal;—mr.

Criștaii —
stal; —

în.

U,

cristal şi cru-

|

cristal.

Col. ined.:

|

iu, iu, fărtaiu,

criștaiă,

husoș să nu-l dai.

Pintwon

Forma e cea maghiară.
Curuţ — kurucz; — cruciați unguri, rebeli. Aderenţii contelui Emerik T6k5ly șia lui Francisc Râkoczy
II, cari s'a resculat în diferite timpuri în potriva
împăratului Leopold I.
„Cihac II, 494: «croiss hongrois, rebelle; (Pan p.
V. 2,75 foarte cu puţintea oaste curuţi de a-i luirămăsese).—kuruc nom des soldats du dernier Rălocy;

cech. kuruc

crois€, rebelle; du nhall. Kreuz-fahrer

aia
crois6.»
Dărab s. dărabă-—darab;— bucată; — mr. bucată,
cumet, cumată;—fr. pi&ce, morceau.
Cat. Calv. 28: «taie un lemn din pădure şi dintr'un
dărab își face

foc

să

se 'ncăldescă și să'și cocă pită,

dintr'alt dărab își face Dumnezeii şi îi se 'nchină.»
R. Pont.—Cihac II, 102.
EI. Sevast. 328 : «Apoi du-te la cea portă
- Ş-o taie dărabe t6tă.»

Col. ined. : Că de mâncat i-am gătat
Căpăţină din grădină

»

C'o dărabă de slănină
Şi c'o 6lă de. smintină.

Trib. VII, 205:

«Țigane, cetera ta

Trebuiii-ar zugrăvită

Con dărab de lemn lovită».

Reteganul 108: «Ședi bade dac'ai venit
CE

C'ai trebui

omenit

|

C'un dărab de lemn pîrlit

-

06

Ş'ai trebui ospătat
C'un dărab

de lemn uscat».

De aci avem dărăbos identic cu necioplit, adică ceva
în stare brută, în :«dărab».
De la pluralul dărabuzi s'a format verbul:
Dărăburesc—dimic, fărim, îmbucătăţesc; mr. a diihica, a disica, a, frânge;—f.. depâcer. rompre, casser.

Gaz. Trans. 1890, 49: «Şi să mă

dărăburească

„Şi din mine să cioplâscă».
Pompiliii 15: «Pre mine să mă dobâre

,

Și să mă dărăburească
Și din mine să cioplescă».
Darăburos—Bobb:. asper.
Acestea-și ai analogia în feluresc şi felurime, formate asemenea de lapluralul fe/uri—din fe/ (v.
ac. cuv.)
Dereș—deres;-—alburiiă, suretic, sur bătândîn
roșu;
—mr.

durin, psar, siv;— fr. gel6e blanche, givre,
gris,

rubican. Bal. Mor.

sefahl,

deres :

bereift,

weiszgrau.

R. Pont.—M. Cănianu 245:

măusefarb,

mău-

|

«Colsre de cal» (Moldo-

va).—Cihac II, 495: «rubican (seulement
des chevaux);
cal roșu cheval alezan parseme€
de blanc, cheval ru-

bican, cheval

vineux;—deres

couvert

de frimas,

gris

de souris, (d6r—frimas); pol. deresz,
dereszal, tech deres, deresak, derezek cheva/ zubican,
rouan.
- Dipl&u's. depl&ă—gyepl5;—fr
îu;—mr. fărnu, frin;—
fr. frein, bride.

Lex. B. «depleu,

dipleu,

der Ziigel.—Jerney 1: 144.

hă țiu, habena, froenum;

Diug—dg;— hoit, stirv, putâre;:
—
târe;— fr. cadavre,. charogne.

mr.
a

mârșe,

pu-

-

V/

Vaida Trib. VII, «diug— hoit, stirv, mortăciune; e
des uzitat».
Acest cuvint împreună cu hoit, amîndous din ungurește, sint fârte respândite. Diugule! e sinonim
|
cu «putâre!»

De aci diugos — leneș, puturos (R. Pont.) și dugliş cu acoeaș semnificaţiune: Creangă II, 52: «sc6lă,
duglişule, înainte de răsăritul s6relui».

i din diug e un fot consonans, forte des în graiul
ljelje
Românilor de peste munți: djeal (dieal) — deal,

(lielie) = lele, njenje (nienie) = nene, ete. — i s'a născut sub influența lui 5, care
putea
n-am
căci alteum nu

sună ca
esplica

|
înaintea lui 7.
Duhan s. dohan —dohâny;—tutun,
tutune,

tutume,

e român,
lui
presența

un

tăbac;—

mr.

îr. tabac, nicotiane.

duane;—

Pop. Poveşti III, 20: «Na ţigane patru bani de duhan şi mergi de-l chiamăb — Pop. Trand. 32: cA|
veam pipă şi duban».
Gaz Trans. 1888, 118: «De când joc fete pe-ales
“ Nam dohan să dohănesc».
De aci:
Duhănesc—
tabac.—

fumez;—mr

Trib. VII, 249:
Idem 224:
|

îr. fumer

«Unde şade ș-odihnește
Prinde pipa duhănește».
«Bocănireaș la ferestă,
Bărbatu-mi șede la masă;

Sede jos şi duhănește
Dracu-l

Reteganul

afumez;—

33:

știe ce gândește».

«Cine 'n lume-a mai vădut

Epure vara cosind

du
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Și găina
Epure

dubănind,

suind

pe

scară

"Şi găina cu ţigară?» .
- Duhănaş-—fumător; — mr. afumător; — fe, fumeur
de tabac.
i
Pop. 'Trand. 26; «Ba pe vatră nu'mi aşterne
Că-s bărbaţii duhănași.
Duhăniţă = tutun țărănesc (Vaida Tri. VII).
Duhan e mai rar întrebuințat de cât făbac; dar
lui duhănesc nu-i face concurenţă altă vorbă.
Făgădăii—fogad6 ;—birt, cârciumă;- mr. dugane,
micheane și mihănă;
îr. cabaret, gargote, auberge.
I. et B. 224: «Fie verde de duplăt,.

De-ași
Idem 287:
Col, ined.:

avea

un făgădăi».

«La Lina la făgădău».
Turcu de mân'o-a luat,

In făgădăă

s'o băgat.

Eadem : Și cu hida te-am aflat
Ducend'o la făgădău.
„Alex. Bal. 95: «Colo'n jos la, făgădăă».

„derney

I. 143.-—

R. Pont. —

Cihac II. 494,

De aci făgădar şi făgădăriț
= cârcimar, cârcimăriță. Alex. Bal. 95: «Măi. cărcimar,
măi făgădar!»

Fărtaiu, fărtal, fărtar— fertâly; — sfert,
pătrar; —
mr. ciree;—fr. quart, quatrisme partie.
Lex. B. fărtaiă, fărtalu sat fărtariu
— quaria-

rius, quadrans: das Viertel, Vierling,
der Quart.—R.
Pont.;—Cihac. II. 499.— Vaida
Trib. VII.

Col. ined.: U, în, îti, fărtaiă criștaiu,

Pintr'on husoş să nu-l dai,
In comitatul Mureș-Turda s'a
format de
Lăiș şi iată cum:

aci

făr-
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Anunţurile privitâre la dare, facere de șosele sai
ori și ce intereseză de o potrivă pe toți locuitorii unui
sat, dacă acel sat e mai măricel, se fac prin dobaș,
care bate doba, la răspintii sai în diferite. părți ale
satului și după ce încetâză de a o bate, în fie-care
loc, anunţă, ce-a ce i s'a încredințat de către autori-.

tăți. In comunele

mai mici însă acest dobaș lipseşte

şi este înlocuit prin fărfăiș, ale cărui atribuţiuni
sint aceleaş ca și ale dobașului, de care se deosepește numai fiindcă-i lipsește doba. Anunţurile le face
în chipul următor: Se urcăpe un deal fârte apropiat de sat,—dacă în sat se află vre-un loc mai ridicat, atunci pe acel loc—de unde strigă de mai multe
ori: 'Tot omul la ziua cutare (sait până în x zile) să

se prezinte etc..., spunând tot ce aii sătenii de făcut.
Fărtăişul strigă sau dimineţa, sau sara, căci atunci
sînt &menii

unde

în sat. De

cestui funcţionar?
“ Darea se plătește

6re numele

să vină

a-

în patru rate numite: fărtaiul

întiiă, fărtaiul al doilea, etc.
Inainte de încasare trebuesc anunțați 6menii. Anunțătorul fărtaielor de dare sa numit fărtăiş, care
mai apoi îl vedem anunțând ori-ce lucru, ce priveşte

întreg satul. Este un soiii de 7îjpv€ al celor vechi.

Fedeti — fedă; — capac ;—mr.
vercle.

câpache;— fe cou-:

Gaz. Trans. 1890, p. 91: «Cu ochii cât un fedeă»
ce

(în notă : acoperemint,

se pune

pe

6le).— Vaida,

Trib. VII «fegheă.» Familia

XX,

347 : aMărita-m” ași mărita ;

—

Nu

ştiu cine

te-a lua,
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N'ai nici 6lă, nici fedeă, .
a
Vai de măritișul tăi».
M. Pompilit Conv. Lit..XX : «poeriş, capac de lut».
Fele— fel — ; jumătate

de oca sau jumătate de litru,

halbă — mr. jumitică, jumate oca, jumitadică (contras
din jumitate
de oca); — fr. demi-livre, demi-oca,
(R. Pont).
E
Gaz. Trans. 1889, 46 : «Cu cupa şi cu fălea.»
Pompiliu 22 : «Tot copul.
Și galbenul

Şi felea
|

Și talerul».

|

Diminutiv, fel/cuţă;:. et B. 387 : Pălincuţă draga mea,
M'am jurat că nu te-oiti bea,
In totă viața mea,
Ş-acuma, de-o. săptămână

Sint tot cu felcufa 'n mână».
In ungurește f6] se întrebuinţăză, în composițiuni,
ori şi unde e.a se esprima, noțiunea, de «jumătate».
La

Români

însă

a

trecut numai

sensul

ce-l

are în

legătură cu «kupa» — felkupa = 1/, oca şi în trecere
kupa sa perdut, rămânând numai f6], care ne-a dat

pe al nostru fâ/e.
Felehearţ, feleherț, felhârez ;—

găurit, ce împreună
tortoir.

sSulişorii

|
ceatlăt :un lemn

loitrelor;

—.

fr. garrot,

Pop. Povești IV. 26: «boii-i vei prinde în
jug, vaca,
vei lega-o 'n feleherțul dinapoi, iar tu
vei ședea pe

feleherțul

dinainte

«felehearț —
loitrelor.»

—

un

(ciaclăti).» — Buzilă,
. Trib. VIII

lemn

găurit,

A. Gy. 55...

:

ce împreună, sulişorii
,

Feleluesc, felelesc, feleșesc—telelni,
feleselni —

îl

m'apuc, at asupră:mi, răspund, daii samă ; respund
obraznic, întorc vorba; — mr. lia asupră-fiă, tornu
sborlu ; — fr. assumer la responsabilite, r&pondre de

qe.; prendre qe chose sur soi, repliquer, riposter im|
pertinemment.
dereptu
giudețu
tu
C. V. 60: «De mulţi anii fiindu
limbiei acesteia te sciu, cu biâinru săfletu ca de meînre

felehesc». — N. P. Omul, ce la ce va dice : cununămă preoate, că-ţi feleluesc de Vlădică, că ne este
slugă

acela,

popa

de va asculta

de acel om,

gloabă

|

8 de zloți.

Vaida Trib. VII, feleșesc, respund obraznic.
In comitatul Mureş-Turda fele/uesc lam audit cu
amindoue sensurile : cu acela de a-și lua asupra să
respunderea pentru ceva, — semnificaţie ce o întilnim
și în scrierile vechi române,

şi cu sensul de a «întorce

cuiva vorba, a-i răspunde la reproșuri».
Ungurescul felelet ne-a dat pe felelieatii, > respuns, ce-l găsim în Codicele Voroneţian p. 38:
«Asciltaţi acmu al mieu. cătră voi feleliatiu».
cuFelezăti — f5l5z5; greblă de arie, mătură de
rățat

griîul

îmblătit

s.

trieraţ;

— Bal.

M6r

—

das

Streichholz.
Cihac II, 498: «une espece de balai, que on passe
legârment sur le ble vanne pour le nettoyer des balles.

Trib. 1887, 294:
Felezuesc —

imblătit;—balayer

balles.

Col. ined.:

Cu

«Şi felezeu mestecan».

fălăzni; — a curăța cu mătura

le bl€ vann6 pour le nettoyer des

|

picioarele-l îmblăteaii

Cu coada-l felezuca
Cu

griul

urechile ?n sac

îl

puneau.
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Vaida Trib. VII: «felezesc

— dai turmeta şi gozul

în laturi cu o mătură specială de pe aria, unde este
grîul de-alungul așternut».
Tot Vaida ne mai dă substantivul fe/ezitoare,
pentru felezău (Trib. VII.).
Filer, fi/ear— fill&r;
denar; — mr. pecuă, as|
pru; — fr. denier.
Bobb «1)'o batcă, assarius, batka, filler, 2) Teruncius — egy lis-penznel hârom râsze; f/eriu de |
aramă
Chalcus, R6z fillâr'a râgielkn6b. — R.
Pont. — Cihac II. 499.
|

Germanul

Fe/ler

trecând

prin ungur. f//6r, a

ajuns la noi sub forma filer ssau fear.
Firez,
firiz, feresăă — lirâsz; — mr.
Îr.

pilă; —

scie.

Vaida Trib. VII: firiz, (după pronunțare hiriz)=
fereseă.—An. Lug. (Rev. 'Tocil. VI, 24): firiz1, 143.—
M. Pompiliu

Conv.

Lit. NX.

Gaz. Trans: 1890,

192:

feresăă.

«După

.

mine vor veni,

|

Cimermani de la Vişauă,
Cu securi, cu feresâuă».
Formele acestea, trăesc alături de comunul ferestău s. ferestrăă (v. al. cuv. II). .

Fodor,

clin;—fîr.

s.

fodoră — fodor

jabot,

I. et B. 444:

«Lelea
Ibovnică

Col. ined.:

M.

— creț, cută; — mr.

plisse.

cu fodorii mari
la, jindari»..

Lelea cu fodozii mari
Bună-i coită la jindari,
Lelea cu fodozii mici
Bună-i coită la voinici.
Pompilit Conv. Lit. XX: «fodre— creţele».
Tri-

13

buna

Partea mânecii de la

Buzilă:»

VIII,

lânşej

se

numește fodozi.»
In An. Lug. (Rev. Tocil. VI 24) găsim pe fodor
fodormenta-mentha,
în composițiune cu menta:
fodormenta -kaluli: Calamintha. In ungurește fo-

însemnâză

dormenta

«mintă creață». Ungurii Lai

tradus din rumâneșşte şi în traducerea ungurească
“a trecut la Bănăţeni, unde trăeşte alături de rumămescul «mintă .creață».

;
Foitaş—tojtâș ; — încărcătura unei puști; cartușă
car—fr.
torent de ploie; viscolitură s. vicolitură;
touche, bourre; ondâe, averse, „Pluie battante; tour-

|
billon.
l
torentu
Cihac 588.—Vaida Trib. VII: «foitaș, 1)
puternic de plâie. 2) cumulul de omet, ce vintul
adună, 3) pravul și tot ce se îndesue în puşcă sai
piştol, cînd se umple.»
Fudamentala idee a ungurescului fojtas e:: înnăbuşire de unde sa aplicat la tot ce poate să înnăbui
şescă o fiinţă.
zice
«Se
foităi
a
Domnul Vaida ne dă şi verbul
sdespre torentul de plâie, ce e pe aci, pe aci să înăbușa
vorba
e
că un om, vieţuitoare. Mai adese se foloseșt
VIL.).
a foităși tot în acest sens». (Trib.

lipesc, înnăForostuesc, forostesc— forrasztani;—
souder,.
desc, îmbin,—mr. alichescu; împreunez,—fîr.

plomber,

braser,

conglutiner.

Marian Desc.:

«Așa să se forostescă
Mina

lui N.

Cum forostesce
Țiganu fieru!
Cihac

II

«500.

forostuesc,

ferestuesc, herestuesc,

Ti

conglutiner,

cimenter,

plomber;—forostăă.

consolider,
Ielianthemum

corroyer, souder,
vulgare; la plante

€cras6e se met sur des blessures fraiches
enveloppe mâ&me les membres demis».

et on

- Găbănaş— gabonăs; -hambar ; grănar; —mr.

en

âm-

bare;—fr. grange, grenier, magasin ă ble.
Gaz. Trans. 1886, 143: «Să trăieşti cu sănătate,

Să ai plin în găbănaș».
Cuventul trăiește. alături de hambar sati ambar,.
In comitatul Mureș-Turda s'a, specificat însemnarea
ambelor acestor cuvinte: hambar sai ambar e un
lădoiu, un susiiii mare pentru păstrarea grânelor, iar
găbănaș : o mică clădire a parte, menită anume penîru păstrarea cerealelor și a unei părți din cele ale

iconomiei.

|

Galischie —galiczka (provincialism- secuenesc),
liczka și kalitka;— colivie,
cage.

-Conv.

cușcă;—

mr.

ka-

câfaze;— fr.

Lit. XXIII, 812: «Pasere din galischie,
Spune bădiţei să vie».

Gat —găt—parapete ;—zăgaz, hăitaş, leasă;— mr.
scara (de la iaz);—fe. rempart, digue.
Trib. VII,. 196: «Trecui apa, fără gat,
Era, sara pe'nserat».

Jerney I,143.—A.

Gy.

57.

<A moczoknăl (Torda-

Aranyos m.): Kăvekbăl rakott emelkedes a patalban,
mellyel a pisztrângnak vagy. măs egy6bb halnak me-

nekilă

utjât zârjăk el = La Moţi

(comitatul

Turda-

Arieș): o rădicătură de peatră în părâie, cu care
se
închide calea, de scăpare a păstrăvului sai a,
ori cărui
alt peşte».

îd

Găzdac

s. găzdag— gazdag ;— bogat, avut;— mr.

avut, îmbogat;—fr.

|

riche.

«De cât moș, fie găzdacu,
Mai bine fecior s&racu».
Vaida Trib. VII: «Dă-mă maică după drag
Nu mă da după găzdag».
I. et, B. 181: «Lăcomit-am, lăcomit,
Lăcomit la 7 vaci,

Pompiliu

17:

Ş-am luat hida din găzdaci.
De

aci găzdăcoiă = chiabur,

M. Pompilii

Conv. - Lit. XX,

și găzdăcie avere.

«găzdăcoi = om

bur»;—Pop Poveşti III, 82: «Tote
dăşie !) a o stare bună împreunată
Gazdușag—gazdagsâg;—bogăţie,

chia-

semănă a găzcu socotslă».
avere;—mr.

avu-

țilie;—fr. richesse, fortune.
Col. ined.: Mândră ochii t8i din cap,
Nu-s făcuţi a găzdușag,

Că-s făcuți a curvușag.
Gaz. Trans. 1886, 206. «Ce folos, cam găzdușag,
Dacă nu-i cine mi-i drag;
Ce folos, că am avere,

Dacă n'am om pe plăcere?
Gazdușagu-mi se gată,
Dar uritu nici odată,
Găzdușagu se sfirșeşte,
Dar urîtu tot trăește».
Vaida Trib. VII, «găzdagie, găzdășag».
Forma găzdușag e formată “direct din ung. gazMoldova
. Găzdăşie— săzdăcie. In nord- estul Ardealului, ca şi in
etc.
șeapă
£de
nu se zice cine, ci şine (un soiă

.
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dagsăg,

iar găzdăgie

e formaţiune

românescă

din

găzdag: (v. a. c.).
Ghezeş—găzăs; —tren;-—mr, cale de her;— fr. traîne
chemin de fer.
Trib. VII, 120: «Lună, Doamne, ce-i tuna,
Tună holda de ov&s,
Notele de la ghezeș
Că o dus ce-am fost ales».
A. Gy. 58.

Ghistină și aghistină —gesztenye; — căstană, găstănă;—mr.

câstâăe;—fr. chataiene.

Lex. B. castană, ghistina: castanea vel nux castanea.—Etym. Mag. I, 508: caghistină sau ghistină».

Se aude în Arddl, în loc de căstană, — Dr. M.
(Rev. Tocil. 1. p. 30): «Forma transilvană
nu este de aceiași origine (ca găstănă), ci a
de la magyaricul: gesztenye cu protesa unui
obicinuște adesea în dialectul transilvan, d.
esc=mistuesc;

asuna=suna;

Gaster

aghistină
fost luată
a, cum se
e. amistu-

amirosi-mirosi

etc.»

(Da !

de cât în amistuesc. a nue protetic, ci e născut din
ung. e emâszteni, -și numai dup'acea a fost tractat ca
protetic și înlăturat). «Dovadă pentru originea mag.
este mutarea, accentului și voc.'2 în loc de ă în ambele

silabe : aghistină.»

|

|

Cuvîntul ghistină se întrebuințeză și pentru numirea cartofilor: Trib. 11, 229: «cartofi se mai numesc
:

mere, pere, alune de pămint, b6be, baraboi,
barabuște,

picioci, peruște, crumpene, grumbe, ghistine,

hiribe.»

"Ghiuliuș,giu/us —gyiil6s ;—adunare;—mr. aduna-

re;—ir. assemblâe, r6union; congrâgation.

Let. I, 495: «şi atunci făcură ghiuliușacolo
la Cluj,

și afară o samă de boeri să aducă iar pe
Batori». Pap.

|

îi

Ilar. II, 274: «In cea după urmă cerură eşirea împ&ratului din tahti și grulușră de alt împărat noti».— Magaz.
ist. 280 : «Iar Betlen Gabor fiind la Pojunii la ghiuliusiă, cumă Sai zist mai sus, şi multă biruință făcînd asupra Nemților, și corâna crăiască o ai luat de
la. Pojunii la, 7129 şi au dus'o la Kașa; de acolo o ai.
adus în cetatea Ecetului şi iarăși întorcîndu-se la Kașa,

chiuliusiă făcîndu-se de tâtă ţara de sus și de jos, lati
ales Krai Unguresc». .
Vaida, Trib. VII : ghiuliș — adunare.
Cuvîntul acesta când va așa de des întrebuințat, ază
nu mai trăieşte de cât izolat în părţile acele, unde a
fost alimentat de gypiil6s-ul maghiar.
Goz — gaz ;— gunoi; — mr.—cuprie ;—î.
dice, mauvaise herbe, ivraie.

Marian

immon|

Desc. 4: «Şi ne ducem
La fântâna lui Dumnezei,
S'o curățim de gozuzi.

Gaz. Trans. 1888, 37: «Casa și-o măturat,
* Gozul afar' la ţipat».

Ni

1. Tr. 1, 10: «De'mbucă vr'o 'mbucătură
I se face goz în gură».—
|
M. Pompilii Conv. Lit. XX: «goz= gunoii, paie
saă fin ră.
Domnul C. Lytzica îmi comunică, că în Moldova
Col.

Boz

şi gozure

se întrebuințeză mai ales când e vorba

de cereale.
Gubă, gub, gubăi —guba ;—sarică;—mr. sarică;—
fr. savreau, manteau dune tolfe de laine forte et
grossicre.

Amicul

Familiei

XIV, 2:

«Bărnuţiu

în. un

singur

15

an a absolvat
Selăgenii».
Vaida Trib.

cursul

filosofic,

VII; — Buzilă

purtând
Trib.

gubă, ca toți

VII:

«La

chit îi

mai ic încă rechăl și gab»;—Bobb: «gubăi-gausape.»
Gunuslesc (m&)—gonoszul;
— mă viciez, mă infec„tez;—mr. me mârghescu; — fr. se vicier, s'infecter.

Coresi 303: «De tâtă mâncarea gunusliia-se sufletuli lor şi apropiază-se până la ușa morţiei» —
Ps. Sch. 172: cîn tâtă zi de cuvintele mele ga70s7a-se.»
Hagăui—hâg6;— potecă,
liță,

cărare;—fr.

Gaz.

Trans.

montant,

1890,159:

cărare

râpoasă;—mr.

câ-

sentier. 6scarpe.

«De-ar da, bade Dumnezei,

Cât o fi pe sub hagăă
Meargă-ţi
A. Gy. 59.
Hălăstuesc —
amăn;—lr.

Coresi
Ps. Sch.
camân».

halasztani; —

diflârer,

214:

retarder,

amân,

ca

în

părău.»

hezitez; — mr.

proroger;

«nu hălăstur.de

întocmai

sângele

hesiter.—

mârte sufletele lor»

Coresi.

Vaida

Hamiș—hamis;—fals, viclen;—mr.

Trib.

şiret,

fr. faux, trompeur.
|
I. et. B. 398: «Dară lumea hamișa,
Zice zău că n'o jura».

Vaida Trib. VII: chamniș».—A.

Gy.

VII

mincinos;

61.

De aci hămnișesc— 1) (mă)= devin șiret; 3) fac
pe altul șiret; înşel.
Vaida Trib. VII.
Avem și substantivul hămișag (pronunţat hăm—
nișag), venit direct din ung. hamissâg: Gaz.
Trans.

1887,

261: -«falsitate, viclenie, vulpenie,

tâlhărie».

înșelăciune,

19

Hatalm— hatalom; - forţă, silă, putere;— mr. sila,
contrainte,

în: violence,

zore;—

Vaida

force.

VII: «forţă, silă, putere, spre pildă: caz

Trib.

hatalmiă= cu forța, cu sila».— Etym-Mag. 1, 768.—
Jerney, I, 144.
folos, roadă;
- Hăznă—-haszon;—
tatic;—îr. utilit, profit.

mer. ghiafru, amin-

Ilasd. Cuvente II, 101: «ani să grăim despre hasna
celor 10 cuvinte al lui Dumneqeii».— Cat. Calv. 53:
ciară de pre altă parte iaste cinul, care se ține de
fapta și de surzuita domnului, adecă de apă, curiAn. Lug. (Rev.
nese a, ști hazna șacramentulu—i».

Tocil. VI, 27) hasnă= utilitas.— Hasd. Cuvente I, 6
«și pămîntul va da hasna sa».
Pop. Trand. 65:. «Când am fost să-ți fi de baznă,
M'ai luat nemțul de-acasă».
Col.

Cu ibovnica 'n vecini,
Nu ţi-i haznă de ce cini.
Ce haznă de tine fată,
Că te gată măta bine

ined.:

Eadem:

Meri la joc, nu te ia nime?
Vaida

VII:

Trib.

«Ce haznă, că masa-i plină,

Dacă inima-mi sustiină?»

Se aude numai la Românii de sub coroana S-tului
Stefan, împreună cu verbul hăznălesc și hăznuesc

hasznâlni — întrebuinţez. —- Vaida Trib. VII. — An.

Lug. (Rev. Tocil. VI 27).
"Să nu se confunde cu haznă, reservoir, tresor, cu
accentul pe ultima și de origine turcească,

Hâgheş — h&dieș — hegheș;— ascuţit, ridicat;—
mr. înțuplicos,
cuspide.

turghisit; —

Il. et B. 432:

fr.

«Ferește-mă

munie

d'une

pointe;

drăguți Doamne,

,

S9

De juninca hegheșă,
De lelița leneșă.
Se întrebuințeză numai pentru coarnele vitelor.
Hibă

—hiba;—greșală,

eroare

sminteală; defect;—

mr. — greșală, stepsu, mâhână;
— îv. erreur,
defaut, l6sion -organique.
Trib. I, 146: «Nici de pită n'ar fi baiă,

faute;

Dar nu știu face mălai;
Nici de mălai n'ar fi bibă
Nu
Aceeași

în

Nunta

știi

face

Marian

VII.—Gaz. Trans. 1887,
smintă.—dJerney I, 144.

mămăligă».
p.

261:

30; —

Vaida

h7bă, greșală,

Trib.

eroare,

Cuvîntul fibă înlocueşte uneori pe Daiă ca în
poesioara de mai sus. «Nu-i hibă nemica s. nu-i
nici o hibă = nu-i baiii nemica = nu face nemica»;

altă-dată

se pune pentru

«defect»

«n'are nici

un defect» = mare nici o hibă. Cu sensul acesta, se
află şi în adiectivul fibaș= defectuos, de la ungurescul «hibâs» — «defectueux».— M. Pompiliu
Lit. SX. — Vaida Trib. VII. — A. Gy. 62.

Hintău,
mr.

|

hinteii
— hint6; —căruţă, trăsură, birjă;—

cucie, tiligă:—tr.

Doina:

Conv.

char,

carosse,

voiture, caleche.

Horia bea, la făgădăt,
Domnii fug făr de hintăă.

Conv: Lit. XVII, 278:

«Deschide-ne

Să 'ntrăm cu

porțile,

binteele».

I. et. B. 23: «Trandafir de pe hinteă».
Col. ined.: Da de nu ţi-am ivipto eu

Să m& fac doamnă 'n hinteă,
Pop. Poveşti IV, 13: «și merse cu hinteul»
Jerney I. 144.

DL

Hintez
mă

daii în

(are) —

hintozni
; — me

scrînciob,

în

huţuţ

l6găn;—mr.

s.mE

uţuţ,
fe.
legăn;

mă

se balancer, brandiller.

Lex. B.

«oseillo». — R. Pont.— 'Cihac.

IL, 506. —

Jerney I, 144.

|

Tot din hintei: fintef și hinteuaș «balangoire,
brandilloire», scrinciob, legăn, uţutuii și huţuţuiii.
(Cihac II, 506).
Hir — hir; — veste, știre, nume, faimă ; — mr. sâcrâche, năutate, ştire ; —

fr.

|

|

avis.

Pop. Trand. 115:

nouvelle ;

bruit, rumeur,

«Mersa hiriu/ la Galaţi,
Că m'am iubit cu doi fraţi...
Dar firiu-a

veni

"'napoi

Că ni-om lua amindoi».
Gaz. Trans. 1888, 112: «Când bătea ceasu la patru
Merea, hiriu la, 'mpăratu».
F. 1. 1, 41 : «Ş-acolo pe-un câmp cam
Voi fi maica mea culcat,
Prin dirimuţă puşcat,
In sânge roșu scăldat,
Cu puşcuţa lingă mine,
Nu mi-auzi de iz nime».
Hiriş — hires; — vestit, faimos,
cu name ; — fr. câlâbre, renomme.

lat,

renumit; —

mr.

;
Vaida Trib. VII : «biriș, hiriclit — vestit, faimos
frucuvintul în dialectul din Marmatia are sensul de

mos spre pildă: hirişă fată; idem hiziclit= faimos,
celebru ; se obicinueşte

și

forma

hiruclit,

dar

mai

rar».
maSă nu se confunde acest Piriș de proveniență
ghiară

și cu

.

înseninarea

indicată

mai

sus,

cu un alt

8

.

82.

hiriş ce-l găsim la Cantemir : Ist. ierogl., care este în
loc de firiș și acesta în loc de fireș, cu obicinuita trecere a lui f£ urmat de în A : hier= fier, hie = fie, și
a lui eș în iș: chipiş= chipeș etc. Etym. Mag. 771:
«Cantemir : Ist. ierogl. (Mss. în Acad. Rom. p. 29):
«cămila, nepăsărită și pasere necămilită, căriia unii
alcătuindu-i numele Strutocamilă îi zic; aiasta precum birișă cămilă, să nu fie, penele o vădesc, și iarăși
hirișă pasire să nu fie, nezburar6 în aer o pârește».

Hitioan, hiteuan,

hitionşi vitioan— pitvâny ; —

slab ; — mr. slab ; — fr. maigre.
:
M. Pompiliii Conv. Lit. XX: «Slab la trup, viteuans;
— Vaida Trib. VII: «Macru,.slab. Cuvântul se obicinuește și în Biharia, și în mai multe ținuturi locuite
de Români».— Hasd. Cuvente I, 285.
Se aude și'n comitatul? Mureș-Turda și Bistriţă-Năseud.
Hodnogii, homnogiă —hadnagy ;—locotenent ;—
îr. lieutenant.
L. B. «subcenturio, procenturio, locum tenens».—

R. Pont. — Jerney I, 144.— Vaida Trib. VII:

«hom-

nogiii
= locotenent».
Hoher — hohâr; — hengher, călăi, ghide ; — mr.
jilat, cârjiliu ;—fe. bourreau.
Col. ined.:—Nevastă bărbatu-ţi vine:
— Las să vie, dracu-l știe,
Trib.

„Moherii calea i-o ţie.

II, 28:

«Nevastă mi-s furcile,
Vin roșu mi-e sângele.
Ceteraș

E hoheraș».
Cuvântul

se aude

și "n Moldova.
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De

aci s'a format

a chinui

pe

verbul

cineva

pînă

a hobheri,

aproape

să-l

cu sensul

de

omori.

Hozate. — hozzâtartozâs ; calabalic, bagaj; — mr.
călăbliche, glâtă; îr. bagage, hardes.
Conv. Lit. XXII, 538: «AMi-o-asudat chemașa'n spate,

De pușcă și de hozate».
Col. ined.: Răi mă dâre maică'n spate,
De pușcă și de hozate.
«Hozzâtartozăs» însemnâză «ce qu'appartient ă
qq.», cinherence».— La noi a venit din armată, căci
hozate însemneză proprii zis tot ce aparţine unui
ostaş, de unde-l şi vedem în cele dou& citate de mai
sus în legătură cu pușca; în spate 'și duce ostaşul
tot bagajul ca și pușca, care n'o portă pe umăr ca
la noi; de aci se pâte explica! pentru ce ostașul se
plânge, că-l dâre'n spate, de pușcă şi de hozate.....
Hozzătartozăs, prea grei de pronunţat în întregimea
lui,

scurtat

a fost

Hunsfut—

în

«hozate».

hunczfut s.. hunezut; - pehliv an, om

hitru;—mr.
nemica ; viclean,
heală, mâscâră;—fr., vaurien,

rus6.
R. Pont.

Pompiliă

«homme

Conv.

de

pehlivan, tihealae, tivagabond; astucieux,

de rien, vagabond, vaurien». M.

Lit. XX:

«viclean, hâtru»,.

Se zice:,„ochi hunsfuţi“ «pentru ochi vicleni».
Se derivă, din nemţescul Hundsfott s. Hundsvogt, dar
ne-a venit prin intermediul Ungurilor ca și filer=
Heller etc...
Husar—huszâr;—călăraș;—fîr. cavalier,

[. et. B. 431:

«Badewnalt cât un husar

Lelea

Cihac.

II, 507:

hussard.

până

Jerney

la pieptar».

IL, 14%.

S4

„Husoș, husăș—huszas ;—sfanţ, sorocovăţ, o piesă
de 20 creiţari.
IL. et. B. 395: «Hop mândruţă gura ta
Col.

„Pentru-un husoș nu-o aș da.
U, iu, iu, fărtaiu, criștaiui,

ined.:

Pintr'on

Pompilă

husoș

să

nu-l

dai;

Husoșu-i de cheltueală.
25: «Tot pasul

Și husoșul,
T6tă urma
Groșiţa».

" Pop. Povești: «talerăşi husoşica laptele de frumoși».

Creanga 1, 4; «Trei husăși plătea acum
tata, pentru
mine». Idem II, 16: «Cere cîte trei husăși
pe lună».

— Husz în ungurește insemnâză 20, iar huszaș
«piece

de 20 de kreutzers». Sinonimul
țescul zwanzig — huszas.
Iosag —

șie; — mr.
session:

joszâg; —

avere,

Pop. Trand.

avere,

cifliche; —

34:

«La

său „sfanț»

bunuri,

e nem-

proprietate mo-

fr. bien, proprist6, pos-

copii și la 7osag,

La neveste mai cu drag».
“Gaz. Trans. 1888, 51: «N'oi cere mare
J0saz,

Trib.

1887, 123:

Făr un om

«Că dragostea

care mi-e drag»

nu-i iosag».

Col. ined.: Din J0saz şi din moșie,
Am cădut la grea robie.

Reteganul
Vaida
vitele

de

Cuvint

110:

«Spusu-mi-o irunda de fag;

Că, dragostea, nu-i Iosag».
'Trib. VII: cavere, bun material
și 'n deosei.i
la o

forte

economie».

des întrebuințat.
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- Ipulet — spiilet; — clădire,
musire; —

fr.

edificiu; — mr.

€difice, bâtiment,

stis-

construction.

” Bobb II, 565: ipulet: casă şi 'celealalte făcute, superaedificata, &puletek.— Vaida Trib. VII : ipulefză. =
clăditură, edificii; este des întrebuințat.
In comitatul Mureș-Turda l-am audit sub forma
ipulat şi mai ales la plural ipulaturi.:

Ișpital — ispităl s. ispitâly;— spital; —

mr:

spi-

tal; — fr. hâpital.
I. et B. 317: «Jumătate-s împușcate,
Și la ișpital băgate».
Bobb: casă de bolnavi—lIlospitale, valetudinarium. Forte rar.se aude cu acel i iniţial caracteristic la
Unguri

și sc:
șkola;

pentru

vorbele

istâll6, Stall;
—

de

obiceiii

streine

începătâre

ispitâl —
se zice

Iștalăui—istâll
— grajd,

Spital,

cu

st,

sp,

și iskola —

spital.

coșar, polată ; — mr.

șară; —fr. etable, ecurie.
Familia XXV, 152: «Ins6ră-me

taică-al

cu-

met,

-“Că de mine-i f6rte râu,
Că, mă culc în îștalăă :
,

Gaz. Trans. 1890, 118:

Pe-on dărab

de buhai

rău»

«Ai casă şi 1ștalău

_
Şi ţi le-oiă face perneiio.
Vaida Trib. VII.—Bobb.
E ungurescul s7â/l6, care la rendul săi vine din
nemțescul Stall: grajd.— rar întrebuințat.
-. Jăb—zseb;—buzunar;—mr. jepe;—îr. poche.

Pop. Poveşti III, 17: «Și-o luară,și le puseră amândouă ?n j&b (buzdunar) sub sudră»— Eliade &: «bine că

am zis buzunar.

şi jăb».— Vaida

Trib: VII:

Jăcmănese—zsâkmânyolni; — prădez, răpesc, des-

36

poiu;—mr.
depouiller.

împrad,

Bobbţ:+—Magaz.

fur be.

Piller, 'ravir, : 'saccager,
it

ist. II, 148:

căar; de: pre altă parte

ei umbla tot jăcmănind și pre:'afară pe la. sate cât
putea, ajungea, prăpădea toto. : “isi

De aci jăcmănie.

— Magaz.

ist. 1, 194:. «şi ne-

spuse jăcmănii și răutăţi săracilor airifăcut».
Jașcăti—zsăâcsko s. zacsk6;—pungă, buzunar;—mr.
pungă;—fr. bourse, poche.
a
-

Gaz. Trans. 1888, 54: «jaşcău, pungă ori săcueţ mic
de piele, în care-și ţin pipaşii tăbacul».

„„Reteganul 21: «Când -eram în făgădău,
Pân'aveam bani în jașcăă,
Toţi îmi ziceai dragul mei.

„„.

Idem 385: «ŞI zice-că-ă vinul r&ă
Dacă nu's bani în jașcăă.“
„Col. ined.:

Socăciţa de la 6le,
Ş-o făcut jașcăă la, pâle,
O ascuns carnea din 6le
E
Ş-o rămas 6lele gâle.
Jinăi—gSyanu; —prepus, bănueală;—mr. șubee; —
fr. soupgon, suspicion.
Lex. B. 335.—T. Fr. 55: «Am jinăă, că el mi-ar fi fu-.

rat banii». — Vaida Trib. VIL.— A. Gy'110.

De aci jenuesc s. jinuesc.—. Vaida Trib. VII.

bab—lâb;—iugăr, pogon. —'mr. pogon.—-fe.. arpent
de terre.

|

Lex: B. Jabu— un pământ mare de sămănat,

se pâte ara, 'ntr'o zi : djugum, jugerum».
a A Gy.- 76.
-Numele de lab se dă şi unui Joc mai mare
pogon.

care

de

un.
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Lepedei—lepedă;—cearșaf, prostire;—mr. ciarciaf;
fr. drap de lit, linceuil. Lex. B. linteamen, das Leintuch, Leinlacken.

I. et B.442:

c«âAsta-i fată de birăii,
Cu pâle de /epedeiă»

Conv. Lit. NXIV, 709: «Mărita-m-aș și io ză
o
Și n'am leac de Jepedeă.»
Familia XXIII, 604: «Nevastă cu briul lat
Astă ernă ce-ai lucrat,

De n'ai Jepedeă pe pat ?»
Bobb. —Jerney I. 146.
Măgan (de)—magân;—de sine, de bună voie, singur,
de capul săi,—mr. de caplua lui, de vrerea, a lui; —fr.
de son propre mouvement,
spontan6ement, volontair-

ment, volontiers.
Gaz. Trans. 1890, 159: «Nici mereii, nici cătingan,

Ca frunza de-a ei măgan»
Eadem 1886, 163: «Şi leagăn de măgheran,
Să mă l6găn de măgan».
I. et B. 254: «Scrisorică de pe ban,
Nu mai urit de măgan;

Scrisorică pe hârtie
Vaida Trib.

Alţi-or sămănat urgie».
VII:—M. Pompilit Conv.

Maioş—mâjos;—

cartaboș;—mr.

Lit..

XX.

lucanicii;— fr. bou-

din de foie.
|
|
hepaticum:
Lex. B. tomaculum, farcimen,
wurst.— Cihac II, 513.

Maii—mâj;—ficat;—mr. hicat; — în. foie.
Lex. B. 369: 2) una dintre măruntăi,
hepar, jecur: mâj, die Leber. -

adică

Leber-

ficatul,
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Marian Desc. 21: «Din plămâi
De su plămâi,
Din maiă
De su mai»
=
-Gihac II, 513.—dJerney I, 146.
De aci maiatec— maietic—boudin de foie.— Lex
B.— Cihac II, 513.—Jerney I, 146. — Lazăr Şăineanu
Dicţ. germ. rom. Leber-wurst=mmăietic, cartaboş, —
"V. 7Nai0Ș.
Majă

—

mâzsa; —

căntar; —

mr. zigă; —

fr.

quin-

tal, balance.
Lex B. «pondus centenarium, vulgo centenarius;
der Centen, der Centner».
Conv. Lit. NAII, 695: cAvzăte 1 focul urit,
Că io mult te-am cumpănit,

Cu trei-zeci de măji de sare!»
Cihae II, 513: «majă = quintal, balance, — mmăJesc — peser măjărie, măjărit;—action de peser,
de vendre au. poids, press6e, droit aftermâe de vendre au poids surtout des poissons, droit afferme de
vendre de poissons en gânâral, (Ur. 4, 70, 71; venitul znăgeriei din vinzarea pestelui sărat şi prâspăt
care vine pe Dunăre cu caicele la schelea Galaţii; 16

3. 55: vama

de la schelea Galaţilor din venitul

dom-

nesc care se numește mazarie; Cant. 83: vinzarea
de pește, co se zice la Moldoveni măzărie;, Sulz. 1.
81: 3. 381: măzărit, taxe sur la p&che).
Ioan Brezoianu în Vech. instituţ., numerând veniturile țărei românești pe 1767, la pag. 165 zice:
«Alăjăritul. Venzătorii de pește de la bălți sau eleȘtaie, plătiai pentru peștele sărat câte 3 lei și 40

bani de carul cu doi boi, și câte șapte lei și 40 de bani

89

—

Mâjămeşter

git; —

iar pentru

boi;

de carul cu patru
“3 lei şi 12 b.

—

mâzsamester;

mr. zigar; —

cel prâspăt,
zu

cantara-

mâglar,

poids.

des

îr. inspecteur

câte

B.

Lex.

Marhă

—

animal; —

dobitoc,

vită,

marha; —

mr.

pravdă ;—f. betail, animal domestique quelconque.
Mag. ist. II, 313: «Care mireni se. vor duce cu
-putere

casa

pe

popii,

sait

femeile

pre

lui,

sai

pre

marha lui, fără de ştirea Vlădicăw.—Pompilii 62:
«Ca pe marhă peitorii!l» — Hasd. Cuvente II, 383:
«marhă, învederat ung. marha, «vită», ceia-ce probsză, că : comerciul de căpeteniă al Românilor consista în vite». — Cihac îl înşiră între slavisme.

IMeghiș — mâgis; — totuș,

toate

cu

acestea; —

mr. cu tote aiste;— fr. pourtant, cependant, n6anmoins.

Gaz Trans. 1889, 46:

«Apoi: de trei pălmitn frunte

Ieghiş nu vorbesce multe».
întreVaida 'Trib. VII: «rmeghiș — totuși; este des
buinţat».

Melegar

—

melegâgy; —

pat de flori, răsadniță,

; — în. couche
strat cu gunoiii; — mr. pat de lilici
chaud de fumier (Cihac. II, 514).
gignendis:
Lex. B. strues fimetaria plantis mature
das Mistbeet, Friihbeet.— A. Gy.

81.—Vaida Trib. VII

«melegaghiă = pat cald.» — Jerneş 1, 146.

anume ar din
Părerea Domnului Alexis Gyărgy, că
nu ca
melegar ar înlocui pe â2y din melegăgy,
căci
esc,
român
format. din â2y, ci ca sufix nominal

din melegăgy
se pare

forte

ar fi trebuit să rezulte melegagii, mi

probabilă.

sufix ca și pe aj din

Poporul.a

tractat pe â2y ca

tolvaj și la substituit cu ar:
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„Mintenaş, mninteni— mindjărt; numai

moment,
—

Îr.

îndată curind; —mr.

aussitât,

|. et B. 407:

Idem
|

â Pinstant, ă la minute.

«Dă-m& maică, după Gheorghe,
Nu mai faco-atâtea vorbe,
Că coalea e Grigoraș

Și lua-l-oi mmintenaș».

412 :. «Las să fie cum :0 vrea,
Că drăguţ pe sama mea,
Jlintenaş voii căpăta»..

Col. ined.:
Trib.

de cât, la

trudră, înghie, curăndu;

De-aș ști, maică, că mi-i da,
Jlintenaș m'aș spînzura.

VII:

|

„

«Să jucăm. pînă ce-i: nuntă,
O'apoi mintenaş se ciuntă».

Pop. Povești III, 33: «Seiă. că
mminteni e aci». —
T. Fr. 56: «mintenași= la mome
nt.» — R. Pont :
minteni = aussitât...» —Bobb
«subita mente, statim.»

Mirișug, amirișig—nyereseg
;
profit ; — mr. amintatic, ghia
fru
lucre.
Lex B.—Cihace II, 515.— Vaid
a
— câștig,» dobândă.— Gaz,
Trans.

— dobândă, câştig,
; — fe, gain, profit,
Trib. VII: «mnirișig
1888,51 : cazmiri.

Șug— profit, câștig, venit».
Miruesc, meruesc și amiruesc
—

desc, câștig, profit; mr. amintu
—f.

Sa
:
nyerni ; dobângagner,

profiter.
Lex. B. — Cihac II, 515: «Cin
e îndrăznește, 1ne-

7uește»

la fortune couronne l'audace».
—

VII. — Etym.

Vaida Trib.

Mag..1, 1083; camiruesc»,
sinonim cu

câștie și dobândesc. Se într
ebuințâză numai peste Carpați. Compus din prepositiona
lul a și miruesc. N'ar
e
a face cu grecul bugitw
«unguentis inungo,» ci
este
-maghiarul nyâr «câștig».
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mr.
mozsâr;—piuliţă;—

Mojar—
—fr.

câvane,—

câțan;

mortier.

Lex. B. mortarium: Mârser, Morsel. —Bobb. R. Pont.

Vaida Trib. VII: «piuliță pentru sare». Jerney I, 147. —
Cihac II, 516. .
Molomeșter — malommester; — mai marele. peste
MOLĂ.
Pop. Trand. Ll1: «Et acolo duce moi,
Molomeșter pune-moiii».
— marokvas;—bleah — bleau ;
c0șe
72070
şă,
Morc6
— Îr. happe.
Lex B. «lamina ferrea, qua axis currus munitur :
das Achsenblech, der Achsenbesehlag.»— Gaz. Trans.
1887, 262: «morcdjă= fierul, ce se pune pe capetele
dricului (osiei) de la, car, pentru ca să nu se râdă de
râtă».— Vaida 'Trib. VII: «zmorocâșe das Achsenblech».
JerneyI, 146. — Cihac II, 517.
Lex B.
“De aci morcoșesc — garnir d'une happe.

_Jerney I, 146.
— mr.
Mulătesc s. mulătuesc — mulatni, — petrec;

divertir, se
-chefuesc, mă ospetez ; — fr. se rejbuir, se
distraire.
Pop. Trand. 33: «Şi din graii aşia-a grăit,
Beţi meseni şi mulătiţi
Mireasa nu dobindiţi».
E un

cuvint

forte

rar

întrebuințat.

exerciţii
Muștră, muștru — mustra, ; — deprindere,

(militaire).
(milităresc); —mr. înveţu,— fr. exercise
i. e. exergiLex. B,409 : «2) muștra qus. ostașescă,
pul : exercițium militare : das Exerciren».

cexerceo,
De aci muştruluesc — exercer.— Lex B.

in armis

exercito,

Derivarea

lui

exerciren,
7nustră

in Waffen iiben».

«modele,

&chantillon»,

di-
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rect din ungurescul mustra, (citeşte

muștra)

cum

Domnul A. de Cihac (II, 517) e neezactă. Mustră

face

ni-a

venit de-adreptul din germanul J/uzster, menţinîndu-și
sensul de «modâle, echantillon». Din ungurește .
ni-a

venit muștră, sau cum se aude prin comitatul MureșTurda znaștru (o nouă, formaţiune din muzștru/uesc,

prin lepădarea, sufixului verbal Juesc), avînd
sensul
identic cu a ung. mustra, care la rindul
săi nu e
de cât germanul Muster.
|
Col. ined.: Arqă-te focu birt

AJ știut că maștru-i grei.

Te-ai ţinut de capul mei
Să-mi pui peană și ciacăti.
cele mari împreunate cu exerciţiele sol-

|
Greutățile
dățești

ai

adus

la început

«harasser»:
iei

cu

numai

acuși,

soie,

necuraților;

voit

—
de

cexercer»,

P. 304:

întrebuințat

să ia sensul

«lei, las că

scâte

incul

din

voi,

de au sa râdă și cânii

nemes ;— nobil,
familie;—

fr.

span,

noble,

de

vă judec

Cu mine vaţi găsit de jucat? Am

vă muștruluesc,
de

ca muștruluesc,

Creangă

Ivan tulburat.
Nemeș

sine

pentru

zise

să

de vob.!

șlechtic; —

mur.

gentilhomme.

Pap. Ilar. II. 266: «Emerici Tekeri
la velstul 1682,
dimpreună cu alți nezmeși unguri».
— Mag. ist. II.

275

rora

«aici iobagi și în țara muntenească
în

Moldova

rumâni, că-

le zic vecini nezmeșilor.—

Idem

III,

11 : Duca-Vodă, den porunca Împărăției,
ati trimes pre

un

Heameș

de ținutul Hotinului». —
«Lumea,

C'am

țara-mi

1. et B, 291:

strigă

furat ei caii toţi

Dar

eu

ză

Făr

cu

stava

nui-am

i-am

hoţ,

furat,

minat:

De la nemeșul bogat».

De aci pemeșre,

nemeșime

(Lex.

B.) nemeșesc

şi nemeșește: IL. Slavici, Die: Rumănen în Ungar,
Sichenbiirgen und der Bucowina, 136: «YWWenn einer,
wie die Magyaren mit der Ferse auftritt, so heiszt
das (in Ungarn) 'ca/că nemeșește, er tritt; wie ein
auigeblasener Edelmann aut».— An. Lug. (ev. Tocil. VI, 40.) Nemesh, Nobilis; — Nemeshesk.— Nobilito;— Nemeshesku-mă— Nobilitor;— Nomeshesl—

Nobilitas.:

8. — Nobilitaris;— Nemeshiă;—

Tot de aci nemeșăie s. nemeşdică (Lex. B.)
fudul, mandru, cochet;— mr.
Nialcoş— nyalla;—
fudul, perifan;— fe. fier, orgueilleux, hautain, coquet.
Vaida Trib. VII: «ia ICoș— fudul. Cuvântul se întrebuințâză în acest înțeles și în Biharea. Proverb
i
ades folosit în Selagiui, este următoriul: pe rând
omu

încetul

nialcoş — cu

devine

ceva,

în

urmă

se

«covede, ce se alege».— M. Pompiliu Conv. Lit. NN:
chet, mândru».— 'T. Fr. 55: «nealcoș, lancoș, măros=

măreţ».— Jerney 1, 147.

fudul, superb, mândru,
Nimuric —
-schidol;—mr.
pie, invalide.

nyomorâl; —
cu

secat,

chilav,

schilod,

schilav,

— îr. homme
mâhână;

estro-

cu bine nimuricule!
Pop. Povesti III, 62: «Să trăiesci
cale».
Inc'aşa schidolă nu mi s'a dat în

“Idem

«Şi-o

64:

'mbucă odată, nimuricul».
(Rodna Veche).

a

A. Gy. 87.
*Ocă, acă —ok;—cauză,

fe. cause,

raison,

Cat. Calv.
Dumnezău

motiv ;—-mr.

itie,

furnie;—

motif.

26:

«în

aceste cuvinte nu numai contine

nu

fie

nece

să

care sar arăta

chipul

un

chip,

neceo

lui Dumnezău,

iconă,

cu

ce încă serie
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și oca pentru care nu trebue să le fâcă».— Idem 56:
«ară unde ai lăsat pre nopte rîndueala acestui lucru,
aciastai zca, că spre mâncare mielului paştilor acâia
vreme ai fost văduită in legea, veche». Idem 67:
«Despre despărțenie cu zcă dreptă».—
|
In graiul vit n'am putut constata cuvintul acesta.

Ocoș — olkos ; — deștep,

mr.

spiritual, isteţ sfătos. ; —

deșteptu, hitru;—fr. spirituel, ingenieux.
Lex.. B.- 1) cuventătoriii, fireş : rationalis, rationabilis, ratione praeditus. 2) înțeleptu, preceputu
: prudens. 3) marghiolu—4) sfătosu: schiolus, argutator.—
Gaz. Trans. 1887, 262: «ocoș —înţelept, învăţat, isteț, sfătos, pedante».— Vaida Trib. VI: Ocâș câte-o“dată uăcâș= cuminte. — Jerney 1, 147
E un cuvînt forte răspîndit.—
De aci m& ocoșesc: me Stătoşesc, fac pe deșteptul:

ce îe ocoșești? != ce te stătoşești? ! (comit. Bistriţă Nă-

seud și Mureș-Turda).
"Lesiconul Budan ne dă substantivul ocșag cargutie».
din ung. okossâg. — Acelaş cuvînt spune Jerney
(|,

147), că Var fi audit prin Moldova.—
Odor—udvar —curte, ocol; — mr. avlie ; — fe.

cour.—

|

Familia

XXV,

439:

«Iuă-i

”

Scâte-a

de casa ta,
ciurdaru ciurda,;

Și iuă-i

odorul tei

Va

Vaida

Trib.

Să

se

nu

VII.

confunde

seau, joyau, bijou»,
In composițiune-l

loc

sufla

vântul pezneă
(Biharia)

”
cu odor

de origine
găsim în:

ceffets, hardes,

slavă. —:
odorbirăz

trous-

(odor-ud-
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«Hotirichter». v.
var, birău-bir6) «juge de la cour»
Lex. B.;— Cihac. II, 518.—
Palincă— pâlinka; — vinars, holircă, rachiu; —
arăchie.

mr.

—

fr.

eau

de

vie,

brande-vin.

Lex. B.—I. etB. 230: «Trăsniasc'o. sfintul palincă
Până și dragoste strică».
|
Reteganul 34: «Macar n'am beut nimică,
Nuno cupă de palincă».
|

30: «Cetera şi palinca,

Familia XXIII,
|

Acselea

IL. et B. 387: «Pălincuță

mi-a

fost

mama».

(diminutiv), draga mea,

M'am jurat că nu te-oi bea».
Este ungurescul pâlinka, de unde a trecut la o
parte dintre Românii ce ai fost în mai mare contact cu Ungurii. Greșește Demnul A. de Cihac, când
îl numeră între slavismele limbei române. Ce e drept
palinka e slav, dar noi lam împrumutat de la Unși asta

guri,

ne-o

dovedește

împrejurarea,

că

e cu-

noscut numai acolo unde contactul a fost mai mare,
unde Românul a avut ocasie să bea palincă cu Ungurii. Sint cu mult mai răspândite sinonimele sale:

vinars și holircă, ceast' din. urmă

și sub forma h0-:

zincă.

Palţăi — pâlcza; — baston, botă, bâtă, ciomag;—

mr. bastun, tegu, pulean, ciumag;— fv. bâton, canne,
gourdin, houlette.
Lex. B. baculus, scipio; Stab, Stock.
bate,
Gaz. Tranş. 1890, 153: «Dâmne răi m'ai putut

Fără bici, fără palțăă,

Numai cu norocul mei».
n'oii veni,
Conv. Lit. XXIV, 1093: «Ba io brato
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Că te cunosc

pe palfăiă,

Că, ești câne și cialăti».
.
Vaida Trib. VII.—«Palţăti e un cuvînt prea puţin întrebuințat chiar și *n țările supuse coroanei austroungare și cu totul ne 'nţăles în celealalte părți
locuite de Români. Ca şi palincă și ca și multe altele.
este un cuvînt slav trecut pe la Unguri și apoi de
la acestia la noi. Direct din slavoneşte ni-a venit

forma. palițăă, (Cihac IL. 241.— Mik. EL. SI. in Rum.)

pe care în deșert se 'ncearcă Domnul Simeon Mangiuca să-l derive din latinescul palus (rom. par)
(Fa!

milia NIN,
Parsec

495).

— pohârszek ; —

armar s. almar ;— mr. du-

lape, misandră; — fr. armoire pour les verres.
„Lex. B.484: pazsecu 1) de sticle, de glăji: scrinium

vitrarium,

der

Glasschrank

sicriii : scrinium, abacium,

Jerney I, 148.
m.

—

2) oră-ce almariti,

der Schranl:.—A,

sati

Gy. 88.—

Perneii — pernye; — cenușă ușoară (de
paie);—
cinușe; — fi. cendres leg&res (de paille).

Familia NNV, 439: «Şi iuă-i (unde-i) odorul
tăi,

Va sufla vintul perneă (în
notă cenușă, de paie).
|
Piciocă, picidcă, piceucă
pityoka;— cartof, baraboiă, barabulă, crumpănă,gulă
;—mr. -mere din Pole
(Constantinopole), patate, cartofi
; — fu, pomme
de
terre.

Trib.. II, 229; «cartofii se mai nume
sc: mere, pere,
alune de pămînt, bsbe, baraboi,
barabuşte, piIcioci, .
peruște, crumpene, grumbe, ghistine
, hiribe».— Cihac
II, 520 : picidcă, picidică, PIcIdrcă
, picioarcă».

Piţulă, — piczula ; — o piesă de 10
sai 20 crețani;

Pompiliti
Familia

63:

«Opt căntule
De pițule».
XXII,- 443 : «Şepte

A
fete

de- o pițulă,

Ş-un ficior de-o
Col. ined.:

Un

ficior opt.sute

sută bună».

bune,

Şepte fete co piţulă.
"Plăibas şi plevas — plajbâsz ; — creion, cerusă ;—
mr. mulif ; — îr. crayon, ceruse.
"Lex B. stylus cerussatus, Bleistiit. — R.
plăivas.

Se aude și forma plevas.
Popiruș — papiros — hârtie ; —
scriare; — îr. papier.
|
—
poptiiroș.
Vaida Trib. VII.

524: «Veste acasă a trimis,

mr.

Pont. —

tri

carte

Familia,

XAV,

|

Popiruş cu sînge scris». (Biharia).
A. Gy. 89: «păpiruș, popiruș, piporus:

ar fi ceri piporuș,

De

Şi bădiţa, notaruș
Totuși nu sar putea scrie
Traiu nostru din pruncie» (Biharia).
Se aude de alt-fel și în Bănat.
„Porozăii — poroz, porză ; — năsip, pulbere ; —
mr. arină, pulbere, ţară; — îr. sable, poudre.
Lex. B. carena scriptoria, der Streusanb.— hR.

Pont.—Jerney
Răntaș —

1, 148. — Cihac. II, 521.

rântâs;

— pr ajă;—mr.

brul6e

ou

roussie

dans

du beurre.

Lex.

B.

farina

tosta

cibo

facu în vre-o mâncare
einbrennen,
incoquo:

incocta:

cules. —ir. farine
die

Finbrenne,

răntașu: cibo farinam tostam
machen. — Etym.
Einbrenn
7

9%...
Mag. I, 1949.

— Jerney I, 148. —

Vaica

Trib. VII

prăjitură.— Cihac II, 522.
A
|
In comitatul Mureș-Turda sint de o potrivă întrebuințate amândouă cuvintele: răntaș și prajă, primul
de origine maghiară şi al doilea slav. :
Răntuesc—rântani; —arunc de ici colea, fărim;—
mr. aruncu, aruc; — fr. jeter d'un lieu ă Vautre;
casser,

briser.

_

-Lex. B. răntuescu — aruncu în tote părțile fără
rendueală: susdeque jacto, projicio, disjicio. — Vaida

Trib. VII, risip; stărim. — Jerney

1, 148.

Rașpăi — rașpoiă și rășpălăi;—
pilă;—mr.

vâsp6, răspoly

pilă; — fr. râppe.

„Lex. B. crășpălăă: scobina, lima: die Raspel».

—

Gaz. Trans. 1887, 263: «rășpăti= pilă». Deaci verbul a rășpălui =a pili.— Vaida Trib. VII: 7aȘpoiă
= pilă mare, răzuitoare. — Cihac II, 522.
Rișcaşă, — riskâsa, orez; ;—me. uriz, riz. — fr. riz,
„Lex. B. oriza, der Reisz. — jCihac II, 523. Jerney
I, 149]
Rît — r&; — livadă, finaţ, loc de cosit; — mr.
livade;—ir. prairie, pr6.—
Lex: B. 577: pratum : die Wiese.-—de cosit:
pratum foenarium : die Heuwiese.—Cihac
II, 523.

I-.et. B. 68 «Și te uită peste 7it,
"Cor gîndi că ne-am urit».

"Col.

-ined.: Floricică di pe-zif
Nu gîndi că te-am urit.
"”Eadem : Al met: dor și-al mei. urit
Pare 'că lam: r&sădit

„0
Tri.

VII. 38:

Pin grădină, pingă rîf,
«Du-te

fică Și te culcă “
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|

In mijlocul

ritului,

Pe

c6rnele

pusa

In

brațele

Niţului».

Retoganul 59 :: «Du-te dor pe sub 'răzor,
.
Nu veni pe zîtul gol».
Jerney 1, 149.—
Să

nu

trompe,

se

Roșteiu

pirustie

confunde

slav de

cu rit—groin, boutoir,

museau,

origine.—

— rost6ly; ;—zăbr ele

; gratie,

grătar;—mr.

;; — în. grillage, grille, treillis.—

Lex. B. «crates: a) p. e.la'vre

|

o ferâstră i.e cratie ; ;

das'Gatter, Gitter. b) pe carele frigem carne: der Rost.—
friptură pe 'roşteiii : cavo super craticula, assa: rost6lyos. petsenye : - der Rostbraten.» — M. Pompiliu

Con. Lit. XX:

«roştei : uşă de scândurele
sai

lemne cioplite».— Vaida Trib. VII:

grilă».— Gaz. Trans.

de

«roşteiii = zebrea,

1888, 49: croșteiii — un fel de

lesă, în: miniatură, ce substitue ușa la intrări maă
mici. Sînt case țărănești provădute și cu ușă și cu
j
xoşteiă: uşa din lăuntru, roșteiul din afară».

1890,:159: «ă-me “pasărea: frunzii
„Pe rosecheiu temniţii».

Gaz Trans.

Pompiliu
.

16: «Şi

ușiță,

La

temniță, -

Şi

roșteie la pivniţă».

“Idem. 83: «Roșteiă este un fel de 16să în miniatură, ceo_suplinesce ușa, la intrări năai mici».
"TIn? 3comitatul Mureș-Turda zăștei: o îngrăditură cu
zâbrele i Jgrillage, cu întunecarea Tui o ca în : tăt =
= locustă ete.—
tot, lăcustă

5 "Săbaş — szabâs.; — talie, statură, ciotală ; — mr.

tale

curire;

—

fr. taille, staturs; 'facon,

dâcoupure!
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Lex.

B.

săbaș —făulă

”

s. fură.

Săpăii
— szab6 — croitor ; — mr. araftu; —fr. tailleur.

Lex.

B..606: csăbăă : cuvântu numai în Ungaria,

întrebuențiatu; sartor, der Schneider».—Pop. Trand.:
«Că am haine la sabăă». —. Vaida, Trib. VII.— Jer-

ney 1, 149.—
Lexiconul

Budan

ne

dă

următârele,

înrudite

cu

săbăt: săboresce
— more sartoris; ; săborescu—sartorem ago; plico; săboiescu —sartorius, săboire, Să-,
boitu —
plicatio.

vestificina,

ars. sartoria ;

suitțio,

sutura,

|

Saciiă, saschii,

saștiii— szegti;-— garoafă,

flâre

domnească, brebenoc fe, girofle, pervenche.
,
Lazăr Şăineanu Dicţ. germ. rom.: Nelke: 1) garsfă,
neghinea, vizdoagă, flori domnești, sacfu. — Familia,
1887 294: «Frunză verde de- alunar
Pe mândru l'a prins jendar,

Frunză verde de
Prinsu-l-a

la, oi pe

sacfia
rîu».

Col. ined.: Frunză verde de Saștiă
Face-ţi-mi loc că io viă:
Cu cocoșu fript în briiw.
Cihac [I, 327: «sasău, saschră». Pe nedrept îl
înşiră între elementele slave.

Sămădas — szâmadâs; — calcul, calculare, socoteală; — mr. lugrusmo, ciuouteală; — în. “calcu
l,

compte.

ă

Lex. B. ratio, computus; die Rechnung.
— Vaida
Trib. VII: comput. Este foarte: des între
buiriţat. E

Sămădăi — szâmad6; —contabil,

— mr.

tejghetar; casier;..

tezgehetar; — fr. comptable, caissier.
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1890, 159: «Bădiţă, bădițu mei,
Nu te băga sămădăă,
E

Gaz. Trans.
|
|
legătură

In

sămăduesc

acesta

cu
B.

compte — Lex.
mr.

căruțaş,

cociaș; —

îr.

rendre

—

cărăuș, haraba-

Sechiraş — szekeres, — căruțaș,

git; —

r&u.»

pare satului

Că-i

|

E

charre-

voiturier,

tier, roulier.

Hasd.- Cuvente I, 387: «Se. făcea sechiraș, de îmbla cu carul cu.4 cai» (Cronica călugărului Moxa).

Sersam — szerszâm — unealtă,

“

rat; —

Gaz.

hâlate; —

Trans.

fr. instrument,
de lucrat

rechisite

curea».

—Vaida

Trib.

util;

appareil.

«sersam pl. sersamuri=

1787,262:

unelte,

apa-

instrument,

d.

VII:

acul,

e. sflederul,

sersam —

se-

unealtă. —

Jerney I, 146.

Cihac. II, 526 îi dă sensul de: «effets de harnachement d'une selle; farfam houppe du harnachament
d'un cheval de selle, et puis houppe,.bouflete, frange
|
en gensral».
necesar; — mr. cu
urgent,
—
Sorgoș — szorgos;
ananghe; — fr. pressant, urgent, necessaire.
Lex. B. necessarius: dringend, — R. Pont. — Cihac. II, 526. — Jerney IL, 149.

De aci sorgoșală —

urgence,

presse. (Lex. B).

Sucă, suhă— szokâs;— obiceiu, datină; datină sait
nărav răi, capriţii, pasiune; — mr. adete, huie, cinte;
—

fr. habitude;

mauvaise

habitude, caprice;

Lex. B. «sucă = obiceiă.— Petru
Tr. VIU, 187: «Dei vedeă le 16 jă,
Zi mâi âm dupe kurâ,

Furdui,

Și de âr zics6 cseva,
Szpun6

ke âsâ mi szuka».

passion.

Col. 1.
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Vaida. Trib. VII:

«caprițiu, datină

înrăutăţită;—

A.

„Gy. 99.—Cihac. IL, 526: «habitude, mauvaise habit
ude».

„ -Ungurescul szokâs însemneză «habitude,
coutume
usage», în românește însă a. luat și înse
mnarea de
caprițiă, nărav, de unde Sucaș= nărăvos—
capriţios,
Când o vită „Împunge “sau e împungoa
să. se. zice
că are sucă:sau e. sucașă. etc.
|
a
,

Lexiconul Budan ne dă și verbul sucuesc
cu sensul de obicinuesc, sensul primitiv a
lui sucă.
“Forma suhă,— znahă, pasiune, ce
ni-o dă Dom:

nul Ștefan: Buzilă în Trib. VIII; nu pâte
fide cât 'sucă
cu trecerea lui. c in A ca: jăhuesc
-din jăcuesc etc.

«Smeii ai znaha (sai suha,

răpi fetele de

împărat»;

apoi

adecă pasiunea)
«Dacă

de a,

la strigoie

le

vine suzhă (adecă pasiune) pe. vre-o vită
sati om să-l
deoachie, îl deoache deși are ciucu
ri».
„ Suciii— szăcs;— cojocar;— mr,> cujuhar;
— fr, pel-

letier, fourreur.
.
Lex.: B. pelio:der Kirschner.—R.

marchand
Cod

_

Pont.— fabricant,

de pelisses de paysans,—

Cihac. II, 527.

ined.: U, iu, iu fată de suciă,
“Hai cu mine pînă ?'n huci!
“Cu mine dacă-i vini
Știu că nu ţi-i bănui».

Surucluesc— m&— (meg) szorulni; —

me îngure;—

mr. me împultescu, me imbuduses
cuj- — fr. tre ambarras€, press.
|
i
Lex. B. ad egestatem, angustias
aducor.— Jerney.I,

150.— Vaida Trib. VII.
Surzuesc

— (meg)

-

szerezni; —

a

câștig,

cruț, păstrez;— mr. amintu,
păstrez; —
faire avoir, fournir; &conom
iser

agonisesc;
fr. procurer,
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„Lex. B. augeo, addo; quaero, adquiro.—Vaida'Trib.
VII: surzuesc= păstrez, câştig. —Jerney I, 149.

De aci surzuire, surzueală, surzuită: Vaida Trib,

VII: câștigul adunat prin cruțare. —Jerney Î, 149. —
A. Gy. 99. — Cat. Calv. 53: ciară de pre altă parte
iaste cinul, care se ţine de fapta și de surzuita
domnului,

adecă

de

cuvinese

apă,

a ști hasna şacra- .

mentului sati tainei întru spălarea trupului».
Sușig s. sușug — sziiks6g; — lipsă, trebuință, neajuns; — mr. lipsă, neajunzere, ananghe; —
:
besoin.

în. manque,

Vaida Trib. VII. — Alex. Gy. 99.
Ss
In legătură cu aceste avem cuvintul sușigat
sușugat — lipsit; prive.
voi,
Conv. Lit. IV, 267: «Nu mă 'mbii noră la
Că, vi-i casa sus la șatră
Și de multe-i sușigată».:
șatră
Ramilia XXIII, 294: «Casa voastră-i. sus la

Şi de multe-i sușigată».

(Maramureș):
mai
In comitatul Mureş-Turda, se întrebuințează
.
des formele suşug şi sușugat, de cât sușig și sușigat
Şarg — sârga; — galben;—mr. galbin;— fr. jaune.
tărcat».
M. Căn. 250. «șarg= coloare la cai, pătat,

'Trib. VI, 119: «Dar

când al treilea

căpăstru

n

cap îl punea
Și la tată-so se ducea,
Pe el șaua că punea,
Și cu armele să gătea.
Acum șargu nebunul, . Dinainte mesteca».

Șarg e un

nume

ce să dă la cai, luat după

cu-
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lorea galbină

a calului,

întocmai

colârea sură. In Moldova
pentru culdrea

ca

și Suzul,

după

a: ajuns să se întrebuinţeze

cailor pătaţă, tărcaţi, după afirmarea D.

M. Cănianu și asta numai din causa, nepriceperei vorbei
ȘaI8,

care

corespundend

pe

deplin

sârga, însemnâză galbin.
Domnul

V.

Vaida

(Trib.

VII) ne

șărgaci = gălbiniu, tot ca nume

ungurescului
dă și

cuvîntul

de cai.

Şing — sing; —stinjin, cot; — mer. cot; — fr. aune,
toise..
Familia XXV, 296: «Lemnele-s afară 'n ȘIN8,
Tumori: afară de frig».

(Biharia).

Vaida, Trib. VII: șing = cot.
Se

aude

numai

în părțile,

mare.

unde

contactul

Şogor—sogor;— cumnat; — mr. cumnat;

fr&re.
Lex.

B.

affinis,

Gaz. Trans.
„IL. et B.
Cuvântul

e

—fr.

der Schwager.

mai
beau-

|

1889, 235: «N'a șogore banii ţie,
„Sora să-ți fie soţie».

558:

aDar nici frumâsă nu-mi place.
Că prea mulți șogori îm face».
șogor a persistat numai în parte în sem-

nificațiunea de

cumnat;

în multe

ținuturi

locuite

de Români șogor se întrebuințează pentru
a arăta o
înrudire mai îndepărtată. Șogori sînt şi
aceia, cari
fac curte efectivă uneia și aceleași femei,
după cum
se vede din citațiunea de mai sus: Dar
nici fru-

m6să

nu-mi

place, că prea mulți șogori îmi face, în

care se vede lămurit, cum s'a, peiorat sensul
primitivului șogor. De alt-fel cam asta e sortea
streinis-
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Așa a.păţit-o jupân,

melor.

nici

dar

madame,

Şugar —

buviti;—mr.

o

cumnat,
subţirel,

dată
svelt,

sugâr;;

aşa e pe

fidan;—fr. svelte,

cale să o pată

domn sai domnă.
mlădios;: deliă, al-

€lanc6;

blanchâtre.

Lex. B. șugar, — gratilis, -sehlank.— Gaz. Trans.
1887, 2 3: șugar, șugărel — om cu păr alburiii,

adică, nică alb nică galben. — Vaida : Trib. VII: nume
ce se dă la boi.—Pompiliă 63 : «Un turc tânăr, frumuşel,
La statură șugărel».
Idem 94: «șugărel: ca rada de s6re, mlădios».—

Jerney ÎI, 149.

|

Şuhan, șohan,
mr.

nici-odată ; —

șohănită —soha ; —

virnă-6ră — putevirnă-6ră. — fr. jamais.

Familia

Pop. 'Trand.
Conv.

522

XXIII,

«Cu mândra, care o am,
N'oii vedea raiul șubhan».
(Ascileul Mare)

158«. Noi nu ne-om

Lit. XXII,

11:

lăsa șuhan».

«Sămănat-am

măgheran,

Si n'o răsărit șohaz».

lo-i respund din măgheran,
Că nu i-oiti mai fi șohan.!
Vaida Trib. VII, «șohan, şohănită — nici când:
nici-odată».
— mr.
Şuldeii — siildo ;— godac, goadin, iepuraș ;
purgel, liepuraș;—fr. jeune cochon au dessous d'un
Col.

ined.:

an, marcassin ;

levraut,.

Lex. B. 685: șuldeă, purcel saii epure din est'an,

hornus, hornotinus. — ML. Pompilii Conv. Lit. XX.
cari
Numele şuldeii se dă în genere animalelor,
|
sint încă în desvoltare.
rche:
brochet-pe
—- sandre,
;
Şuleă, șalăă— sillă
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„-Lex.

B.

șuleu : Lucio perca.:— Cihac II, 527,—Jer-

ney I, 149.
Şurluesc, şuruesc. — surolni ; — frec,. spăl
dele sai vase) ;—mr.
plancher, les vases).

frec,

(po-

aspel ; ;—fîr. frotter (ex. le

R. Pont.;—Trib. VII, 249;. «După negru mergă dracu,
Că trebue rîu oprit,
Și săpun de cinci de argint
Trei mueri la șurluit,
Col. -ined.:

Şi tot nu-l mai văd albit.
Săracile

fetile,

Cum le mai ţin şelile:
Ziua merg căpăluesc,
Noaptea :spală .șurluesc.
Cihac II, 529.
|
“'Tărcat—tarica; —de diferite culo—ri
mai

ales ne-

gru pătat cu alb sai viceversa, bălțat, pestrui;—mr.
șiren;—
chindisit;—fr. tachete, bariole, bigarr6, avec
une .chanfrein blanc.

Lex. B. «varius, versicolor, maculosus, scutulatus:
bunt, scheckig».—Bobb.: «cu multe feţe, variegatus.

—

Speranţă

Conv.

157:

«Și—acolo

pe

lângă ușă,

Ce se vede așa fărcat ?»
Lit. VI, 268 «Că cine mi-i drăguţ mie,
Să cunâşte dintr'o mie,
C'are
|

|. et. B.

312:

ochi

nestimpăraţi

Și curea cu bumbi tărcaţi».

«Fă-mă doamne „ce mi-i face
Fă-m& năframă fărcată».
Vaida 'Trib. VII: com tăreat la maţe», acest
fărcat
nu e alt ceva de cât traducerea lui. pestriț
din fra-

ui
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za «om pestriţ la maţe» pentru «om răi», Jerney
I. 150.
„De aci avem _tărcătură «bigarrure» tarce «cheval

tachet6». (Lex. B.;—R.
«pele—mele,

_

Pont.) şi terchea- berchea

vâtille,. fadaise

(Cihac

II, 531).

Tărhat,. terhetiii—terhet; ;—povară,

greutate, sar-

cinăj—mr. greutate, sargină:— fr. chargement, poids.
_„Lex. .B..:— Cihac. II, 523. — Vaida Trib. VII: ..«ter-

hetiii, povară». A. Gy. 101.—M.
XX:

«terhetiti,

Pompilti Conv. Lit.

povară, încărcătură».

Cuvintul .e format,

din ungurescul

«terhet», -acusa-

tivul de la terh» .s. «tereh».
De aci tărosă cenceinte»,. «grosse» (Lex. B. ; —
Cihac II, 532:)
D. Vaida ne dă ca un cuvint din Selagii și verbul
terhelesc, «charger», care vine de -adreptul din ungurescul ferhelni. (Vaida Trib. VIL.)

Tecăruese— tekerni;—sucesc,
mr.

șȘuţ,

tornu,

învirtescu

; —

cărnesc, întorc;—

în.

tordre;

guinder,

|
.
CR
hisser. :
Lex. B. verto, verso, torqueo, circumago;. drehen,
umdrehen, wenden.-— Cihac. II, 532.
Temeteii— temeti; cimitir; în. cimetiere.
Gaz. Trans. 1888, 128: «Dar cine ne-a, despărțit,
Var _avea loc în pămint.
Nice loc în femeteă,

Gaz. Trans.

"Nici scânduri de copirșei»..
1886, 20: «Nu me'ngropa 'n temeteă,

Ci m&'ngropă în birul tău».
Vaida Teib. VII: «țintirim, cimitir».
UnE întrebuințat numai de cei mai apropiați de
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guri, înlocuit
cimitir.

Ticlăzău

fiind în csle-alalte- părți

cu fîntirim și

s. feclăzăă— tâglăză ; — fier de călcat

-vufele;—mr. her tri cămeși;— fr. fer a repasser, carreau.
Lex. B. teglăzăii: ferramentum (instrumentum) laevigatorium: das Biigeleisen, Plătteisen. —Jerney |, 150.
A. Gy. 102.
!

De aci țiclăzuesc, “tiglăzuesc

și

teglăzuesc;—

ioBlâzni;-—calo (rufele), înăspresc, întăresc (rufele);—
. dai cu câlă;— fr. repasser (le linge).
Lex, B. — Pop. Trand. 188: «iubesc curăţenia atât
de tare, în cât adesea, dati și cupa de lapte din
gura
copiilor numai să pâtă plăti jupânesei Aniko întăritu
l
și Ziolăzuitul (călcatul rufelor). — Jerney
I, 150.
Se întrebuinţează și forma cu c şi cea cu g
ca
și:

tocmai
tignă,

și

togmai,

ticneală,

și tieneală

s. ticnă

şi

Tist — tiszt;— funcţionar, magistrat, oficer; —
îr.
fonctionaire, magistrat, officier.
Lex. B. munere fungens, superior, ofticialis;
provisor, curator,.— Pap. Ilar. II, 218: «aşia-dar ai
lăsatiu
tote chefurile și ai poruncit tuturor țistuz
ilor, în
grabă să se gătescă de răsboii».
„Conv. Lit. AXII, 535: «Poruncit-o, porunc
it,

Un tălhar de ginerar
Și alte fisfuzi mai mari»

I. et. B. 299:

Idem

470:

«De-ar fi pușca de hămei
Regimentu de femei
"Şi Zistuzi de pătrânjei».
«Câte paie și gundie,

Toate-s
Col.

fisturi şi biraie»,

ined.: 'Tot în acest

timp

are loc alegerea,

co-
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r, iai asupra lor aranmiteţilor saii a.-tisturilocare
jarea, sărbării

Tistie,

(de la Crăciun).

tisturie—tiszt s. tisztseg;—luncţie; magis-

tratură; — îr. office; magistrature.
Lex. B. tistie și tisturie munus, provincia, oflicium:
Pont. — Eliad XI: «Ştia soldaţii legioanelor
—R.
lui Traian sai şi ai falangelor lui Decebal, ce este
iusbăsta, kirsărdăria, tistia etc.2o— Vaida Trib. VII:
adiregătorie» — Jerney.. I, 150.
Atât zistie, cât şi tisturie sînt formate de la, tIst.
de cât prima de la singular, iar cealaltă de la plural
Tîrnaţ— tornâcz;— coridor, vestibul, pridvor;—
mr.-—— chioşcu;— în. corridor, vestibule; porche. Lex. B. 268: porticus, prostas; der Gang.— Gaz.
Trans. 1888, 49: «târnaţ = pridvor».

Col.

ined.: Câtu-i orașu de mare,
curte

Nu-i

dumnitale,

ca

Pi din sus cu ZÎrnățuc....
Trib. VI, 236: «Ei merseră deci afară,
Pop. Poveștă
rie).
Col. ined.:

In fîrnaț și se culcară».
v, 51: «Domnul era în fîrnaf (gale-

Cu o mână
Poarta-și ţine,
_Cu braţile,

Tirnaţile
Jerney1, 150.
Tiusăii

— tisăii —

tiiszO; —

chimir;

curea; Mr:—

.
chimere, bărnăi, brânu;— fr. ceinţure
mai
n'ar.
Vaida, Trib, VII: «Nici o. mândră

„Nu strica, banii voinice!

si

te prinde

de

fiusăă

zice:.
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Și te trage
Todoman,

tuduman, —

intercesiune;—

mr.

'n făgădăi».
(Selagiu).
tudomâny;— protestare,

protestare;—

fe. protestatiion,

tercession.
|
Lex. B. fodomanau și tuduman—

in=

«intercesio, pro-

testatio».— R. Pont. «interoc6ssion, priere pour quelqun, protestation, opposition.
«A. Gy. 104, spune
că lar fi audit în com. Biharia, și Arad cu sensul
de «martore».

Este “ungurescul tudomâny,
care astăzi însemn6ză «connaisance, science» iar în limba veche
ungară : «protestation, intercession». (v. Cz. et. F!
VI,
478). :
Ca substantiv nu-l-am audit nicăiri. E întrebuințat
însă verbul:

Todomănesc, tudominesc, tudumănesc și fondomănesc— protestez, fe. protester.
Lex. B, fodomănesc și tudumănesc.— Vaida Trib.

VII. «tudomănesc= protestez». In comitatul MureşTurda am auzit cu epenthesa -lui 2: tondomănesc.
Tolcer
— tălesâr; — în Moldova: leică ; în Muntenia : triftor

Lex.

și pâlnie;—mr.

B.

«entonnoir ;

tolcerul

unui vulcan : cratere».
E des

hincă;—fr:

unei

mori
: tremie;

R.

Pont. :
tolcerul:

E

întrebuințat.

“Topancă-—topân; ;— gheată, păpuc

țesc); mr.

entonnoir.

«folceriu : intundibulum». —

(mai' ales soldă-

stifaleta, păpuţă;— fr. brodequins,
bottines.

Gaz. 'Trans.' 1888, 128: cRele dile am
ajuns Dâmne,
Că tâte-fetele-s d&mne,
“Cu

fopănci și cu barș6ne».

il

Se aude

f6rte. rar.

ă

Tulai s. tuludie — tolvay; — ajutor |, vai!, aoleo !
— mr.

vai,

ca vai

de mine;

fr. aux

secours!,

ahi!,

aie! helas !
L. et. B.

393: «Me
Dorul

dusei

la riul săc

mândrei

Și-l băgai

Tulai,

în valea

înnec,

sacă,

tulai că se'nneacă».

M. Pompilii Cons. Lit. XX.
Vaida

să-l

«tulaj— aoleo». —
|

'Trib. VII. aoleo..

Este ungurescul tolvaj hoţ, care ne-a dat
nostru tălhar (v. ac. cuv. P. II). iar în
unde contactul cu Ungurii a fost mai mare
durabil s'a diferențiat în substantivul fălhar,

pe al
părţile
și mai
cunos

cut. de toți Românii, și în fulai, fulvai s. tulvai și

tuluie, esclamaţiune de desperare. Este evident, că
la început însemna numai «ajutor contra hoților»! şi
numai pe urmă a ajuns să fie întrebuințat în ori-ce
moment de desperare. Când Românul strigă tulai !
trebue să se fi întâmplat o mare nenorocire: foc, at
sau omor.

_'Turvinesc — târv &nyt (hozni) — decid, hotărese;—
„ fac vulie, fac niete; — fr. decider;
Trib. VI, 159:. «Lia Gruia, ce-mi tot venea. ?

Tot venea şi iar venea,
Vre-o doi, trei vulturei,

|

Şi vre-o doi, trei șoimei,

+ |

Şi'mi grăesc
Și'mi. ciormănesc
Şi de

Gruia turvinesc,

Şi vre-o doi trei corbi negri. | Faţa albă

. .-:

Şi sentore,
Şi

se'nvorc,

ca

să-i strice,

Și carnea să i-o mânânce»
-(Bănat).

-

Titraş — czifrăs; — curăţel;

ornal,

ornat

împo-
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dobit,

cochet; — mr.

alăxit, fudul;

fr. propret,

orn6,

pare, coquet.

“Trib...1887, 35:

«Ficuleana mea !

Doară tu voești,
- Țifraș Unguraș?»

|

Ţîntirim — czinterem; — cimitir;— în. cimitiore
Pop. Povești V, 79: «iar după sfânta slujbă, cine

nu rămânea

în fintirimul bisericei să asculte
a părintelui?» —

Vaida

sfatu-

rile moșului

Arvinte,

Trib.

VII:—Jerney

I, 143..—Cihac. II, 535.—-Lazăr Șăinenu

Incercare asupra, semasiologiei limbei române (Rev.
Tocil, VI, 247); «Pentru lăcașul morților Românii din
Muntenia n'a avut o numire specială, de oare-ce
până mai deunăzi se îngropa în curtea fie-cărei biseici. Mănăstirile își aveau însă cimitirele lor. Cu întroducerea, acestora, în orașe deveni populară. vorba,
chimitir

din

grecul

70675

«lăcaș

de dormire».

Moldovenii și Ardelenii întrebuințează, pentru aceiași
noțiune, cuvîntul țintirim, ungureşte cinterem, din
latino- grecul coemeterium».
Peste : munţi e foarte des întrebuințat de o potrivă
pentru

cimitirul proprii

zis,

și pentru

curtea

bise-

ricei, unde de alt-fel se îngropă oamenii mai aleşi.—
După mărturia
lui Jerney și a Domnului
L. Şăineanu,
cuvintul e întrebuințat şi în Moldova. —De altfel îl

găsim și la Eminescu în. O mamă

«lar dacă 'mpreună va, fi ca, să murim,
Să nu ne ducă'n
triste zidiri de țintirim»,
şi în Creangă Vol. II, 2.
.
Țipăui — czip6;—o pânişoară;— mr. sumună;
Îr. une petit pain.
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"Gaz.

Trans.

Conv.

1886, 132: «Să facă colaci cât casa,
„Şi fpoie pe cât masa».

Lit. AVI,

«Dă-mi
dau

S'o

“Trib. VII, 205:

la robuţul

mei».

«Of de Luni şi până Joi,
Tot cu mâna prin fipoi,
Pentru

fircălan,

Țircălam,

o coajă de fipăă:

doi grițărași

noi».

țercălan — czirkalom ; —

compas, circin; —fr. compas.
Pop. Trand. 185: «Locul pe unde se bat parii î-l
desemn6ză.cu un fircalam (circin) original, adecă :
un om i6 un par în mână și înturnându-se. în călcâi;
trage cu parul prin pământ -un cerc mai regulat de

cât siracusanul Archimede».— A. Gy. 45. —
II, 535.
Ughian —
drihea; —

ugyan; —chiar,

fr.

mâme,

Cihac

într'adevâr; — mr.

et mâme;

certes,

sans

ca-

doute,

assurement.
Lex. B. profecto, sane, edepol, reipsa, maximopere;
ach, nun, gewisz, wirklich. — Cihac II, 536: «(connu
seulment en Transylv.)»
Uiagă, viază şi iagă—iiveg;— butelie, glajă, garafă, sticlă;—mr.

ghilie, șiş, olbă;—fr.

bouteille, flacon,

verre, cristal.
Familia XXIII,

a
522: «Vine dorul de me'ntreabă,
La ferâstă de uziagă».
(Ascileul mare).
Gaz. Trans. 1890,147: «Palinca se bea din jagă».—

M.

Pompilit

VII: iagă,

Conv.

glajă; se

Lit. XX:

ciagâ»:— Vaida "Trib,
e

pronunţă și oiagă. Diminitivul

ieguță şi oieguță».—R. Pont. uiagă: verre, bou8
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teille».— Lex B. o6gză, vegariu; uiagă».—Cihac II,
518.
E întrebuințat numai în părţile, unde amestecul e
mai mare; în celealte părți :se întrebuințeză glajă,

din germ. Glas.
Uricaş — Gros; — moştenitori - — mr, urmaș; —
_
în. h6ritier.
Cat. Calv. 38: «Pentru că ni-aii făcut cu sângele
lui cel scump uricașii lui». Domnul Al. Ghorgy ne dă
cuvîntul zzichiș, ca întrebuințat în comitatul Aradului, cu sensul de pentru tot-dea-una: «Am cumpărat
un lanţ de pământ urichiş». (106).

Utăluitor — uțâld; — urîtor,
—

uraşte;

care

acel
mr.
haissant.

cel

ce

detesteur,

fr.

urește; —
detestant,

|

Ps. Sch. 168: «şi să vrea utăluitoriul mew»
Psaltirea lui Coresi: uritoriul mei).
Văcălaș

—

fr. crâpissure,

asveste ; —
Lex.

B.

vakolăs ; —

tectorium,

tencueală;

—

me.

(in

laspe,

crâpi.

lorica, arenatium:

die Tiinche,

das 'Tiinchwerk, der (das) Malter, Mortel. — Etym
Mag. I, 1949. — Cihac. II, 537. — Jerney I, 150.—
Vaida Trib. VII: murueală văroasă.
Văcăluese

Lex.

—

vakolni; —

B, tectorio

Malter bewerfen.
trie :trulla

tencuesc; —

în.

crepir.

induco, lorico, trulisso, areno:

mit

— Jingură de văcăluit, adecă mis-

cimentaria

vakol6 Kalân:

die

Mauerkelle.

— Cihac. II, 537.— Jerney L, 150. — Vaida Trib. VII.
Vădăslesc — vadăszni ; —vinez ;—mr.

avin ; —

fîv:

chasser.
Gaz.

Trans.

1890,

159:

«Pe marginea pădurii
Mers'o badea-a vădăsii».

115

Vaida

Trib..

VII:

ca vina». — A. Gy.

107.

Vălătaş—vallatâs ; —cercetare, investigare, uluită ;
ire,

examen,

interrogato-

în. enquste,

sitixire ; —

chiftare,

mr.

—

investigation.

-

B. vălătașu, adecă uiuită: inquisitio, invești-

Lex.

gatio ; die Untersuchung. — Etym. Mag. 1,1949.—
Cihac II, 537. — Jerney I, 150. — Vaida Trib. VII.
vallatni ; — cercetez, învestighez,
Vălătesc —
esaminez ; —

mr.

siticsescu,

aleg;—fr.

enquster, exa-

miner, faire subir un interrogatoire.
Vaida Trib. VII. «fac interogator». — Jerney I,
|
|
150.
Vălăă — halăă — vâlu;— troacă, sghiab, scoc;—
mr. cupaăe; — fr. auge, abrevoir, huche; auge de
moulin.

Lex. B. alveus aquarius: : der YWassertrog. —h.
Pont.—Cihac II; 537.—Jerney I, 150. — M. Pompilii
Conv. Lit. XX: cvalăă, sghiabul, unde .se adapă
vitele și scocul de la moară».
Vaida Trib. VII.—Marienescu Bal. 18: «Si mâncarea
|
i-o dădea
In valăul porcilor
In bliduţul puilor»...
|
Familia XXIII 319: «Vai din buza ce-l din sus

Poţi face haleu

|

la jună,

Şi din buza ce-i din jos
Poţi face haleu la porci».
(Solnoc Dobâca)

“Şovăirea. între 'V şi h îşi are: analogii în: hitioan
i vitioan, haiduc şi vaiduc, hiclean şi viclean.
Vălceag —
În. rancon.

vâltsăg; —

preţ -de

rescumpărare;—

116

Lex..B. pretium -redemptionis:

das

Loâsegld.—

Cihac II; 538. — Jerney I,: 150. — A. Gy.:107.7
: Valos — vâlaszt;— răspuns;—
mr. — apandise, turnare;—fr. r6ponse.
i
Gaz. Trans. 1888, 112: cAșteptă, mândră vre- o trei dile,

„.
Ca veni. valos la tine».
: Basm 119; «De te-ai duce 'n sus ca 'n jos
Da
*
Vaida

Să-i trimit mândrii va/Jos».
VII: «valos = respuns»..

Trib.

Cuvintul

«va/os»

înlocuește

pe

«răspuns»

numai

atunci când acest : respuns se trimete 'n scris, altcum se întrebuinţează de obiceiti «răspuns».
- Vandră,— vândor; —:-haimana, om fără casă "şi
masă
(propriii, călător, migrător), budușlău, pușlăi;
— flaneur,

vagabond;—

mr.

haimana,

tihialae.:

“Pamilia XXIV, 471: «Că eti am fost fată de gazdă,
M& dădu maica la vandră».
(Biharia)
Varmegie, ormegie, — vârmegye; — comitat; — fr.
„comitat, comte (nom de chacun des principaux. distiictes en Ilongrie) (Cihac ID).
Lex. B. commitatus, die Gespannschaft, das Co-

mitat. Magaz.

ist.

III, 312.

«Şi poruncim

forte tare

în tot locul, în vazmegiă,
în scaune etc.» — Rev.
Tocil. II, 313: «pe când ai pornit vlădicul neunit V.

Moga

în

vizitație

în varmeghia

Ilinediori». —N.

p. 15: «Seriem tuturor domnilor... și tuturor deregătorilor, care sînteți făcători de dreptate și purtători de cinste în. varmegia Ilinedârei».
Gaz. Trans. 1888, 154: «Ce am tocmitei cu lelea,
„Nu strică nici varmmedea,
;
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(în: notă:. autoritatea: comitatensă)». — Vaida, Trip. VII:
i

acomitato

i.

a

E

DEE

+ Forma '0zrmegie n'am găsit-o, „de. cât îîn Lex. By
unde .se găseşte . însă și forma. plină vazmegie;
de
alt-fel
ormegie pentru trecerea. lui
vă accentuaţ
în O:are .analogie în oraș (vâros) — ogaș — vâgâs);
Vică, — .vela, ; — mierţă ; — mr. cupă; — îv. bois:
seau, la quatrieme partie d'une certaine mesure. —
Lex..B...metreta, modius; das Viertel.

Pompiliu

62: «— Câtu-i preţul nevestei?

— au

— O vică de bani .galbini
Și alta de husoși buni. ..:
Familia XAIV, 471 : cAșterne căpenegu,
dz
i, Că-ţi-dau banii cu sacu,

|
.

„Şi deschide mâneca, ,

„ui

.i

„Că-ţă dau. banii cu vica»

Eadem:

(Şi cu bani nenum&raţi,.:
.:.:.
Tot cu.vica m&suraţi».
_
Pop. Povești
II], 11: «Când povestile pe la noi trecea,
mama atunci mă făcea și apucai una de chică și-o
aruncai într'o vică». M. Pompiliu Conv. Lit. XX: «o
măsură de capacitate; are două brădii»:

— văfel, vâf6ly s. vofeny;— chemător, învi-:
Vitel
tător la nuntă;
— mer.
premier garcon, celui

__Lex..B.

invitator

firtat;— în. gargon de.
qui convie aux noces.

ad nuptias:

der

noces,

Hochzeitbieter.

Cihac II, 538. —Jerney I, 151. — Al Gy. 108. — Pop.
Trand. 197: «Chemători = sunt feciorii sai 6menii cari
chiamă la ospetiu; în munţii apuseni le dicu vifel,;
în valea Hațegului ghiaveri».:
1). Vigan —vig, vigan; —veselos, vial, jovial;-—mr.
hrios dișclis;— fr. joyeux, jovial.
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"Lex.

B.

vigens,

vegetus,

vividus, vivax,

frisch,

munter, lebhaft, belebt.—Cihac. II, 538.—M. Pompiliti
Conv. Lit. XX, vesel,cu chef.—T. Fr. 65.—Gaz. Trans.

1790, 192: «De-aş mai hori tot de vigan (în notă: voie
bună)
Nu-aș mai hori șohan».
De aci ne vigănesc «se râjouir»; într'o baladă din
Biharia Familia XXIV, 472: «Când ai fosttu
Și

- Si când

tu te-ai. vigănit

Și flârea:ta

2. Vigan,vigană
mr.

a înflorit».

şi vigănăă—vigan6;—rochie;—

fustane, jupă;—

fr. robe.

Familia XXV,

424:

Reteganul

43: «Fie

«De-ar

fi doamna

Numa

să aibă

doamna

Numai

Idem

amărită,

florea ta a fost. dubită,

de ţigan,

vigan».

și țigană

să aibă

vigană».

54: «Drăguţa ta măi fărtate,
'Tâte ulițele bate
„Cu ulcica după lapte,

Și de vede
Idem

că-i rău

Tot âmblă cu vigănăă».
75: «Hop lele cu vigănăă
Nu ești de ocolul mei;
Ocolul meu e tinos,

Vigănău-ajunge jos».
Se zice vigănăi mai ales pentru
cari le tir&se .dâmnele în urma lor.

Vig, s. giz—
sau

de postav

Gaz. Trans.

veg ; — capet sau
numitși văiug,

1890,37:

piăce

rochiile

vinzol

lungi,

de pinză

de drap.

«Şi te gată forte bine,
„Ca să placi la ori şi cine
Tot în viguri de joljuri».
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Creangă II, 47: «Căci trebue să vă spun că la Humulești
tore şi fetele și băeţii, și se fac multe giguri de
sumani, şi lăi şi de noaten, care se vind și pănură
și cusute».

In comitatul Mureș-Turda și Bistriţă-Năseud se
“pronunţă de asemene gig; analogii în: gin=vin, gină
ă
= vișină,
= vină, gișin
A. Gy. 107.
fr. glace flottante, glaZaăti—zaj;— sloiă, ssomot;—
cons;

Sa

bruit.

Lex. B.. zaiu: glacies soluta, in undis
hac II, 539.—Jerney I, 151.
Zar—zâr;—zăvor, broască;—

natans.—Ci-

mr. clie, areze ; —

fr.

serrure, verrou.
Bobb. II, 575 «încuietâre, vectis, clausură;— Lex.
B. 767: «zaru, sera, claustrum; das Schlosz» .—Jerney
I, 151.—Cihac. II, 539.
Inrudit cu slavicul zăvoru, zavora, dar luat prin
Unguri.
Zob—

Trib.

zab;—

VI,

ovăs;—

127:

ovez, uvez;—

mr.

«Bine

fr. avoine.

calulîi hrănea,

Ii da zob
Şi vinul

cu mernița
cu vedriţa».

+
(Bănat).

=

II

CUVINTE COMUNE
TUTUROR ROMANILOR DIN DAGIA TRAIANA

Alcătuesc

— alkotni; — creez, produc, formez; com-

, produpun, arangez;—mr. arădăpsescu, fac;—fr. creer

|
ire, former, composer, arranger.
Mag.
Etym.
în
Cuvintul este studiat de D. Hasdeu
fi, să las
aşa că cel mai nimerit lucru cred că va
să urmeze aci părerea D-sale.
769.
lată, ce dice d-sa în sus numita operă pag:
îndoială,

fără

«Deși,

d'a dreptul din

cuvântul vine

alkotni «crâer», totuși derivaţiunea din
maghiarul
fârte ingeniosă,
cât, propusă de Lexiconul Budan, e
n «quotare=
rădămându-se pe analogia vechiului italia
fără o brumă de
componere, ordinare», și nu este ni trebuia să fi
adevăr. Dintru'ntâii alcătuesc = alkot
la ivelă ceva
însemnând numai «crâer», adecă scot
o adunare, de enoi privit ca o unitate, nu ca
xemplu :

a

dăruit
Lui Adam la sa zidire Dumnezei i-a
stăpân peste totece el le-aii alcătuit...

(Zilot, .Cron. p. 3).

|

|

„şi deja maă târdii,.pe terenul
păscut

sensul

preună

mai

prototipul

de

multe

unguresc

fi

«composer,
una

câte

românesc, se
arranger»,

una»,

și care pare

pe

va

fi

cașed

îm-

nu-l

are

care

a se datori

anume
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etimologiei poporane de la al-cât, înlesnită
prin unele construcțiuni ca:
Milă-îţi era de feră s'o veqi cum 0 bântu
ia,
Iscodiri n'ajunge 'n minte pe câte alcătuia..
.

(Beldiman, Traged. o. 2497).

In a/cătuire, după cum s'a încetățenit
la, noi prin
etimologia poporană, fie-care din eleme
ntele constitutive ale totului este al-câtele față.
cu cele-l'alte,
adecă alcătuesce cutare Proporțiune
numerică; bună

Oră la Alexandri, Iașii în 1844:

țăranii,

cari,

slavă

Domnului! alcătuesc cel mai mare
număr, nu și-au
părăsit nici o dată obiceiurile, nică
limba, nici portul
....» unde alcătuesc este ca și
când am întreba: calcâtele este țăranul între cei-l alți
Român».
La cele zise pînă aci de d.
Iasdeii,, am „de observat, Gă allșotni în limba magh
iară nu însemnâză

numai

«er6er,»

alcătuesc

în

rește, _veză

ci tote

românește,

Czuczor

G.

semnificaţiunile,

le are

și alkotni

cari

le

are

în. ungu-

et. Fogarasi I. A. magyar

nyelv Siotâra I. pag. 153.
«IL. Ca, verb” activ»— continuă
d. Ilasdeti — ca/că.tuesc se pâte traduce mai totd!
auna franţuzeşte prin
<composer» și carranger».
a) alcătuesc «composer», fie
în sens fisic, fie 1în
cel intelectual, sinonim cu
întocmesc.

A. Odobescu,

Mihnea-Vodă

p. 37, vorbind” despre

mazilia acestui ' principe în
Ardeal:
meșii din Sibiu și de prin pregi
ur
care se bucura de. Pilgugul
și de
Voevodului mazil...
-: Costache Negruzzi, Zoe, IL:
«EI

de suvaia

alb,

era

încins

cu

un

«Toţi grofii Și nea/cătuiaă o curte
traiul Domnesc al
a
“
purta un: anterei

șal roșu

cu

flori,

„123
din care o pâlă i se slobozia.pe, :câpsa stângă, iar
capetele a/cătuind un fiong _dinainte, cădeaii apoi

peste papucii

lui cei galbeni»..

|

|

Zilot, Cron. p. 2: câcum vedend. Sar în “patria
mea, primejdie mare și înțelegându- -o pre dinsa tocmai stirv în mijloc la atâtea; hiare, . nai alcătuii şi,
acâstă

scurtă

scrisore»..

La Cantemir, Îst. iorogl. (Mss. în Acad.
nepăsărită

29) :... cămila
riia

unii alcătuindu-i

că-

necămilită,

și paser6

numele

Rom. 'p.

Struto-câmilă

dzic ;

îi

atasta precum hirișă cămilă să 'nu fie, penele o vădesc, și iarăși hirișă pasăre să nu fie, nezburar& în
aer o părâște... — a/cătuesc se roferă la numele

compus:

-

|

GTpro%o-zpiriec.

_b) alcătuesc .carranger», sinonim cu tocmesc:
. Ioan din: Vinţi, 1689, £. 179 a: «Priimeşte dară,
Bivuitoriule ruga și rugăciunia noastră și odihnește:
_—— toate sufletele carele sai pristăviti mai înainte
întru nădâjde învierii și a vieţii cei de vâci, şi le
alcătuiaste numele lor în cart6 vieţii»...
O predică a Sf. Ioan Crisostom, sec. XVII (Goa.
Mss. miscell. al Bis. Sf. Nicolae din. Brașov, p. 492:
«așa cu adovârii să credeți, că pre noi: tocmitu-ne-au.:

Domnul

şi ne-au

„II. Ca. verb

reciproc,

s6 'învoi»,. însemn6ză

_ Beldiman,
Pun

soroc,

i

a/cătuit...

Tragod.
hotărăsc

a: se

alcătui; sinonim cu ca
!

«convenir».

v. 43:
diua,

între

ei

s'alcătuesc,

nădejduesc. —: Sat

_Şi-o.grabnică -ispravă cu toţii
la. Donici, Leul la vînaţ;:
gina
Leu, lupu,. vulpea. şi cânele. o dat
:
Ca niște buni vecini sait. fost alcătuit

Cu toţii întrunit
„
Să umble la vinat»...
mi se pare că alcătuesc, sensul de «convenir»

Mie
Va

sub

luat

care

înfluența ungurescului alkudni,

tog-

mai convenir însemneză. Diferinţa în pronunțare între alkotni şi alkudni e pre-a mică, cât să nufi fost
confundate într'o singură vorbă, care evident și-a mărit sfera.:
«III. Ca verb reflexiv, — continuă D. Hasdeu, —

alcătuesc

mă

părţile

tâte

stringe

a se

ghemui,

are în limba veche înțelesul de: ași
sgârci,

«se

grămadă,

într'o

corpului

a se

ramasser,

ratatiner, se

se

pelotonner».

la Coresi, Amilian

Așa
aste

cămileei

mai 'lesne

1580,
pre

quatern. NXXI p. 7:

în urechile

acului: a se

alăcâtui de cât bogatului a se spăsi»..., unde alcătuire însemnâză a, se face de tot-mic. (Luc. XVIII, 25).
De asemenea la Cantemir, Ist. ieroglif. (Mss. în
Acad. Rom. p. 59):;»— supt gardul din afară bine
aprâpe să lipi şi acolea ca mortul să trănti; acesta

așa. alcătuiudu-să

şi mulcomiș

lă pământ

ascund-

zindu-să, celalalt cât ce putea, ciriteele scutura, și cu
picirele uscatele frundze — stropșind le suna»...
«Pe lângă substantivul verbal a/căzuire și adjectivul verbal a/cătuit, din alcătuesc sat format a/-

sau alcătuinţă: «composition», și al/cătulr-

cătuelă

tor «compositeur».

"* Aldămaș's. adă/maș;— âldomâs;— cinste, -bacșiș;—
bu

mr.

comme

crișmăllu. — Etym.
arrhes

ă la

Mag.

conclusion

[. 779:
d'un

«10 vin:

march6;

20
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pourboire.

Cu sensul al doilea se aude

numai peste

|
|
|
Carpaţi.
Dictionar Mss. Bănăţen circa, 1670 (Col. 1. Tr. 1883,
p. 423): «Aldemash. Donum».

Lexicon Budan:

cAldămaș,

das Trinkgeld».

.

cubea
jos
de

Cu primul sens avend o accepțiune juridică,
vintul e fârte poporan. «A da aldămaş» și ca
aldămaş» însoțesce la țărani și la orăşenimea de
ori-ce vindare sait cumpărare, și chiar tot felul
învoeli între doi sai mai mulţi.
Idem p. 782: «Cei ce ieat parte la aldămaş, vese-

.

lindu-s6 împreună ca un fel de marturi la încheiarea, tocmelei, se chiamă. a/dămășari.

Lexicon Budan: «A/dămașariă, praesens mercipotui, combibens e mercipotu».
«In 'Ţara-Românâscă mai cu s6mă, aldămașul era
un obiceii atât de juridic, încât în actele domnesci
de întărirea cump&răturelor se arată anume aldămă-

sarii. Ast-fel întrun

crisov din 1631 scris slavonesce

.
(Venelin, 298), Parvul din Urlaţi cumpărându-și mai
câți
multe vii, Domnul specifică pe toţi aldămășarii,
aa asistat, adecă ai băut cu prilejul fie-cărui cum-

|
|
i
părătore în parte ete»
juridic
«In vâcul de mijloc mai ales, acest obiceiă
era .f6rte respândit pretutindenea.
Francia citat de Du Cange (Gloss.

Int'un text din
lat. v. Poticula):

«Vendidimus Druvallono presbitero dimidium cujusdam campi, et accepimus pretium in quo nobis complacuit, hoc. est, in argento solidos XVIII, et ad poBogiticulas quas simul bibimus denarios XVIII». D.
«Obisi& pe de altă parte, în tractatul său despre

ceiele juridice la Slavi»,

constată

aceiaşi datină la

1.28

Serbi, la. Bulgari, la Poloni, la
se numesce

«mohoryez»,

Ruși

«litki»,

etc., .unde

«litkup»,

ea

«likovs»

şi, altele (Pravni obi&aji. u Slovena, Zagreb 1867, p.
85, 182), La Români dar instituțiunea în sine'și nu
e de loc, ungurescă; însă curat unguresc este numele
aldămaș
= ăldomâs «pot-de-vin,. toast, benediction»,
de la âldani «bânir». Tot de la Unguri. ai luat cuvintul. şi Serbii: aldumaă - întrebuințându!]. întocmai

ca la noi (Bogisiă, Zbornik pravnik obi&aja, Zagreb
1874 p. 424, 465, 466). Prin etimologie . poporană:
de la «a da [vin ori rachiij». s'a născut apoi forma :
românescă metatetică adălmaș
sai adalmaș, cea,
mai întrebuințată în graiu și pe care de la Moldoveni

ai

împrumutat'o

«După :cum
e sinonim

cu

Rutenii:

am vădut mai
cinste,

odomaă,

sus, la țărani a/dămaș.

cuvînt
. slavic

anterior

întrodu-

cerii termenului . unguresc
şi carele la rindul săi
“traduce pe latinul vulgar honor cu același sens, de
exemplu
într'un text medieval:
«domini
consules
faciendo honores villae dederunt dictis communitatibus unum vas vino plenum...», adecă:
cat
făcut
cinste cu.un butoiii de vin», de unde și franţuzesce
«faire les honneurs» ca într'un act din 1363: «commenga, ledit Perrin ă dire "que de l'honneur ou du
disner dessusdit il ne paieroit aucune chose» (Du.
Cange, v. Honor). In acest mod ne apar la Români
trei straturi: de 'ntăiu latinul honor, pe care apoi
slavicul cinste îl înlocuesce în tâte accepțiunile sale
și ast-lel îl gonesce din graiu, în fine maghiarul a/dămaș suprapunendu-se. vorbei
slavice numai în
sensul cel. juridic».

„Alean — elen; —contrar, dușman,

vrășmaş; dușmă-
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nie, vrășmășie, - pizmă, ură; dor, amar,

durere, supă-

rare, necaz, chin; —— mr. dușmănilie, închismă, învirinare;— fr. contrariâte, adversite, envie, desir, cha-

grin, melancolie.
Lex.

An.

B.: simultas,. odium: occultum;

der Gol;

—

Lug.: (Rev.: Tocil. VI): contra.

T).-C. V. 84: «Deci de acolo. văîslămi și trecuimi
în Chipru, derepce:eră „văntilu înfr'a/lenu» -lasd.
Cuvente

tru»;—

I, 8: «voiii întârce faţa -mea

Idem

în aJenul/ vos-

10;: «și veţi hi îmblând în alenul mei

eii încă voit îmbla în a/6nul vostru» (în traducerea
Leviticului de .la 1688: «veţi merge cătră mine în:

curmeziş:»).
— Cat. Calv. 7. «Fariseii și toţi cărturarii jidovilor, carii judecară pre -Chs. spre moarte
fiind nevinovat şi alte săboare multe, întru carele
multe lucruri făcură în aleanul scripturii sfinte».
II).- Alex. Balad, 97: «Ei am un seleaf de fir Şi'n seleaf un ertagan
Ce mă scapă de alean».:

Alex. Poes. pop. 255 : «Și de capete-i scurtam
Şi aleanu-mi ușuram».
Il. et B.

68:

de la noi

«Câte-s

la: deal,

Teate ţin pe mine-aleaz».
Conv:

Lit. XX,

90: «Căci nu zac de nici un-r&u,
Dar zac 'de aJeanul tâi, . . *
Că nu-i 'nimenecu drag, -

Să-mi pue mâna la cap,
Idem.

Să m&ntrebe de ce zac».
282: «Şi nu mă mai știe -nimeni,
„Cu ce-alean trăesc pe -lume».

Pompiliti: 4l:

«Eu

nu

cânt

în butul

tea,

Ci horese de-a/eanul- mei»...

.....
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Sevastos

nile

Şi trăesc cu mult a/eap».
după cum se vede din citațiu-

vechi,

In texturile

a/ean

de sub I,

din mal în mal

«Și Prutu-i

22:

Cintece

semnificațiunea

are

de con-

viu .
rar şi peste tot acea de împotrivire. In graiul:
(II) însă, sensul acesta, care corespunde pe deplin

ungurescului e//en a fost aprope copleşitde semnificaţiunea: me/ancolie, dor, având un rol foarte însemnat în literatura, poporană.
Cuvîntule de origine maghiară; a iniţial a rezultat din e întocmai ca în arnieii din erny5, amistuesc din emeszteni, iar ea din e întocmai ca în vi.
clean din hitlen. .

Etym.

LB.

1, 819.

Mag.

paleo-slavic

«N'are

adiectivul

a face

cu

cu

latinul

nici

(Cihac),

alinu

|

alienus

maghiarului. ellen, mai găsim în
Din derivatele
(Col. 1. Tr.
circa 1670
Mss. Bănăţen
Dicţionarul
|
1883 p. 422):
«Alenshig. Inimicitia» (=. ellens6g).
«Alenish. Inimicus» (= ellenes).
“«Alenzuiăsc, Contradico» (— ellenezni).
«Alenzuitură. Contradictio».
cAleniș

figureză

deja

în

Palia

de la

Orăstia

din

1582 (Cipariă. Anal..p. 73)».
«Despre originea maghiară a cuvântului nu mai
poate fi dară cea mai mică îndoială».
«Ca termin poetic el va rămânea în limbă».
Domnul C. Lytzica îmi. comunică, că:'în
Tutova, .
alean însemnâză

aleanul».
a lui

Atunci

Eminescu,

somn

ȘI-l

îmi veni
-«Freamăt

găsim

'n minte
de

în fraza:

«te

fură

frumoasă : poesie

codru»,

unde

alean
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este cu aceaș "semnificațiune sati mai bine cu acea,
de caţipire»:
«Tresărind scăntee lacul
Las aleanul să mă fure

Şi se lâgănă sub s6re;

|

Și ascult. de la.răcoare

Eu, privindu-l din pădure

«Pitpalacul».

Pentru a se putea înțelege acâstă frumâsă metaforă, las să urmeze aci cîte-va şiruri din importanta
lucrarea Domnului Lazăr Şăineanu: «Incercâre asupra

semasiologiei

limbei române»

(Rev.

Tocil.-VI, 331);

«Admirabilă este metafora» a fura sfântul pe cine-va
pentru ca adormi», în care «sfîntul» vepresentă pe Dumnezei sai personifică pur şi simplu '«somnul», care
figurâză asemenea în acâstă locuţiune. Cal. basm.
pe 1883, p. 23: «După ce se ridicară de la masă,
se aruncară pe un maldăr de pae și cât să dici'
Dâmne-ajută, îi fură sfântul. Acelaşi pe 1882. p.
21:

«N'adormi

de

temă,

ca să

nu-l fure somnul».

«Une-ori poporul, pentru a da
anţă de r&utate
din locuţiunea de
mic dat dracului.
pirescu, p. 106):

tar dete lui

invederată,
mai sus cu
Așa întrun
«In paharul,

Făt-frumos,

niște burueni adormitâre.

expresiunii o nu-

înlocuiește
Aghiuţă,
basm din
ce zăcașul

amestecă,

Cum

bău,

pe sfă intul
numele coVlașca (Isde proprie-

fără să

știe el

îl şi fură A-

Zhiuță. Căzu într'o amorțelă sor cu mortea».
Având în vedere, că a/ean, pe lingă: melancolie,
vrășmaș, pizmaș,
chin, durere, mai însemnză:

nume cu cari se inlocueşte foarte des cuvintul drac,

'vom înţelege numai. de . cât că «te. fură aleanul»,
Sar putea traduce cu «te fură Aghiuţă» de mai sus.
Altoan— altoană, oltvâny — oltovâny;—mr. pom

_ambulisit;—fr, jenne arbre greffe, plante greffse.
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Etym. Mag. I, 935: «Altoan s. altoână. Acestă
formă, circulâză în popor, mai ales în Moldova, alături cu formele oltoân, ultoân sai hultoan și oltoână. pe cari le indică Cihac (II, 518). Variantul cel
mai respândit este aspiratul hultoan și hultoană. La
masculin, a/foan sai hultoan se chiamă în genere
tot felul de pomi altoiți (V: Florescu, Suceva, c.

Ruginsa);
rietate de

1 a femenin,
struguri cu

a/foană sat hultoană, 0 vab6be mari cărnose, numite și

«pomă grasă» (N. Teodorescu, lași, c. Sinescii); apoi
la femenin și la masculin -de o potrivă, se zice la.
un soiu de cireși, «cerise
bigarreau» (Cihac), al-

toan

sait „hultoan,

altoană

sai

hultoană,

deosebin-

du-se. o varietate albă şi o varietate nâgră.
«Este maghiarul oltvâny . «grele, ente».
E terte vechiă în limba romănă; se găsește
în
cele mai vechi scrieri românești.
Altoesc—oltani—mr. ambulisescu;
fe. ente r, greffer;
inoculer, vacciner.
Eiym. Mag. I, 936: «Este maghiarul oltani «enter».

Alături

cu

hultoesc

altoesc” circuleză

(Cihac). Sensul

de tot noii;
- maă «enter,

Altojă:
Formele
toi

se

înțelesul
greller».

de

vechii

formele oltoesc, ultoese

«inoculer,
al

vacciner»

cuvînţului

este

e
nu-

«Etym. Mag. |, 936: grefte, ente, oeilleton.

colaterale:

oltoiii ultoiă,

deosehesce de

altoan,

hultoiii (Cihac). AL-

care însemneză

numai

pomul supus altoirii sait trecut prin
altoire, pe când
altoii este materia, cu care se altoes
ce. Derivă din

maghiarul olt6 «greileur», de unde
o formaţiune fo-.
neticesce mai corectă
ar fi fost caltăi»,
care însă.

s'ar fi cofundat cu pronumele posesiv».
4

a

-
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Domnul
altoii

Hasdeii citează o doină din' Banat, uhds

însemnează

-un arbore altoit, adecă

un

altoan:

Am să adaug la acestă că în unele părți din Ardealla
arbre grefi6 îi zic u/tdie, iar: pentru altoiu nici nu
există un termen special, ci îi zic: .amlădiţă de
„ultuit».

”

d

-Aprod —apr6d;— page, armășel, tintr, fecior sau
copil de casă, ușer; — mr. tiner, ușar, portar:— îr.
page, adolescent, 6cuyer, servant, .trabant, aprenti,
facteur,

huissier.

Let. II, 199: «aprozii atunce nu era din 6meni proști,
cum sânt acum, ce era tot: feciori: de boieri, şi portul lor era imbrăcaţi cu șarvanale cu cabaniţe». Alex.
Poes. pop. 203: «Slugi, aprozi, copii de casă».
Czuczorşi Fogarasi in: A magyar nyelv szotăra ti
dai următârele însemnări: 1) un tînăr nobil în serviciul prinților şi altor căpetenii, 2) purtătoriul spadei
la vechii cavaleri, 3) un tînăr, care își face educaţia

fie în sciinţe, fie în maestrii, recrut. Etym. Magn. II, 1369::«1 page; 2 huissier. In primul sens, cu care ni-a venit din maghiarul aprâd,
ne întîmpină numai în vechile testună, -precum și "n

Dicţionarnl Mss. bănăţen circa 1670 Col. I. Tr. 1883,
p. 424): caprod. Ephoebus», adecă: cephebus,-Er'paoc
" adolescent». Nu figureză nicăiri cîn vechii cronicari
cu însemnarea de vitâz»: Idem p. 1372: «Istoria aprodului se resumă în următârea scădere: de'ntâiu
el este «page», cenfant noble», copil de boier dat
la Curte pentru a dvori, în pace ' și 'n resboiu, pe
lingă faţa, Domnului, deprindându-se acolo cu lumea
cea mare. în așteptare ca vrista să-i permită a fi boierit; ca semn de înaltă încredere, Principele îl tri-
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mite cu porunci la unii şi la alţii; de aci însă, mer* gând une-ori şi.după însărcinarea sfetnicilor princiari,
aprodul. începe a perde; din însemnătate; în zădar. se
maj face-cât-va. timp o deosebire între «aprozi de
Curte» şi «aprodi de tirg» sau «aprodi de Divan»,
căci odată pe pripor, lucrul ajunge în: curând că orice fel de aprod devine un simplu «huissier», o treptă
la: care copiii de boieri şi nici chiar de boierinași
nu

vor

să

se

pogore,

ci

se'ndesă numai

de unde, în sfirşit, astăzi acest nume

prostimea

se dă în

;

ge-

_nere la slugi de pe lingă autorităţi, de pe la ministere, prefecture, tribunaluri. ete», Jerney I, 141.

De aci aprodel şi aprodie. Etym. Mag. II, 1373.
Arpăcaș — ârpakăsa;— fr. gruau d'orge, orge
perle, mond6, €gruge.
o
Etym. Magn.-II: «Orz curăţat de peliță, care se
pune în sorbituri (L. M.) — Un fel de orz curăţit
de: jojghiță din care se face ciorbă (Costinescu)».—R.

Pont. — Cihac. II, 476, — Lazăr Șăineanu dicţionar .
germ. rom. Gerstengraupe — arpăcaș».
" Băcău — bak6; — calăă, hingher; — mr. jilat,
cârjiliu; — fr. bourreau.
R. Pont. besoin, m. necessite, f. fig. homme, mat-

tre, m. ași găsi băcăul, trouver son maitre.—Cihac
II, 437: băcăă, seulement dans la phrase: A'și i găsi
băcăul trouver son
Esistă o altă frasă
dracul «trouver son
Bănat — bânat; —

diable.
:
tot.cu sensul acesta: a da de
diable»
|
pică; mustrare, întristare, supă-

rare, mâhnire, regret, melancolie; — mr. pică, închismă, miraze, părere de arei, învirinare;—fr. rancune,

reprimande.
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“Let. 1, 252; cavend bănat pe Leși, de paguba
“oamenilor săi cu ' Răzvan, 'aii.trimes soli cu. jalobă
“la Rodolf».— Magaz. ist. III, 63: «tot venitul ce ar fi
avut, tot Domnului Muntenesc ait dat cu.multe băna-

turi şi ponosluri.»
El.

Sevast.

46:

RE
bănat,

fie cu

vă

«Acum nu

săve-

dem ce zestre are fata. M. Căn. 144: bănat «părere
'de rău, mâhnire. G. Teod. 8%, Nota 3» bănată, .cuventă de origine maghiară, esprimă idea despre dori,
supărare, măhnire și melancolie».
I. et B. 280: «Când e coalea la luat,

Amiîndoi tragem

bănat».

bade, carte

Col. ined. : Ţ-oiii trimite

Pe de laturi cu bănaturi :

In mijloc
|
* Pară de foc.
Cih. II, 478: «bănat, soupgon, reprimande». Cuvîntul s'a format direct din ungurescul. bânat,
lărgindu-și sensul, căci în ungurește însemnează numai regret, melancolie.
Numele de bănat s'a dat și unei flori, întocmai
ca și numele jele.
«Bănat e foarte. adânc întrat în popor și mai
ales în: poesia, acestuia. Este aproape așa - de des
întrebuințat

dicea Domnul

și aşa

de

Hașdeu

sar putea diceși despre bănat:
el va rămânea în limbă».
Creangă I, 127: — «Da,

bun, că am
poate că nu
profesorului,

alean,

«Ca, termin

poetic

nu-ţi fie

șuguit şi iei». —

ce

despre.

Mag.

în Etym.

și cea

alean,

ca 'și

poetic

cu

bănat, om

Creancă II,

89:.

ași

veți aduce bănat nici gramalieulul, nică
nici lui Trăsnea».

.
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„»- Băntuese
-vatăm,

s. bântuesc = bântani ; — prădez, stric,

supăr ;:— mr.: împrad,

occ. asioner

une

perte,

un

nâirescu...R.

dommag- e,
leser,

Pont:
nuire

ă,

fig. offenser, outrager, choquer, blesser, attaq
uer.
Cuvint, ce se găsește atât în scrierile
vechi
cât

și moderne:

Let. III, 385:

«Nu

lăsa să

băntuiască,

niște r&i asupritori». Ilasaeu Cuvente I,
128:
«Să
nu-i băntuiți de nimic, nici să se plângă
călugării

de la S-ta mănăstire». Magaz. ist. II, 301:
fi bâăntuiţi, nici superați de nimeni».

«Nu

veţi

D. al. Odobescu'în: Iconografia lui Traia
n 3 și &.
«Trebue.. negreșit să socotim, -că acele
efigii au
fost poate însutit mai frecuente, preste toată
'întinderea imperiului, mai nainte ca dărăpănările
epocelor
de barbarie să fi Dăntuit podoabele monument
ale ale
lumei romane».

De aci bântuire şi băntueală.
format
tocmai

v.) Bobb.
face

'Tot- din bântani

sa,

și băntălesc, verb ce se aude prin Selagiu înca confiscăluesc (sati lesc), contrăluesc etc...

Dict. Rum. „Lat.

supărare

cuiva,

ofensez, jignesc».—

Bănuesec—hbânni

prin

Vaida

Ung.) și însemnează : «a
bătae,

'Trib.

șicanare,

valăm,

VII.

1) presupun, dai 'cu socoteală, îmi

vine'n gind; trag la, îndoială; 2) imi pasă, regret
, îmi
pare rău, mă 'supăr; 3) împut (a împuta); —
mr. 1)

am șubee, mă înduescu; 2) îmi pare ară; 3) înca
ciă;—

îv.1) soupgoner, douter, presumer, supposer, se
mâfier
de 2) regretter, se repentir, s'aflliger; '3)
reprocher:
Prima semnilicaţiune a, lui bănuesc, e. cunos
cută
„numai în România liberă și.este mai îndep
ărtată de
ungurescul bânni, care insemnâză regrelter,
se repentir de qch. A doua e răspîndită prin
țările supuse
s

13

.corânei Austro-Ungare și în Moldova cu unica
sebire că, peste munți e reflexiv:
Col. ined.: Draguţu cu hida-mi șede;

deo-

Las' să şadă, s'o iubească
Numai să.nu-și bănuească.

[. et B.

248: «Busuioc cu foaia verde
Drăguţu cu alta-mi şede;
Șadă şi prubuluească,

să nu-și Pănuească».

Numai
Prib.

VL.

149:

lacrămi

«De

Da-mi
.

nu-mi

bănuesc

Vănuesc,

de obraz

„Că-i de tînăr cu necaz».
nu cunâşte de cât sensul de «regretter». (Diez:

Diez
I, 127).
Vaida Trib. VII: «Sensul
în dialectul selăgian cuvintul
Creangă I, 152: «numai să
să nu fii reu de gură, c'apoi
i —
— cîte
sărite și să mă fac
răbuş afară.
— Nici despre

asta nu

Ipate». Idem -15%: «Stăpâne
să zic, şi.eii

o vorbă:

mă

de :suspicionez, prepun
nu-l are».
avem vorbă din nainte
mi-i să nu mă scoţi din
odată— să'mi.les din
tem

că-i

bănui

bade

să nu bănuești, dar am

de ce nu te'nsori !».

în
Şi în fine sensul de reprocher cil are Dănuesc.

ale lui
Moldova»: Creangă I, 107: «dar. iepele erau
navea
şi când le grijea, grijite eraii, ieară când nu,

cine să-i bănuiească».
Alex. Poes. p. 298: «Mierlușcă pasăre sură
Nu-mi tot bănui din gură».
De aci bănuire, bănueală, bănuitor şi Dbănuelnic.
Bărat, —

barăt.

Cihac II. 479:

«bărat.

prâtre catholicque-roumaine
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(moine)

ă Bucarest; — bărăţie,

maine., monastere
moine».

cathol,

6glise

catholique-ro-

ă Bucarest; —

barât,

ami,

D. Lazăr Șăineanu: Incercare asupra semosiologiei
limbei române (Rev. Tocil. VI, 245): «Preotul catolic
se numește în Bucuresci, Dărat din ung. barât» călugăr, de la psl, brat= frater; de unde Bărăţie,
„numele bisericei catolice din București».

A. Odob. I. 101: «Toată obștea cuvi6să, mueri și
bărbați, asculta cântările latinesci a le băratului şi

resunetul măreț al organului.
Belfee, bulfee— belfa — Bal. Mor; «belfa: 1) die
Heuleichse, 2) aufwârts laufender Theil eines Joches,
3) das Kernholz, das Ladholz.

Reteganul

116:

«Țucuţi lele ochii tei: |
Când vor fi frunze 'n bulfei».
T. Fr. 49: belfee sînt lemnele, cari împreună po-

lița cu cerdiţa la jug.
Belfee nu. se aude "de cât. în părțile mai amestecate cu Ungurii; în tote celealalte părți se zice bulfee, ca plurale tantum.
a

Belșug,

bi/șug, bevşug,

bivșug, biușug, bişug—

băseg;— abundanţă,- productivitate, îmbelşugare;—
mr. birichete;— fr. abondance, fertilits, profusion.

B. Dos. 120. Avem bișug mare în sfinta ta casă.»-—
Idem 207: «Şi de bișug nime nu scapă».— Mag. ist. 1,

350 bilșug;— Let. 1, 10: Tirguri vedite pentru
de
toate bivșugurile.—Idem pag. 19: bevșug.—A.
Odob.

I, 98»: bi/șug.

Cuvintele acestea, cu tot aspectul variat, ce
ne prezintă sînt formate din una Și aceaș vorbă
ungurâscă:
bâs6g, cuvînt, ce esprimă idea de «abondance,
ferti-
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lite». Formele

bișuz și biuşug trebue să fie cele mai

vechi; din biușug sa născut formele bivşug şi bev-

formele bilșug şi belşug cu intercalarea,
_Șug iar
licidei, ca, şiîn bâlciii din bucsu.
In Comitatul Mureș-Turda pe lângă bivgug se mai
aude une ori și biușag. — Forma însă. sub care se

aude în România: este belșug, de unde sa născut
cuvintul cu mult mai întrebuințat: îmbe/șugareşi

îmbelșugat.
Beteag s. bitea, g—beteg— bolnav ;—mmr. lănzid;—
fr. malade; infirme.
A. Odob. 1, 108: «Cel mai mare de ani, Petru,
beteg și mărunţel la boii, înăinta cu grei sprijinindu-se într'o cârjă».
I. et B. 83: «De-oifi moartă de beteagă».

273:

[dem
Col.

«Cu trupul

-ined.: Nevastă,

beteag de moarte»

nevasta

mea,

Sănătosă te-am lăsat -

|

Şi beteagă

te-am aflat.

Toate mânărele-s bitege.
După cei cu căpenege.
întrePeste Carpaţi cuvântul beteag este zilnic.
Sinobuinţat, întocmai cum e în România, bolnav.
săi bolnav cu accentul .pe prima silabă în
_nimul
celui
unele părţi are un. sens specific, dându-se
sau
bolnav de o boală aproape incurabilă, venerică
venerică,
b6lă
unui schilod, și subst. boa/ă însemnezăo
să :
sai ori-ce boală constatată de popor ca contagioa
aplică maă
poală la vite etc. Beteag și beteșug se
spune tuales pentru bâle mai ușăre, cari se pot
Fadem:

turora,

nu-și

De

aci avem

pentru

subst.

cele secrete.

betegie:

infirmite.

A.

Odob.
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I, 111: ciâtă cârja,. cei-va, sprijini
Detegia; — bete.
os — mala
— verb
di
ul-r
t;
eflex: mă betegesc — mă
“ îmbolnăvesc, nasc;-—mr. mă
lânzăzesc, escu lihână ;
de unde: betegită: — femme en
couche (R. Pont).
Sensul: de: a naște,
ungurescul beteg-âgy:

mit

âgyas:

l'a 'luat 7n6 betegesc după
patul. femeii care naște, nu:

în ungurește și gyermek-âgy,
de. unde
gyermelk-âgy
asme
= fem
:

en

beteg:

couche.

Beteşug— beteșig și betegșig:—
betegsâg;— bâlă;
— mr. lângâre;-—fr, infirmit
e, maladie.
Cuvintul beteșug— betegșige
și. beleşig,cu tâte că
se aude în
mai des. e
Ungariei.

tâte părțile
întrebuințat

locuite de Români, totuși
în “țările “supuse
Austro-

Jerney. I, 142; «betegs6g
= beteșug (16-nyavala)».
Cuvîntul se derivă din bet
egsez, întocmai ca hi.
cleșug (vicleșie) din hitlense
z, meșteșug din 7mes-

fers6g, cu trecerea
lui seg în Șuzz sai Șig,
sufix, care
devenind românesc a
fost aninat şi la vorbe
nemaShiare ca în prieteșug,
etc. și cu căderea cons
unelor înaintea

lui; y. sufixul șug,

Bir—ber;—dare, tribut;
—mr,

contribution,
Cihac.

redevance, tribuţ.

pag: 17,

dat, hreă;—fr, împot,

II, 482.

De aci Birnic și bireln
ic «contribuable».
Mikl. EL. SL. îm Rum,
numără Dir și cu der

sale între

cuvintele

«Der sl. Ursprung
man

-

vergleiche

de

origine

des Wortes

may.

iai

ist

bir— posse,

Biruese— birni; —
înving,

Meso
— rmă

slavă și apoi

|] a luptă;

ivatele

adaugă;

sehr zweifelhaft:
possidere».

stăpânesc,

înfrînez, mă

geoiesc, ajunge, mă ridi
c,
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m&

am,

m&

mă conving:; —mr.
stăpânesc,

am, înduplic; me arîdic,
possâder, tenir, avoir;

azvingu;

me scol,me alupt;—fîr. vainere,
pouvoir, avoir la. force, la fa-

-

culte de faire; se lever, se possâder, se convaincre
Balad. Alex. 70: «Şi ori care a birui, (va învinge)
Bărbăţelul mei a fi».
Domnul Alex. Odobescu în “Iconografia lui: Traian
p.

3:

«Dar

acela, carescie să-și birue=

lăcomia,

să-și

stăpânâscă neţermurită .puterea» :etc. (înfrînez).
Trib. VI, 201: Corcea: «Turcule. bolindule,
Dar ce tipi şi chiotești?..
Sau ai gând să te lovești.

Cu noisăte biruești? (să te măsori):
De-i

așa, hai

Amîndoi

ne

ne

lovim,

birui!»

Let. 1, 19: «Nici îi biruea pămîntul cu hrana, «(ge|
oia, îndestula).
Let. 1, 287: «Că Domnul este să se -porte cum
birueşte venitul ţării». (geoieşte, supoartă, ajunge).
Cat. Calv. 70;. «După ce se va birui despre cursăborul ci-ati poruncit
„via ei, trebueşte să judece
domnul despre unii ca aceia».
De aci biruire, abiruire, biruință, biruitor, biruit:
Cât pentru :abiruire, iată ce qice Domnul Hasdei
în al d-sale Etym. Mag. p. .87: c«Abiruire,. subst.
fem.; victoire. Intr'un text. circa. 1600 (Cuv.. d. bătr.
II, 81): «şi căzu întru ce nu .ştiia, unde ți-i mortia, “
acolo, unde ţi-i abiruire...» - față cu paleo-slavicul:
pobăda, «victoria». , Substantiv . format întrun mod
anormal din înfinitivul intreg. luat împreună.cu preSe
.
posiţiunea, iinfinitivală a: a—biruire.
e,
Bizuesc (mă) — bizni — m& încred, am încreder
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me sprijin, mă radăm; — mr. mă încred;—
fe. avoir

confiance, se fier en, se reposer sur, comp
ter sur.—

Lex. B. commito,
nitor.:

Let. 1, 482: «și
întru

întimpinarea

Let. II,

credo,
-

fido,

confido,

bizuindu-se
Turcilor

425: «Am

la

și

că

republica

în ce te bizauești?»
Jerney I, 142.
«Bizni» în ungurește
confier,

de

De aci avem
A:

acum

oferit.,... .

bizue

pe baze

115:

«Fiina

atât

|
înseamnă:
unde

nu

bizuesc».

banchetul

se

de

nemic,

avoir -confiance,

a trecut :direct

menținându-și însemnarea.
_Greșesce

întreabă,

mă

959:'«La

zdruncinabile.— Fab. .rom,

se confier,

și nu m& sfiesc

cine 'vrei

i

a demonstrat,

strimtori».

slujit cât am fost tinăr, o zic

Pe -ori
IV, No.

sum,

locului, ai eșit

acele

|

Adevărul

fretus

la noi,

bizueală și bizuire.
de Cihac,

când din: bizuesc

derivă pe
biză, pe care-l traduce cu
usage, coutume, 'confidence, (Pan. P. 2. 97: 1 face
bizele lui fait des con-

fidences). (Cin. II, 482).
bizuesc îl numeră între

v. Diez.. Gram.

Asemenea,
cuvinte de

d. 1. Rom,

I, 127;

şi Diez când pe
origine albaneze

Borcan — borkanna; — ol,
gavanos;—mr, 6lă;—ţr.
cruche, pot:de terre, jabre,
îi
Cihac “II, 484: borcan,
cruche; — borcănel, —
„.- borcănat, courb6,. crochu;.
nas borcănat».
E 'ungurescul
borkanna
(bor-kanna) = cană
de vin.

E
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Borviz —
acră ; — îr.

Gaz

minerală ; —
borviz; — apă
eau minârale acide.

Trans.

apă

«Place-mi borvizul cu vin
Și mândra din sat strein».

1889, 44:

Familia XXV, 379:

mr.

«Place-mi borvizul cu vin

Mândra, din satul vecin».

Bor în ungurește însemneză «vin» şi viz «apă»
adecă apă pentru vin. Cuvintul acesta, cunoscut în
tâte părţile locuite de Români, peste munți se înlocuește

uneori

nsză isvor

de

cu Dorcut,

propriu

care

kut-isvor,

vin (bor-vin şi

zis însem-

fântână).

La noi a fost adus cuvântul de Secuii, cari ne aduc apă
minerală din Borszek; de alt-fel numele de borviz
se şi dă mai ales apei minerale de Borszek numinnudu-le pe celealalte : ape minerale, adăogând
mele localităţii de unde se aduc»

Bumb — gomb; — nasture, buton, globuşor,

cer-

petite sphere,
cel; — mr. nasture; — fr. bouton,
globe; pendant d'oreille.
Cu primul sens cuvîntul bumb e foarte r&spândit ; îl găsim nu numai la Românii de peste munți,
ci şi in Moldova, şi mai rar în Muntenia, unde s'a
specificat

sensul

pentru

1. et. B. 408:

«Nici

nasturi

rotundi.

ai boi.

Nici ai slugoi.
Nici ai junci
Cu coarne lungi

Fără curele cu
„22

bumbi».

|
..M,. Căn..2482. «năşturaş=. bumbuşor». . .
An. Lug. (Rev. Tocil. VI), «Bumb, nodus, bumbushor, nodulus».
Din sensul al doilea, al cuvîntului bumb, acela de
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sferă, glob,

s'a

născut adiectivul

bumbuliu - pentru

idea de «rotund, sieric,» rond, sfârique
; Jugelrund,
kugelfărmig.
|
Cât pentru sensul de cercel ce-l are uneor
i cuvîntul
«bumb», acâstă semnilicațiun'am
ne putut-o constata,
de cât la o prea mică, parte de Români
de peste munți.
Familia XAV,
138: «Bade, dragă din Iula,

Țucu-ţi ochii și gura
Și bumbuţu din ureche».
Familia XXII, 464: «Țucu-i bumbul din
ureche
Și guriţa când îi sete».
„ (Ascileul Mare).

|

Vaida Trib. VII, bumghi în ureti (urechi)
= cercei.
De aci: îmbumb «pentru»
c«închiiti» «și des-

bumb», «deschiiti» o haină. |
Cheltuesc —kălteni; — spesez; — mr.
hărjescu; —
Îr. depenser, fair des frais.
Ca, verb activ transitiv e foarte des
întrebuințat
cu sensul de depenser, fair des îrais;
mai are și sensul de a vinde, însă a vinde ceva,
numai pentru a se
scăpa de el, cad. e.
|
Conv. Lit. V, 115: «Dar nu-i pune
prețul mare,
Apoi

Doar îl

sensul

de a perde

chelfuești pe cale».

sati a omori

«cheltuesc vremea» Let. 1, 100.

vremea

în:

Ca, reflexiv: Ant. Pan. I, 27:
«Te-ai cheltuit astă
sară, pe fete să le cinstești».
An. Lug. (Rev. Tocil. VI, 30).
Kiltuiăsc. Expendo.

De aci avem formațiunile românești
che/tuire Și
cheltueală.
i
Direct din ung. lkâltseg s'a, forma
t ' k6/kcsig—

sumptus (An. Lug. Rev. Tocil.
30) și ziel/sig ((Chelșia)
care se aude în Selagii (Vaida
'Trib. VIL.).
,

-
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Chezeș,

chezaș,

chizeș —

lezes — garant, res-

pundetor, ostatec;—mr. garantu, chifile; — îr. garant
repondant, otage.
|
Let. Il, 248: cil tot grăbea de bani, ce cra ei chizeși
pentru dinsul».
— Pap. lar. II, 232: «însă 12 6meni
fruntași ai tierei iau luati la înpărătie, ca nisce chezaşi de paciuire, să si6diă la Giarigradu zălogă unii
anii».
A. Odob;I, 129: «Primesce dar înapoi acest drag
chezaș al amăgirei și al deșartelor mele dorințe».
Idem 84 (in sens figurat): «buţile stai bine 'nţepenite
pe chezeșii lor». El. Sevast. 62: «Unul din 6menii
miresei dice: — Fi mă primesc chezeș, dar să mio dați în mână».

De aci chizășie, chezășie;— garanţie cauțiune;—
îr. garantie,

caution;—

mr.

garantie,

chifile.—

Let

II, 232: «şi pe urmă lau luat Gavriliţă Vornicul
„și cu Velicico Ilatmanul în chizășie, cum-că nu va
fugi din Moldova».
Chizăşluesc şi chizășuesc — garantez, răspund;
— mr. garantez, me acaţ chifile;— fr. garantir, r6pondre, cautionner. — «Let. III, 422:
«A-ă tăinui adevărul, între ei sau sfătuit,
După cum și Saraschierul, foarte i-ati chizășluit».
A. Odob. III, 13: «junghiurile în picidre şi poda-

gra îmi chezășuesc
Chibzuesc,
cumpănesc,

restul vieţei».

chipzuesc, — kepzelni; — mă

hotăresc;—mr.

mintuescu

sfătuesc,

s. minduescu;—

în. se consulter, râflechir; conclure, decider.
Fab. Sion. 70: «Doi urși mari se însoțţiră,

Şi amândoi se chibzuiră
Să

se

ducă

a vina».
10
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A. Odob. I, 15: «Atunci sfatul se adună şi chibzui
de n'ar fi mai bine să se întorcă la Chillion». —Idem

82:

«să 6să svon
De

aci

de cea ce vom

chibzuire, chipzuire,

chibzui».

chibzuitură,

chibz:

desbatere cumpănire, îndoială, fantazie,—mr. mintuire
s. minduire;
— ir. dâliberation, reflâxjon, dubitation,

funtaisie.
|
Fab. rom. 3: «După lungi chibzuiri s'aleseră o sută».
Eadem
133:
«Toate trec prin chibzuirea vicleșugului amar».

I. et B. 277:

«Ba şatunci
Dă

mă după

în chibz:
va

sta:

tin” ori ba, ?»

Cat. Calv. 29. «Nice întrun chip nu gândeşte atunci pe Dumnezeă, ce numai chipzuitura crierului
omenesc cugetându-și șie bozi». Cihac II, 489.
Chip — k6p; — mod, fel, față, figură, mutră,

sta-

tură,
persână,
corporaţiune,
icână;— mr.
maste,
prosopă, boe, icână; — fr. maniere, visage, stature,,
personne, corporation, image, tableau, portrait.

Let. I, 39: «Intr'alt chip socotea».—Cip. Crest. 149:
«și după Chrp, ce-ţi voii da ţie așa-i legiuește pe

dinșii». Let. [, 39:

«Un

chip

era a firei în tâtă lu-

mea, cărui chip i-ai dis haos». Let. I, 62: «Alte
chipuri și capete a avut Italia mai vestite și
maj

vechi, de cât acel Flac».

Let. 1, 400:

«Și întîi

prin

Postelnicul cel mare, sai prin alt chip mai
de cinste
între preoți. —Idem: «Și acolo înaintea, curții
crăești,
rămâind şcoalele' și alte chipuri, ce merg la
alai».
Let. I, 83: «In chip de vinătâre»= ea, la
vînătâre.
In ungurește l6p însemnează: 1) image,
tableau,
portrait,

efligic,

figure,

visage, face, figure.

„reprâsentation,

peinture,

2)
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La noi sa întins sfera cuvîntului k6p-— chip,
căci afară de semnificaţiunile de mai sus, în cari
deja s'ar putea, constata lucrul acesta, în: «222 e chip»,
însemnează «nu e posibil». aşa: Pop. Povești I, 1:
«Nu era chip să o ducă la olaltă».
|
Cât pentru chip czioplit=idol, e interesantă observațiunea, ce o face domnul Lazăr Săineanu în: Incercare

asupra

semasiologiei

VI, 263): «Trecând peste
buințat uneori în sens de
pes, statua, columna»,
menim singurele două

limbei române

(Rev. Tocil.

arhaicul bolovan, între«idol» (psl. bolivanit «sti-

rus, boliivan cidolum»), pocuvinte, cu cari se servește

limba modernă pentru a esprima aceeași noțiune :
idol, din neogrecul stdhoy, și chip sau chip cioplit
din ungur. lk6p, literal «imago» (comp. psl. kapi
cidolum») care își găsește analogiă în polonul obrază
«sculptile, simulacrum», şi în paleo-slavicul istukani
cidolum». literal «cioplit».

De aci: chipeș — chipiș = sdravăn, frumos;— mr.
jone, muşat.— îr. robuste, beau.
Chipeş s. chipiș e o formaţiune curat românsscă,
din chip și sufixul calificativ eș (iȘ) care r&mâne
totdeauna

neaccentuat:

oacheș,

gureș

și

prin

analo--

gie: frunteş, coadeș (cu accentul pe prima silabă în loc de fruntaș, codaș, cu accentul pe ultima).
Let. II, 256:.cera om tânăws ca de 20 de ani, om
mare la trup, cinstiș, chipiș». Pap. lar. II, 194:

«ati ales mueri mai

chipesie și mai îrumose».

Chipeş coprinde în sine idea de «bine făcut, sdravăn», și chiar şi din punctul acesta de vedere se vede
că n'are a face cu ungurescul kepes, care însemneză
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«capabil»,

ci e o

formaţiune

chip și sufixul neaccentuat

curat

românească,

din

eș.

O altă dovadă despre formațiunea română
a lui
chipeș e chipos (Creangă I, 76), cu aceași
semnificațiune și în acelaș chip format ca și
chipeș, de
“cât sufixul os fiind accentuat, accentul
a trecut de
„la radical la sufix) ca, în păr-os, os-os, nodur
-os (de
la pl. noduri), etc.
Tot o formaţiune .românească e: închi
puesc concevoire, S'imaginer, croire, pe care
la „Creangă îl
găsim cu sensul de ca-și face, ași procu
ra»: «Tu: ai
boi, de ce nu-ţi închipuești și un car ?»
(Creangă 1, 39).
Din: acesta: închipuire, care la
Barac are sensul
de: «alegorie»: «Istoria, prea, frumosului
Arghir și a
prea frumâsei Elena cea măiastră
și cu p&rul de

aur, adecă: o închipuire,

sub care

area, țărei Ardealului prin Traian».
In unele părți, adiectivul participial'

_*

se 'nțelege lu|
cânchipuity

a luat sensul de «înfumurat»: 42
ora închipuit= un
înfumurat.
|

„Ciatlăă, cetăă — esatl6; — ori-ce
instrument, cu
„care se leagă strâns ceva;
crâmpeiii, crâmpoii;—în
Moldova: galati mare; — îr.
garrot, rondin, tortoir;
rabot,
Let. I: «Râmlenilor le place a
se rade și în chipul

ciatlăului acoper

căruntețele

chipul cralăului își învelea
mului.» — Cihac II, 488.

Se mai

numește

sale».— Idem:
capul

slujitorii

și feleheri (+. ac. cuv.

«ce în
Ro-

P.

L.).
De aci cetiuesc, gavrotter:
Let. II, 232 «Vai închis
și Lai muncit, că i-au cetlu
143:

ca tăiet lemne,

it capul». Creangă 1;
a încărcat carul zdravăn și
la,
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cetluit bine».— Creangă II, 8: «Pe bădița Vasile îl
prinsese la oaste cu arcanul, îl cetluiai acum
văn și-l puneaii în cătuși». Cihac II, 488..
Ciupercă—cseperlie;—mr.

burete,

zdra-

buburec;
— fr.

agric, sorte de champignon.— Lex. B. agaricus campestris, der Feldschwamm.
Jerney I, 143.—Cihac II, 492, s. Agaricus campestris;—cseperlie, csiperlie, - csâpărlie, csuporka, peeserke id.; &ech. pesarla, pezirka etc.
Cocie— locsi;— birjă, cal6să, trăsură, căruţă, caretă,

rădvan;—mr.

chariot, char;

cucie,

căruţă, tilisă;—fr.

voiture,

carrosse.

Lex. B. 129: «1) mai al6să: cisium, rheda: kotsi:
die Kutsche, Kalesse.— de cecie, adj. rhedarius: p.
e. calu de cocie:. equus rhedarius: hâmasl6: das
Kutschpferd. 2) carugiu, s6u caru de caii: curricucurrus

lum,

equarius

: l6szeker,

kânyă

szeker

:

ein

leichter Wagen».:—- Bobb. «cai de cocie = equi
carpentarii. — «An Lug. (Rev. Tocil. VI, 31): «Kocie
—Currus equestris».
Familia XXV, 296: «Du-mă Doamne

|
1.

et B. 376:

d'aicea

Cu caru'cu kocia».
«Pentru

dalba

Ileana

Mâncai vai și cocia».
- Idem 462: «cocie ferecată».
“Trib. VI, 209: «Şi 'ncepea fuga a da

De

aci

Cu. cocia, ce avea:
« Cocie cu doue roate,
Din trup de om erau tote».
cocier (Lex. B.).

__Cociş—kocsi3;—vezetiă,
ciaş;— fr. cocher.

surugii, birjar;-—mr. cu-
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Bobb:

VI, 31);

«cociș= rhedarius».— An.

«Koesish = Auriga».—Cihac

Lug.

(Rev.

II, 66

Tocil:

(înșirat

ca şi cocie între elementele slave).
Coroiu, coruiti—aruly; — ulii, hârâu, arete— mr.
orâu, sicol;—fr. autour, epervier.
Prav. bis. 54: «Şi cine va mânca corbu sati cioară
sat cuci, saii corzii». — Hasd. Cuvente I, 312—coroi
lkâroly.— R. Pont. carui: vautour, 6pervier. — An.

Lug. (Rev. Toșil. VI, 82): Koruj. Faleo.— Cihac II,
493: «cordiă, s. Falco tinnunculus, 6pervier; —
COroicr, s.; fauconnier; — coroiâtic, a.; aquilin; —
karoly, karuly, karvaly, karvoly falco nisus; du vsl.
kraguj, skrehulec, skryhulec, russ. croat. serb. kraguj, pol. krogulec, &ech: krahuj falco nisus». Mikl.

EI. SI. îm Rum.

c«cragui accipiter: magy.

karuly—

koroiă m. falco tinnunculus, Bielz. Unmittelbar aus
dem Magy. entlehnt».
Dobă, tobă— dob;— dărăbană;—
mr. tâmpănă;—
în. tambour, caisse, boudin, andouille. Lex. B. tympanum.

Cihac II, 495. — Jerney I, 143.
De aci dobaș, doboșer, tobaș, toboșer— tambour; dobzez şi dobzălez= frapper, battre, cogner,
ass6ner des coups â.— Pop. Povești[, 1: «Nu era nici

o mirare, dacă muierea-l cam stădea, ba; gurile rele
diceai că-l şi dobza, când i da mâna». Idem
6;
«apoi nici grindina nu-ţă fleceșce mai tare cucuruzele

de cum “ti-i dobzază aceste bețe și cu deosebire
cea

mică e bună
de desmierdat' muierea». —. Creangă
I, 12: «Iă lasă ticăloaselor, că v'oit. dobzăla et
de acu 'nainte!» —Idem 28: «Iei taci
cumătre, că teoi doazăla iet!»
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Făgăduese — fogadni;— mă
tâcsescu;—

esc;— mr.

Îr.

apuc, promit, găzdu-

s'engager,

promettre,

ac-

cueillir une personne.
Let. ], 221 : «Alexandru Vodă vrând să intre în
voia, Turcilor, precum se făgăduise înaintea Impăratului, că va resipi cetăţile din ţara Moldova».—Pap.
Iar. Il, 172: «dar Sai întrebati de împăratuli prin
cum de nai putut face biruintiă
Muftult să spue
asupra vrăşmaşilor, precum sai făgăduit. înaintea
împărăției lui».

In vechea limbă română pretutindenea făgăduesc e

se esplică lucrul
reflexiv : mă făgăduesc. .Cum
acesta?
|
N
Când am analisat vorba înceluesc, am constatat
în acesta o parte curat românescă, anume acel
în iniţial

şi în acesta am

găsit un resunet alui îzșel;

(v. ac.
care a cedat în unele părți locul lui celuesc
cuv.).
analiDacă, vom lua pe «mă făgăduesc» şi] vom

și unza, vom constata același lucru. / ăgăduesc, ca

a trecut
gurescul fogadni (în semnilicaţia, cu care
vezla noi) ca şi franțuzescul proznettre, nemțescul
sprechen,

ar

trebui

să

fi remas

activ

transitiv, așa

ă.
cum se aude azi pe lingă vechea sa formă reflexiv
adine
Ce Va făcut însă.reflexiv? Există o vorbă forte
buni
intrată în. popor și întrebuințată de cei mai
pro«a
do:
scriitori români: «a se apuca» cu sensul
mite, a se angaja» și mai ales cu acela, de: «votum

vor
facere: faire une voeu». Femeile «se apucă» că

pentru
ținea Vinerea, «se apucă» că vor da slujbe
! «Fogadnb
însănătoşarea unui copil etc. Ei bine
Ă
acasă.
intrând în limba română a găsit gazde
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se apuca nu i-a cedat din drepturile sale, de cât cu
condițiune,.ca să-i se acomodeze.
Făgăduesc a devenit reflexiv.
Astăqi mai des se întrebuinţează forma activă transitivă de cât cea reflexivăă.
Cu sensul: a primi, a găzdui pe cineva, "ce-l
mai are ungurescul fogadni, găsim pe /ăgăduesc
în Iașd. Cuvente II, 12 : «Călători făgăduiţi la casele
voastre».—ldem 62 ca-făgădui cu sensul de
a găzdui pe care-l are maghiarul fogadni».

La Domnul

A.1. Odobescu

I, 98 îl găsim

reflexiv:

<și toți înțelepții, luători de semă și
credincioși
ai craiului iubiţi Sibieni se făgăduise
se împlin6scă cu credință ete.»
Substantive înrudite cu făgăduiesc atât prin
origine

cât

şi în

semnificaţiune,

avem

urm&târele:

Lăgăduință, făgădueală, făgăduire, fă gădaș,
făgădetii, făgadă, promisiune, juruinţă
- mr. tag- |

mă;— în. promesse.
Bobb — fac fogăduintiă —
dolk,

Yvoveo, “fogadăst loga

l'ab. rom. 87 CȘ'aii luat făgăduință,
Ca

din

dările ce vin

|

Ii va da spre cunoștință
Un car de alune plin».
Cat. Calw. 74: «După, Iăgădașul tei
dă- -ne putere
Și voie pre aceia, ca să putem
îmbla: pe calea poruncilor tale»...

Vaida Trib. VII: Iăgădaș

şi figădetiă. —Pop. Po-

veștiI, 32: «Am venit să-mi dai
făgădașul».—B, Dos.
45: «Şi de fă gadă la greutate
», — Idem: «îţi. fac /ă-
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gadă de rugăciune».

Idem 426: «Şi 'naintea ta, Dmne,

s'ajungă — PVăgada mea şi smerita rugâ».
Fedeleş, fidileș,—fedeles;—mr. bucliță; — fr. bout,
tonneau (R. Pont).
Marian Desc. $3: Urduc, Burduc.
De barbă îl duc
și care însemnâză «/edeleșul». — Idem 90: «In

gură de fidileș nune
«Căci

'nfunda». — El Sevast.

are jupinul

159:

mire.

|
Multe fedelecuțe pline».
G. Teod, 383: «Intr'un fede/eș cu apă te rugăm
nu no 'nfunda».
Col. ined. Badea nalt

Mândra
Trib.

Buzilă

se numesc

VIII:

cât un

cât un

cireş,

Zidileș.

«Vaseleîn care

fede/âșe». — Pop.

se pune

laptele

Povești III, 48: «Nici

nu trecu mult și numai ce vădură Hărăul. (uliul) venind cu două fede/eșe pline. de apă».
Cuvînt cunoscut în toate părţile locuite de lomâni.
Fel—fele, cu următorele accepțiuni: |
La fel, de un fel, întrun fel = asemenea, identic, semblable, identique. Ant. P. 1. 6, «In loc de
drac și de vită, văd un om cu ei Ja fe.
De fel a): de loc, nici de cât; point du tout.

Let. III, 289: «Și când ferele suna
Norodul se întrista,
Dar de fel boierii mari».
b): originar, de origine; : originaire: Pap.
.
257: «oameni de fel Braşoveni.

Ilar. II,

Fel de fel = diferiți (te); de toute sorte, de toute
&spece.

Pap.

lar.

II, 175: «unde acolo sosesc

sieicile
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şi luntrile

cele

ce vin

mari

şi de la Pesta cu mărturi

de

pe Dunăre

feliă

la Viena

de felii».

Ast-fel — aşa, în chipul acesta; de telle maniere,
de telle sorte.
Ce fel— cum; comment?
Fel și chip = în tot chipul, corespunde lui fel și
|
formă:
Fel a) neam, gintă, genus. An. Lug. (Rev. Tocil. VI,
Let I, 112: «Mulţi se trag din fe/tă23): Fal—Genus.—
tăresc și leșesc».
b)

natură,

lucru

obicei,

obicinuit.

Creangă

II, 4:

«Nu-i vorba, că noi tot ne făceam feliul așa câte
|
odată».
De aci feluresc, varier, şi feliurime, variste,
diversite, formate de la pluralul fe/azi, întocmai ca

dărăburesc şi dărăburire de la dăraburi,

pluralul

de la dărab.
mr.
Feredeii — feredă:și fiirdă; — baie, scaldă;—
baae, scăldătâre;— îr. bain, bains, thermes, 6tablis.
sement des bains.
Let. I, 76: «Feredee de apă caldă». Let. 1, 312:

«care numai cu fuga ati scăpat dintr'acel feredeă
spre Bugeac». Let. II, 46: «Şi ai tocmit şi feredeul
cel mare

a Treisfetitelor».

Let.

54: «Cum

III, 60:

«din vale de

Apostolul:

grăeşte

feredee».

Cat. Calv.

Curăţit'au

beserica, şi pri în feredeul

apei»... Gaz.

Trans. 1890, 275: «Şi se face un feredeii».— Vaida,
Trib. VII, «feregheă». Cihac II, 498.
Cu

tâte

că:e un

cuvint

întrebuințat

din

când

în

când în tâte părţile locuite de Români, totuși în
privința circulaţiunei - nu: se pâte asemăna cu desa

întrebuințare a sinonimelor baie, scaldă, băi şi scăldătore.
SR
Interesant din punct de -vedere semasiologic.- e. întrebuințarea numelui feredez pentru numirea căldărei,
în care se 'ncăldeșțe apa pentru «fleredeii» sati pentru .
«cada de scăldat»: Pop. Poveşti III, 23: «Atunci voit
veni, când mi-i aduce feredeză de la Dumnedeii (în
notă:

«feredeu,

și cada de

căldare

'n

care

se

ferbe

scalda,

ori

scăldat»).

Ferestău,
resz; — mr.

ferestrăi, herestăi,
pilă;— fr. scie.

Cihac II 498.
V. firez P.1.
Feștelesc,

de

|
aceiaşi

origine

herestrăi
— fii-

-

|
cu

feștesc,

dara

cărui sens s'a peiorat, căci feştelesc nu mai însemn6ză văpsesc, colorez, ci mâzeălesc. mânjesc;—mr.
- mârghescu;— fr. barbouiller, gribouiller tacher, faire
des taches, des pâtes, saler, gâter (Cihac ÎI, 499).
EI. Sevast. 16. Note la confăite: adică, esplică
Săulescu, feștelite, colbăite».

Aceaşi

61: «Ei văzându-lii uns pe faţă

Şi ca naiba feștelită».

(Speranţă).
/eștesc feştuesc-—testeni; — văpsesc, colorer;—
mr. vâpsescu;— fr. peindre, teindre, colorez.
Gaz. Trans. 1887, 14 «Lele cu pieptarii feștit,

Cuptoru ţi-i deslipit».

Petru Furdui Col. 1. Tr.
Mesze,
R. Pont. Cihac II, 499,
sion avec feţuesc ragreer)
digeonner».

VIII: «Szel6 facsi vojă deplin
szkâune festuite». (Abrud).
«feștâsc, fefesc (par confucolorez, teindre, farder, ba-

E provincialism de peste munți.

-

-

Din acestea:
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feșteală= văpsea,

feșteleală= mâzgăleală,

feștire=văpsire,

feștelire = mâzgălire.

Gazăă: — gazda; — capul

familiei, proprietar, stă-

pin; găzduitor,
-cel ce primește speţi, hotelier, sălășuitor; sălaș;—mr. domnul a casâlei, nicuchir;—fr.
chef, maitre de la maison, propriâtaire (dun 6tablisement rural), hote, imenager, qui recoit; quartier;

logement, logis.
Col.

ined.:

Bună

|
vremea,

gazdă.

Mulţămim

dragului

Nașterii

împreună

cu jupinul

I. et. B. 168:
Idem

405:

domn
lumea

Bărbat

mândru

«Vie gazda

513:

«Rămâi,

om

vremea

cam

jupâne

ajuns ziua,

de gazdă.

«Toată

Că ști rindul
dem

bună

ş-o ales...
și de gazdă».

boilor,
buzelor».
bun,

sân&tos,

Cai fost gazda lui Hristos».
Se zice: «Unde ești în gazdă= unde sălășuești,
unde'ești în cuartir?
Uneori se întrebuințeză și pentru : bogat, găzdac
ca d. e. Pop. Povești IV, 28 : «Dice c'a fost odată un:
împărat, gazdă nu tândală».
De aci avem găzdâie și găzdăriţă : amaitresse de la
maison».
Col. ined. Bărbatu mei e de paie,
EL mi-i slugă,
Io găzdoie.
Eadem : Ca mândruţa mea nu's multe,
De harnică de frumosă,
De găzddie bună 'n casă.
Vaida Trib. VII, 83: «Mai ocură în acest dialect
(selăgian) cuvinte, care exprimă nu odată și adumbraţ
ia
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cea mai fina a idei. Şi economul, păstorul şi găzdărița
din acest ținut încă-și au adese-ori cuvintele sale speciale».

Tot de aci: găzduesc s. găzdăluesec—ospetez, dai
sălaş; trag (undeva);—recevoir, heberger; descendre,
s'abattre.
Pap. lar. II, 261 : «Africa și Persia, Europa și Asia,
Cu slavă 'l primesc,
Şi'n ele cât' odată,
Ca'n tâte tot d'o dată,

Pururea !] găzduesc».

— Ant. P.
Odob.1, 15G: «N'avem aci loc de găzduit».

1. 3: «Ca să ajung mai de vreme să găzduesc la vr'un

sat.» —Cihac. 11,500.
Gingaș — gyenge;— delicat,
nervos;

anevoios,

dificil;—mr.

slăbuţ;
lidan,

impresionabil,
slăbuţ; —fr.

d6-

licat, debile, impressionnable, nerveus, difticile.
Alex. Poes. pop. 20: «Cu chip dulce luminos,
Cu trup gingaș mlădios».
|
Alex. Bal. 33: «Trei fete ca de 'mpărat...

Mândre,

gingașe

Ca, trei albe

tustrele

floricele».

Fab. rom. 83: «Intru-a dragostei ce-i gingașe plecare
Pe-amoraşul săi chema».
A. Odob. 1, 82:— «Păcat de dinsa, că era ZinVI,
gașă şi voinică muiere». —n. Lug. (Rev. Tocil.

26): Gingash,

:. 1) mole,
Delicatus.— Les. B. jingaș

pletinerel, crud: mollis, tener; 2) forte simţitoriii:
magno,;
nus -sensu; 3) alegătorii, p. e. în mâncări:
selecto

utens,

hailel.

|

le dă Lex.
Cu ultimele două semnificaţii, ce ni
întrebuințat
B. am audit cuvintul gingzaș forte des
lucru
în tomitatul Mureş-Lurda și Bistriţă-Năstud,
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de alt-cum lesne de explicat, căci Gmenii slăbuți,
bolnăvicioși aleg mai
mult în bucate și sunt mai
impresionabili.
|
De aci verbul gingășesc. Lex. B. 1) pe cine-va:
desmerd: nimis indulgenter habeo, placide admodum
tracto;

2)

în

ceva

p.

e. în

mîncări,

i. e.

fac

multă

alegere : nimium selectum adhibeo» — subst. Zingășie, gingășire, Zingășşitură, cu aceleași accep-

țiuni ca și ginzaș,

B. Dos.

214:

«Ce

sed

în mor-

minturi pentru gingășie. ——Idem 368: «Şi-i gingășiiă
pentru bucate».
Giolgiiă, Ziulgiii—gy6les;— pinză fină, faciură; —
mr. sâvan;-— fr. toile fine.
Gaz. Trans. 1890, 37: «Și -te gată foarte bine,
Ca să placi la-ori şi cine.

Lex.

B.

Tot în viguri de jo/juri».
jolju:

linteum

tenue,

sindon;—Jerney

1,

I&&;—An. Lug. (Rev. Tocil. 26) «Gsolas. Syndon».—
Hasd. Cuvente II, 390: «Iosif și cu Nicodim mi se

păreaii că te pogoară de pe cruce și cu giuloiă
curat te-ai înfășurat».—-Cihac II, 501.
Roesler: îl deduce din turcescul &ul-haillons.—

i alăue-

alduo-—hajău

s. haidu;—pedestraș, hoţ,

poliţai;
assin; bandit, brigana, chenepau, vaurien, vagabond.
D. Hasdeu în Etym. Mag. 1, 581:
«Aidic s. haidic (pl. aiduci s. haidu
ci), s. m.
10 fantassin; 20 bandit,
«Cu primul sens, ca sinonim cu pede
straș sati do-

robanț,

aidac

a ieșit

de

mult

ne mai întîmpină în cronice..
«Miron Costin, Letop. I, 222:

din întrebuințare,

câșa îl pripise

dar

Mi-
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nai Vodă de aprâpe pe leremi6 Vodă, cât niște
haiduci pedestri cu câte-va cară, pre urma leremiei
Vodă, i-ai ajuns fruntea oștii lui Mihai Vodă, și.
ah stătut haiducii la r&sboit, apărăndu-se câte-va
ceasuri; ce dacă sai înglotit oastea lui Mihai
Vodă, i-ati spart pe haiduci...»
o
Ca sinonim cu hoţ, cuvîntul se distinge printr'
numai
nuanță forte caracteristică: aiducul despâiă
și
apără
pe cei bogaţi și pe streini; își iubesce țera,
și de
ajută pe cei apăsaţi; își bate joc de stăpân
poet.
stăpinire, pentru că “i e drag a fi slobod; el e

Iordachi

Golescu, circa 1830

(Conv. lit. 1874,

p.

73): «Cântecele de aiducă, sufletul ţi'l înveselesce,
trupul ţi-l întăresce, mintea ţi-o înverșunează....»
Așa scrie un boer mare!
In unele locuri, se rostește vaiduc:
am audit
«Afi-aduc aminte, că în nordul Bihorului
ei în loc de
în loc de hram—vram, adică vramul piseric
haiduc...» (D.
hram: tot aici am audit vai duc în loc de
NE
Pășcuţ, Făget).
hai«Forma cea mai răspândită însă este aspiratul
bandit».
duc. Derivă din maghiarul hajdu «fantassin,
s'a înrăAcăţândwşi sufixele uk -t,-utin, acest termin
că, mai
dăcinat de vecuri pe întrâga peninsulă balcani
în genere»:
ales cu înţeles de «hoț», şi chiar de «voinic
haidut
turc. hajdud, neogr. vrcbrrjs Și yuidob44, alban,
I,
și haidul, haidut, aidutin, etc. (Miklos, Tiwk, Elem.
66). E cam a nevoe ase lămuri intermediul, prin care
|
îl vor fi căpătat Români.
țai; sensul haiduc=
c=poli
chaidu
VII:
Vaida; Trib.
voinic, vit&z, nu este cunoscut nicăiri în: Selagit».—
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Sensul acesta îl are de altfel Și hajd
u în ungurește,
de unde atrecut la Românii de pest
e munți.
Col. ined. Io 'napoi i-am poruncit
Pe doi puișori de cuc
Că io nu poci să mă duc:

Dinapoi îs cu haiduc,

|

Hăituesc s.

La picidre cu lănțug
Tot se teme să nu fug.

aituesc—hajtani; — a, goni,-a
vina,

a
îndemna, a asmuța; mă obic
inuesc, mă învăt, mă dedau;
—mr
. avin, asgunescu, asunesc,
am adete;—fr. pousser,

chasser; inciter, agiter;
s'habituer.

„Pop.

Trand, 30; «S'o luat a hăizai
Pe costa cu bulbucii»..
A nost tînăr împărat,
Dimineţa s'o sculat

Col. ined.:

Dimin6ţa s*o stirnit

|

In' codrii la hăitait,

Alex. Poes. pop.

260: «hăitait de potiră ca
o fiară
sălbatică.— Vaida Trib.
VII: «hăituesc, aituesc,
a îndemna, pe cineva la ceva,
2) a se deda la ceva, spre
pildă: cidra, la pub.
a
|
De aci hăitaș, haidăiă (Cre
angă II, 21): gornic paz=
nicul țarinei; vînător,
pușcaș; taxa pentru înch
iderea
vitelor din
țarină; l6să, zăgaz.

|

Gaz. Trans. 1887, 261; «hăita
și=hăjtăi

tori; pușcași,

pușcălăi

vină.

(comuna Telcii lângă
Năs&ud).

d. e. Şepte sute de hăit
ași.
Și pe jos și călărași».—E
de notat că forma hăitău, pe care o

găsim
taș, vine de-a, dreptul

pusă aci ca sinonimă
din ungur. hajte, pe

cu hăicând hăi-
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taș e o formaţiune

română

din hăituesc. Aceași

for-

mă o găsim la Pop. Trand 137: «Strânsese mulți paifei»..
Vaida Trib. VII: «banii ce gornicii primesc pentru
„vitele, ce află în locurile oprite; ung. hajtâs-pânz». In
comitatul Bistriță-Năstud hăitaș însemneză «zăgaz»
«digue» lucru de altcum ușor de explicat, căci zăgazul
e acela care face ca apa s' apuce pe iaz, o mînă (hăituește) pe iaz. Tot asemenea în Moldova hait se întrebuinţeză uneori pentru zăgaz (v. Buzilă Trib. VIII), iar
hăitaș—după comunicarea d-lui C. Lytzica — pentru
«vînător», «cel ce goneşte vînatul».
A. de Cihac pune următârele vorbe înrudite cu Zăituesc : hâită, meute, chien, chienne, putaine; hăidăă,
hăităâș, batteur, traqueur; hăiteie, attelage, attirail

de voiture, de labour; înhaiţ,

&, a se — sameuter,

s'attrouper;—bhăităș, hăitiș, a, adv. bancal, cagneux,
contourns, crochu; picior hăitiş pied crochu, cambrs,
pied-bot; a umbla hăitiștricoter avec les jambes; h&itişie, action d'6tre bancal».

Hajmă—hagyma;—un soiii de câpă mică;—mr. gepă zică;

fr.—6chalotte.

Lex. B. «ceapă măruntă, ceapă tuil6să: allium asca-

lonicum;—der

Aschlauch, Aeschiauch,

die Schalotten;

hagime turcești, saii cepe cu foii subțiri de tăiat în supă,
şi în unele bucate : schoenoprasum : der Schnittlauch,
Schnittling».—R.. Pont: kagime și hașme.—Hasd. Cuvente 1, 267: cagimă (Echalotte, allium ascalonicum)».
— M. Pompiliti Conv. Lit. XX; «cepușsră, nu crește
Jerney Î, 144.
Hălăduesc — haladni;—

”

mare»; —

cresc, petrec,

scap;—mr.

— fr. &chapper, croitre, grandir;
crescu, ascap;
sa vie,

vivre.

passer
11

|

“Let.

162.

I, 232:

«Deci și voi veţi

vină».

hă/ădui

de

acea

E

B. Dos. 25: «Să nu ghă/ăduiască,!) ce să mi-l
ajungă».— Magaz. ist. III, 350: «și ai hă/ăduit ţara |
de: mare primejdie». — Fab. rom. 207: «Ast-fel curind
lupul nostru ajungând în vacanțe,
”
Ș'atunci judecăţi și treburi fiind 6recum ertate,
„_ Mulțimea bă/ădaea,

Judecaţi nu se vedea.»

F. Il. 11: «La măsura
Badea mei
Odob. I, 110: «Oare nu
tâlhavul acesta cu dile, el
ţia mari de ani?»

cea, domnâscă
să hă/ădâscă».
vă e destul, că pe cât a, fost
a hă/ăduzt în domnie atâ-

Creangă 1. 8: «însă Nică nu se putea hotări a se
înstrăina de casă, atât de dragu-iiera satul Humulești,
horile, petrecerile, cîmpul cu florile, fetele și flăcăii

satului, cu cari hă/ăduise din copilărie».
Este ungurescul «haladni», cavancer»,
«s'6couler (le temps)».

«s'en aller»,

De aci hă/ăduire și hălăduinţă, cel dintiit
cu
sensul de scăpare, iar al doilea, cu cela de Jocuin
ţă,

«habitation» care şi ea nu e altceva de cât
un soiă de
scăpare de intemperii, un loc unde s'a
putut aședa

cineva, hălăduind de primejdiile
sai un loc unde-i petreci viața.

unei

bejenii

etc...

|

Pap. Ilar. II, 381: «Să sciti însă că mai
cu s6mă am
poruncitii domnia mea, fiesi-care birnic
să,se asieze în
cisla satului, sau unde'si va avea
si hă/ăduintia acum la intocmirea, asezământului,
după care întocmire
nimenea nu maiare voie să sară
din loc în loc, ci să'si

plătâscă dăjdiile în locul unde
1)

Vedr p. 165, nota î.

se află sălăsluitorii.»—
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Idem 385: «un lăcuitor, unde se află cu hăliduintia,

acolo să'si r&spundia și dajdia».—Idem 389: «părăsîndu-si hălăduinţile nascerii lor».
- Balău s. hălăiăi—h316; — plasă, rețea, mreajă, crisnic; —

mr.

îr. filet,

ambreje; —

plasă,

rets, bouteau.

Lex. B. 252.— Vaida Trib. VII.—Cihac II, 504. —
Roesler şi Diez îl deduc din grecul ghisbaty-pecher ;
domnul Gaster (Col. 1. Tr. VII, 522) ca și Cihac
adoaptă derivaţiunea din ungurescul hâl6, cea mai
fonetice, din bago avem.
conformă schimbărilor
bagăui,
«hâl6»

Să

copârșăi,

din kopors6
«hală».

nu se

confunde

cialismul halăă
însemnare

acest

sai haleă,

tot

etc.,

halăi

ast-fel

din

cu provin-

«filet»

cu totul

şi

deosăbit prin
|

şi prin origine.

Hang — hang;— ison; sunet, ton;— mr. ison, bâce,

ton; —

fr. basse-taile (voix), son, ton.

Creangă

I, 240:

«Și dacar

fi tremurat numai el,

prin
ce ţi-arfi fost? Dar toată suflarea și făptura de
prejur îi țineau hangul: vântul gemeaca un nebun,
vreas“ copacii din pădure se văicăraii, pietrele țipaă,
pocneau
curile ţiuieaii și chiar lemnele de pe foc
de ger». — Creangă II, 39: «— Ei apoi, minte ai,
omule ? mă mireami ei: de ce-s şi iei așa de cuminţi,

mititeii ; că tu le dai nas şi le ţii. hangul.

Cihac II, 504..«hang— son, ton, une dans rusti|
que sur une certaine melodie»,
- Heleştei, hă/eșteă şi eleșteii—halast6; baltă, lac,
cisternă; loviște, lac de peşti, pescărie;— mr. baltă;—
fr. vivier; 6tang, piscine, reservoir.

Let. Il, 78: «hăleșteele seci de peşti venându-le ei».--
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Magaz. ist. 1, 318 :

«heleşteul

de

la

Dobreni.»—Fab.

rom. 96: «La heleștei nu mare, în unda;i acea
lină |
De caracudă plină». .
”
Has. Cuvente, 180.—Jerney 1, 144.—Cihac. II,
506.
Roesler îl înșiră printre grecismele limbei român
e.
Cu perderea silabei prime: he sai e a luat
sensul
de plasă, crâsnic, sac de prins peşti, întocm
ai cum
feredeul: baia, a servit ca nume căldării
unde se
fierbe apa pentru «feredeii». Pop. Povești IV, 30
«Chiar
a doua di își lepădă tâte hainele de pe sine
și se îm-

brăca într'un Jeșteă (sac de prins pești, cârstn
ic, co-

miherit)».
Hirdău,

hurdăă,

hurdoiă

|
|
— hord6;— bute,

băr, poloboc;—mr. bute, talar.— fr. tonnea
u,

baquet, seau.
Gaz.

|

Trans.

Eadem

Conv.
|

1888,

1887,20,

VI,

170:

VIII:

Trib.

|
128: «Ci mă 'ngrâpă în făgădău
«Ci

Cu capul sub un hurd&ă».

me

"ngr6pă

în birtul

teu,

«Mândră, dav'otă muri eu
Nu mă 'ngropa 'n temeteti
Ci mă 'ngrâpă 'n făgădău

“Cu
Vaida

ciu-

vaisseau,

Cu capul cătră burdeă».
711 : «Vecina de lingă noi
Spală hainele 'n hurdoi».

Lit. XXIV,

'Trib.

|

VII:

capul

«butoi,

«hâzrgaue și hirdau€

lîngă birdăi».
poloboc». —

Buzila, Trib.

= hitrburi ; niște

dle

mai
grose de cât înalte». Cu: sensul
acesta se aude și în
comitatul Mureș-Turda, dar
numai sub forma de fîrSău, menit mai ales pentru
a lace 'n el mămăligă,
Jerney îl înşiră înt e cuv
intele audite în Moldova:
In Muntenia e de uz zilnic,
așa: Adevărul V. No. 1093,
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p. 3: «Işi pâte ori-cine închipui, ce gust are mânca„rea adusă din dealul Spirei sai de la Cotroceni cu

hărdăul».

Hoit — holt; — stirv, mortăciune;—mr.
în. cadavre, charogne.

CreangăI, 149:
bioiti,

cum

furi mari
ce

mă

«—Apoi

vezi,

mârșe ;—

dă, bade, închircit,

aista

sînt;

am

văzut

eu

vră-

și hol-

şi nici | de- -o lume: la trâbă se vede omul

p6te».

|

|

Aci este o metaforă; hoit = cadavre, charogne s'a
întrebuințat pentru a numi un corp mare, dar fără
pic

de

visță n

Cihac

el, un

II, 506.—

„Hotar—

om

Etym.

ce

nu-i bun la nimica.

Mag.

1, 594.

hatăr;— graniţă, limită, margine; sfirşit;

scop; loc, pămînt teritor; — mr. marzine, scolusma,
scop, sinor.—fr. borne, limite, lisiere, îvontiare; but,
dessein;

fonds,

territoire.

„Let. 1, 51 «Lăţindu-se 'n hotar departe.»—Let.
III, 527 «Adus'aă şi pe S-tul Ioan în ţară,
De

și ai vestitu-și cinstea şi peste ghotară ?).
«Lăsând pe urmă viță şi rod bun în ţară,

“De i se înalță vestea și peste ghotară.»
Unde mergeţi?: Spune ți-i c'a mele lacrămi,
N'ai hotar,
Şi n suspine durer6se,

Poesia:

Let.

1,

51,

«Și pentru

Plâng amar.
care hofar și sfirşit ai

vrut să facă acest turn».—Let.. I, 182 «Şi ro bilor,
ce-i adusese din ţara leșească, le-ai împărţit hotar
1). ghotară=

hotară;

analogil:

eholbură

= holbură,. „ghăt=

ghorbă—horbă=—vorbă ghălăduesc=hălăduese. b. Dos. p- 25,

hăt,

36, 37).
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în ţara sa. —Let.

1, &7: hotar politic, hotar biseri-

cesc.
In comitatul Mureș-Turda şi Bistriţă- Niiseud: câmp,

teritoriul aparținând unei comune: merg la hotar= merg la câmp; între hotară = limita dintre teritoriele diferitelor comune.
|
,
De aci hotăresc—statuer, stipuler, determiner, designer, fixer, poser, preciser, râsoudre, dâcider; terminer, limiter;— 726 hofăresc: «se resoudre, se d6terminer, se dâcider;» —hotărit
mai are și sensul de

«energique»;— hotăritor «decisit» ;— hotăriș și ho-

tarnic, cel dintiit cu sensul de climitrophe, voisin
și ouvertement,» (Vaida, Trib. VII), iar al doilea:
«limitrophe, voisin». Din cest din urmă s'a format
verbul hotărnicesc—dâlimiter, borner.
|
Iei, ilăă—iillă;—nicovală;—mr. nicuvală;
îr. enclume.

Lex. B.; ; —

G. Teod.

Fab. rom. 122; eNu ai cuget, eşti un răi
Tu te-ai făcut. ciocan, tu te-a făcut jlău
Și 'n mine baţi fără cruţare»..

262:

«Văzând
Cel mai
Că, fiii-l
_S'așezat
„Ca
să-l

Slavici

Nov.

184

Stanciul parale,
mare arhirei,
iubesc: mereu,
pe ilăă
ierte Dumnezeti».

«dă faurul

în ileu, tot dă și nu

mai înceată».—-Jerney 1, 150.—Cihac II, 508.
Imaș, emaș, Himaș şi inimaș—nyomâs —
izlaz,

loc de pășune;— mr. pășune;
— fr. patirage,
Col. ined.: Mo făcut maica cinaş
Să scot fetele ?n imaş.
Aurel. Tera 66: «Păsciuni sati imașuri».

pacage.

— Idem
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115 si 116:

sai în vecinătatea

«Imprejurul

satelor

a existat de nu se ţine minte uă întindere de păment numite după localităţi izlazuri și imașe, cari dispar pe fie-care an, mai cu s6mă de la 1864, de când
sau împroprietărit sătenii». — Magaz, ist. II, 305:
«Pentru păşiunea oilor şi a stânelor, stăpînul moşiei nu se îndatoreşte a da osebit emaș pentru oi,
fără tocmală și învoire, afară numai dacă până la
10 sau 15 oi vor avea din săteni aceia, carele sînt .
lipsiți de vaci şi de boi şi acelea, dacă se vor păşuna chiar în emașul satului să fie slobode de
plată».— Lex. B.—Etym. Mag. 1949.—Cihac II, 508.
In

Turda)

săsesc

Reghinului

ţinutul

și forma

se aude

inimaș,

(comitatul

O

Mureş-

etimologie

po-

porană din nyomăs sau mai bine din nimaş.
Ingăduesc și *agăduesc—engedni;—permit, las, as-

dati
cult, cedez, iert, aștept; reflex. m& astimpăr;-—mr.
izine ică volie;—CihacII, 509 permettre, accorder, soulfrir, tolârer, passer qch. ă q.; attendre.
, căile-i păzeaște».
ui
pre Domnuliă
B. Dos. 124: «Ingăd
go—Magaz. ist. 106: «Ai scos pe Laiotă Vodă şi Vai
—
Leaşi».
nit; nu sai îngăduit, ci a cerut ajutor de la
_Fab. Sion 72, Nu ştii, dice, frăţioare,

Ce fel eşti îngăduit
Să faci ast-fel

de clamoare

Tu ce-abia ieri ai venit».
Hasd. Cuvente I, 8: «Iară să mie nu veţi hi înzăduind și nu veţi face toate poră(nkile mele».
Forma, agăduesc o constată Domnul Hasdei în ur-

mătoarele:
Genes.

VIII,

Paremiar
12:

şi cunoscu Noe

1783. î. 32 a (Vineri a treia):

i

et cognovit

.
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c'aii îndărăptat
apa de pre fața
pământului, și
mai agădui încă
7 dzâle altele.

Noe, quia cessavit aqua
aterra. Et cum sustinuisset adhuc septem dies
alios.

"|

Tot. acolo f. 56
Sophon. III, 8:

b. (la Vecernie

....Propterea, expecta me,
dicit Dominus, in diem

Aciastia dzâce Domnulu

agădai-mă la dzua scularii

miale

In Biblia

de

resurrecitionis
testimonium.

meae

in

primul pasagiii sună:

«mai

aș-

mărtorie

din

teptândă și alte

1688

şapte

mai cîngăduiaşte-mă».
«Prin

Mag.

urmare»,

1, 490,

duesc,

zile», iar

continuă

pasagiul al doilea:

d-nul

Hasdeii

în

Etym.

cagăduesc este același. cuvînt cu îngă-

deosebindu-se

ționale».—Jerney
Diferitele

sâmbătă):

numai

prin

elemente

I, 143.

semnificațiuni,

ce le are

preposi-

îngăduesc

și

le-a avut agăduesc, corespund pe deplin ungur
escului

engedni, din care,
a trebuit să treacă
duesc de undes'a
azi duesc și forma
căci e inițial peste
alean— ellen, alăti

ca să ajungă la forma îngăduesc,
prin o formă intermediară: angănăscut și forma, veche az neuzitată
îngăduesc, prin întunecarea
lui a,
tot a, trecut la noi în a: comp.
—eld, arnieu—ernyă.

Din îngăduesc avem :

|

|

:

.
îngăduință, îngăduială, și îngăduir
e, tot cu. sensurile pe care le întrunește verbul,
dupe cum se vede
din următârele:
Let. |, 148: «Crezind Leşii acel cuvîn
t, ati lăsat să hie
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pe îngăduința lui». Cat. Calv. 8.: «--Și mortea trebuește
să leia omul cu răbdare şi cu îngăduință din mâna
d-lui.»— Idem 11: «Că împlerea legei stă întru îzgăduință deplină să facem tâte acelea, care le-s în legea
lui D-zei.»— ldem 64%: «Pentru acea iaste dată muiarea, supt îngăduința bărbatului»... Let. I, 95: ciară
nu că d6ră ai rămas lucrurile așa, lăsate şi îngădueală s'a dat acelor vicleni.
Jilăă—goyalu;—fr. doloire, rabot;—mr. strug.—
Bobb, dsilăii— dolabrum, planula, ascia. — Jerney

IL, 144.— A. Gy. 109.

,

|

De aci jiluesc s. jeluesc—doler, raboter.
El Sevast. 219: «Bucură-te cână miresă,

Și bota'i sub grindă 'n casă,
Că'i cioplită, geluită,
De spinarea D-tale gătită».

Bobb «dsiluesc—-dolo».
Iobagii—j6bbâgy;—eclăcaș, vecin, rumân (în vechia
limbă română); sclav, șerb, rob;—mr.

colon, corvâable.

sclav;

—fr. serf;

|

Pompiliă 52: «Slobozi Dsmne 'n mila ta,
Toţi robii de la robie,

Jobagii din jobăgie».
Cihac II, 509;—Jerney I, 144.
Terminii de vecin sati rumăn, întrebuințaţi în vremile mai vechi, unul în Moldova, celalalt în Muntenia,
pentru : clăcaș, şerb, rob, nu sunt cunoscuți în Ardeal
şi nică n'au fost întrebuințaţi. Iobagiă este: terminul
generalminte cunoscut, ca și iobăgia, termeni învățați
de la asupritorii lor Unguri, cari până astăzi îi țin în-

ti”o stare, care nu mult se deosebește
băgie.

de

trecuta 10-

N
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Lăcaș—lalâs;—-mr, casă;
fr. demeure, habitation;
domicile, s6jour.
Lăcuesc—/akni; —stau, şed;—mr. sed, stau ;— fr.
| demeurer,

loger,

Domnul
cuvîntul

&tre

domicili€,

Hasdeiîn Etym.
lăcaș între

Mag.

totul

ibride,

II,

1949. numeră

cele de origine maghiară. 'Tot așa,

Cihac. II, 511.—Formaţiuni
cu

rester.

făcute

ca Jocaș și Jocuesc

numai

cu scopul

de

a

sint
arăta -

originea latină a lui /ăcaș și lăcuesc. Iată ce zice
Domnul L. Șăinenu ina D-sale: Incercare asupra se-

masiologiei
zice

limbei

relegea,

române

pentru

(Rev.

a; pune

Tocil.

cuvîntul

VI,

287). cA

în armonie

cu,

latinul zelizio, e tot atât de greșit ca şi pretins
ele
analogii între lăcaș, lăcuesc (ung. lakăs,
lakni),
răzhoiă (psl. razboi) şi nărav (psl. nrav)
cu vorbele
latine «locus», «bellum», şi «mos», dând
naştere
unor

forme

ibride

ca:

locaș,

locui,

resbel

Și

morav,

atât de afecţionate de unii scriitori modern
i».
In legătură cu acestea: Jocuinţă, Jocoșaz.
Marian
Desc. 222: «Că nu vi aici locu,
Nu vi Jocoșagu»;

lăcașnă

(Arh.

660)

și Jăcuitor cu formațiunile

lor

posteridre locuinţă, locuitor și locuesc
.
Lacăt, Jăcată—lakat;— mr. cl6ie, cleiuș
;— fr. serrure.
a

I. et. B. 186: «Me
Vaida

„De

Trib.

uitai pe sul /ăcat,

Văqui trei jocuri
VII: Jăcată
.
— Cihac.

în sat».
II. 511,

aci Jăcătuese — inchid, încuiă;
— fr, fermer,

serrer : Marian

Desc. 33: «Nu vă încuibiţă,
Nu-vă lăcătuiţi (Esplicaţie pag.
39:

nu vE& faceţi locaş în copil, nu vă închideţi, nu vă
sălășluiți întrînsulb.
|
Lăcătuş, Jăcătiș—lakatos; —mr. favru de chei;—
îr. serrurier.
Fab. Sion. 128: «Pe lingă bordeul unui Jăcătuș» .—
Let. I, 41: clăcătiș».—Cihac. II, 511.
De aci Jăcătușie—serrurerie.
Mâglă—mâăglya s. mâgla; — grămadă, drob, grunz;
—mer.

stog, grunde;—(r. monceau,

tas, amas.

Cihac II, 513: «mot employe surtout aux salines
pour dâsigner les monceaux.de sel. sortis de la saline.»
De aci mâglariă şi mâglaş. Les. B. libripens, pensator, ponderator: mâzsa vagy măzsal6mester. : -der

Wâger oder Wagmeister»; Aurel. Tera..115, mâgzlașii
se numesc

lucrătorii care estrag sarea».
Mertic—mârtelk;—o măsură mică, parte,
—fr. une petite mesure, part, portion.

porțiune;

Alex. Bal. «Ş'un covrig dintr'un mertic
Pentr'un cumnăţel mai mic».
Mag. ist. I, 312: «Deci Rakoczy kraiul cerendu-l,
Pau dat cu jupâneasa lui cu copii și lait dusla Belgrad,

căruia î-a făcut mertice şi altele din hrană lui». Ci-

hac II, 514:ca'și lua merticul s&ă en avoir son lopin;

a da mertic la măcinat, payer la mouture»...

-

Meșter—mester;—măiestru, creator, 'abil, priceput;
—mr. mastur, favru;—fr. maître,patron, createur; ha-

bile, adroit.
NE
SIE
a
a
Lex. B. magister, praeceptor; artifex, opifex; artis.
peritus. — Joan Slavici, Die Rumănen in Ungarn, Siebenbirgen und der Bukowina 154: «Man hatim Rumănischen fir «Meister»

drei Worte: măiestru,

meșter

und maistor, also dasselbe Wort aus der lateinischen

172.

dann aus der magyarischen und zuleizt aus der deutschen Sprache iibernommen. JMăiestru, zweifellos das
ilteste der drei Worte,

bezieht sich aut Kunst und

hat

im Allgemeinen cine edle Bedeutung, meșter ist der
geschichte Gewerbemann, gewâhnlich der XVerlfiihrer
und znaistor oder meșteșugar der ganz gemeine
Schuster».
|
După domnul Ioan Slavici meșter e «der geschickte
Gewerbemann» adică industriașul abil, priceput, şi e
pus în urma lui măjestru, care se rapoartă la artă și
are în genere o însemnare nobilă, al6să. Pentru limba
română de adi are dreptate, dar nu Și pentru limba română de mai deunăzi, căci numirea! Creatorulaj de:

meșter al lucrurilor (Let. 1, 39) mi:se pare că'ntrece
și pe măiestru.
|
E

Ca adiectiv meșter însemnează : priceput, abil: Lex.
|, &7: «viteaz și meșter la, ale răsbâielor».

Meșteșug,

profesiune,

meșterșug,

meșteșig — mestersâg; —

măiestrie, artă,

fineță,

abilitate, cursă,

in-

trigă;—
me. tehne, stăpiță, înțâpătură;—fr. profession,
mâtier, adresse, habilit, piege, intrigue,
ruse.
Lex. B. ars, opificium, artificium. — Pap.
Ilar. II,

172, «spun' cum că tunarii Și cei ce asi6diă
'secreturile, cu mnestesiugii sunt legasi la gură și
la nasu

cândii le slobâde».— Let. I, 160: «pe cari i-a
biruit Ște-

fan Vodă,

nu atât

Let. I, 436:

să facă

«unde

cu

vitejiă, cum

era mai

zneșterșug viclen».—

ponorit malul, ati supus

A. Odob. I, 71: «penă

'n cale la biserica, pe care Radu

crase

cu

și scobind

mare

meșterșug,

flori în petră».

cu neșterșugub.

Negru

Vodă o lu-

impestrițând

cărămidile

_

Din semnificaţiunea de profesiune,
industrie pe care
4

,
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o are meșteșug, avem
Șugaș și mmeștegăref,
adresse, habilite, ruse
și încă şi mai bine în

cuvântul znmeșteșugar, meșteindustriaș. Semnificaţiunea de:
s'a, conservat în meșteșugesc
adiectivul participial -znește-

șugit sai meșterșugit.

Meşterșugesc

îl găsim

și

cu sensul de: manuez, operez cu ceva: Let. II, 325:
«pușcile turcești nu le meșterșuguia bine și tre-:
ceaii peste obuz».
,
|
„In alte împrejurări găsim cuvîntul! meșşteșig sai
meșteşug trecut la semnificaţiunea de farmec, vrajă,
bosconă, secundat de adiectivul meșter: femei

meștere = sorcitres:
Reteganul 12: «Dar eii știi un meșteșie
Toată vara nu mi-e frig».
vrăjitoare se zice că știi multe meșteșu-:

Despre

guri, sau

că sînt

meșteșugoase:

Creangă. Il, 170:

alăture cu casa socru-tăii, ieste o căsuță tupilată,.
în care șede un tălpoii de babă, meșteșugoasă la
trebile sale, cum îi sfredelul dracului».

Mistuesc,

amistuesc—emeszteni; —— digerez, con-

prădez;

sumez,

iert, fac

uit,

nevădut,

dispar; mr.

hunupsescu;—fr. digerer, manger, ronger, rumîner, d6vorer, consumer, user, dissiper; — Lex. B. concoquo,
digero; absumo,
conficio; — verdauen,
verzehren.

Let.

I, 293:

«Nice

într'un chip să armistu6scă

Alexandru Vodă fapta boierilor n'au

putut,

ce făcuse

cu venirea lui la 'Țarigrad».— B. Dos. 438: «Poţi dice,
că prin

apa sfintului

botez, că 'niacă și amistuiaște

greșala».— Cat. Calv. 17 ciară slava: venitâre cu multu-i.
mai

destoinică,

că

cu dulcețaei

amistuește

tote

supărările și scârbele».— Let. 1, 195: «Petru Vodă......
dat spre munți, unde cunoscând, că nici acolo nu se va

14

putea zistuz, aă socotit să, trecă la țara Ungurâscă.»
—Let. II, 268 : «lavă acei doi boieri ședâii în casă la
Dâmna mistuiți».— Lex. B. îl deduce din latineşte :

ad-misceo.

In graiul de astăzi
nu se mai aude amistuesc, a
inițial a fost tractat ca protetic şi lepădat. Şovăirea

între cele doue forme: am/stuesc şi znzStuesc se vede:

și în vechile texturi, până în cele din urmă a, remas
forma cea mai simplă. — Jerney. I, 142: ammistuesc.
De aci substantivul infinitival: mistuire şi amistuire, din cari supraveţuesce forma primă: znstuire

A nu putea

mistui pe

cineva =a

nu-l. putea,

suferi : Creangă I, 120: «Pe semne inima le spunea,
că spinul nu le este văr şi de aceea nu-l puteau
|
mistul».
: Musai—muszăj;—trebe, trebue cu necesitate, neapărat; — mr. fără de alta; — fe. cela doit âtre necessai-:
rement,

il faut.

Speranţă 64 : «Unde e inelul musai să ghicâscă».—
„Idem

65 : «Dacă vrea inelul 7nusai să | găsească,
Să'l mai lase-o nopte singur să gândescă.»
Idem 190 : «Vrei ca pe sară,

Jusai să te bată ?»
Idem 224 :. «Că 'nceputul negreșit;
Are musai și sfârșit,
Gaz.- Trans. 1886, 26: «Că porunca cătănâscă

Musai să se împlinescă.»

Din germanul «musz sein», sa format
muszij, de unde a trecut la Români,
Neam

—

nem;

—

națiune,

populaţiune,

ungurescul
rudă,

gen,

soiu, fel; familie; —mr. fară, soie,
familie; — fr. nation,
peuplade, parent, apparents, genre,
famille.
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Miron Costin Let. I, titulatura cărţii: «near moldovenesc».— Let. I, 4: «Pentru seminţiași zeamuzile

lui Sim».—Idem 5: «de neamul săi Leh».—ldem
«Neamurile

Gmenilor». —

39

A. Odob. I, 128 : «Cei ce

„voia să intre la chiliile p67zuJai domnesc.»
Fab. rom. 25:.«Un șorice de nem şi anume Raton,
Ce fusese crescut sub pat la pension».
Aci e întrebuințat întocmai ca și sinonimul său fa-

milie în : «a fi de familie» — a fi din o casă cu.bună
reputație,

însemnată.
Se mai întrebuinteză pentru a arăta

o

continuitate

de origină cât mai îndepărtată. A. Odob. III, 14: «cari

nem de-n6mul lor ai rătăcit prin Bărăgan».
De aci nemșug— rudenie;-- parente, affinite (Lex.
B). format cu sufixul șug întocmai ca prietișug etc.
Ogaş, văgzaș—vâgâs;—pirtie, urma, ce o lasăo rotă
în pămînt, ori-ce altă urmă de felul acesteia (aşa d. e.

în geologie văgzaș sai 0ogaș însemneză urma

săpată

de un torent în curgerea lui);—fr. orniăre, trace.
Gaz. Trans. 1887, 261: «ogaș tăietura, locul pe
unde merge râta carului».
EL. Sevast. 211: «Ne-a dus pe calea, care n'a fost bună.
Prin părăeașe,
Prin gropi$,
Prin văgașe».
Prin r&sturniș,
Jerney I, 150; — Cihac IL, 537.
Este ungurescul vâgâs, action de trancher,— couper». Forma ogaș a resultat din vâgăs, intocmai ca
oraș din vâros, ormegie din vârmeaye.
Oraş —

vâros;

cetate;—

mr.

pizare,

ville.
E ungurescul vâros, născut întocmai
vâgâs, ormeghie din vârmegye etc.

pulitie;

ca ogaș,

—

fr.

din
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De aci orășan, orășănesc,

orăşăneşte.

Sinonimul seu cetate se întrebuinţeză mai mult
pentru «château, forteresse».
Găsim și forma plină Varoș, care însă nu e nici
de cât venită inmediat de la, Unguri, căci diferă în
înțeles de ungurescul vâros — ville, după cum se
pote vedea din următerele:
|
Pap. Iar. II, 210: «Pasvandu cetindă cartea, s'au
măniată si ai poruncită să se adune stea lui
de

pe afară în cetate

si varosiă,

să, fie

gata de res-

boii asupra Muscalilor».—Idem 216: «Generarii
muscălesci după poruncă păzia, tisra, despre Turci,
si ati
făcută gătire să, mârgă la, Giurgioviă să iea cetatea
,
fiindă Giurgiovu din câco de Dunăre, si mergân
di
ait călcatii numai varosiu si sai trasă înapoi,
că
nu eră de ajunsi osti muscălesci să potă
lua cefa-

tea».—ldem 220:

«Deci Kamensti ati poruncitii de ai

înerbată zidurile cezății cu barutu si le-ati
dat foc
de s'aă risipit din facia pămentului, ar»s'au
împrejură varosiuli, multime de case, de
le-ai prefăcut
în

cenusiă».

Din aceste! trei citațiuni se vede, că varoș
însemn6ză peste tot «faubourg», fiind pus
pe lingă cetate.
Ei bine, vâros în ungurește însemnâză,
«ville» şi nu
«faubourg».
Varoș: al nostru e de peste Dunăre,
unde-l găsim și la Serbi, și la
Albanezi și la Neogreci cu însemnarea de «laubourg»,
(serb.
varoz,

alb. varr6s, ngr. Bagtse).

N

Părcălab, purcălab— porlolâb;
— staroste, comandantul unei cetăţi, ispravnic,
prefect;— fr, ge6-

lier. prâvot.
G. D. Teod. 300: «Frate-mei e purcălab».
— Vech.

iti

instituţ. 2 şi 3:: «Domnitorii administra țerra cu consiliul cellor cinci boieri, ministrii sti, numiţi boezii
de svâtu. Cu tâte aceste, era adesea chiemaţi la,
consiliu și comandanții de cetăţi, purcălabi sai

cu s6mă în consiliul din Moldavia».—

starosti, mai

Idem, 10: «Fie-care județu se administra, de către
un funcționaru numit «marele capitan de județu»,
care se dicea, şi căpitan de margini, și care era în
aceeşi vreme şi comandantul peste o miă de osteni
din miliția judeţului respectiv. Totuși, peste Milcovu,
lor militare
capitanii de județe, păstrând relațiunile.
cu spătarul, ca şi funcțiunea de administratori de
judeţu, întîlnim la unele județe din Moldavia, sub

numele

judeţe,

de purcalabi sau starosti a unor

pers6ne, cari locuind mai totu-d'a-una, în resedință,
și ocupați pe lângă domniă cu alte sarcini alle statului, n aveau altu amesticu in afacerile judeţului,
la care cra numiţi, de cât a se folosi de unele din
veniturile lui, în locu de o retribuţiune ce urma să
priimâscă pentru serviciile ce făcea in capitala domnitorului și ţErrei».
Hasd. cuvente I, GÎ: «părcălab= porkolăb (germ.
Burggraf)» .—Cz. eţ F. «Porkolâb= 1) vârgrât, 2) văr-

6s hajdulk fânoke; 4) a rabokra, 6s

nagy, 3) katonâk
bărtânăkre

szolga».

megyei

feliigyel

cra

Xenopol II, 215 și 216: «Părcălabul

ce

erai

prefecţii,

porkalab,
temeinice,

origine

mai

tîrziu

argumentele,

dar
sai

în

tot casul

sau

ce

nu

ce

astăzi

sunt

D-sa îl deduce

capii ținuturilor».

Părcălabul,
de

de

ispravnicii

ceea,

din

vsl.

le invâcă nu sunt

sunt

suficiente.

ca și șoltuzul ca și pîrgarul sunt

germană,

la noi prin

dar venite
!

Unguri.
12
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Pildă

—pelda; —exemplu, model; —mr.

mostră; —fr.

exemple, modele.
Diez numărând cuvîntul pildă între germanisme, arată tot odată nesiguranța sa în ceea ce privește originea lui în următorele:« de mâme pilde—modele, rap-

pelle v. h. allemand pz1/di, mais aussi

le hongr.

illyr.

pelda (Diez I, 129).

|

Cihac II, 520,.«pz/dă, exemple, modăle, type, parabole, proverbe; după pilda ă Vexemple, par exemple,

ă Linstar, proverbialement; în pilde figurativement,
paraboliquement, sentencieusement; a Jua de pildă
modeler, se modeler; a se lua după pildă se răgler sur

q; — piduesc

donner exemple,

figurer,

parler par

figures, par mstaphores, faire des allusions».
Pirgar —polgâr; cansilier comunal;—fr. echevin.
Xenopol II, 232: dn. fie-care oraș din Moldova era

câte un șoltuz sub care erai. 6 până la 12 pirgarb.

Mai la, vale: «In Muntenia însă terminul de șo/fuz- nu:
pare a fi fost cunoscut, ci era înlocuit prin acel de.jadeţ, pe când consilierii comunali purt au tot numele de

pirgazi». Cihac II, 520.
S'a întrodus la noi de-odată cu șoltuzul.
Raită—rajta;— fugă, spicuire;—mr. fugă, aligare;—

în. tournse, tour, ronde.

A. Odob. I, 160: «Pe altă parte, domna, Chiajna, te-

mându-se într'așa priinci6se împrejurări,

de vre-o is-

bucnire protivnică în ţara Oltului, unde în
veci colcotea o dușmănie ascunsă asupra nemului domnesc,
hotări să dea o raită prin orașele oltenești,
ca să îngrozescă, pe cutezători şi s” amăgescă cu măguliri
pe ceicu

bună voie».—Creansă 1, 31. «Oare nu cum-v
Martin a dat raita pe la d-ta, pe a casă ?».

a

nenea
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Raita ! ca interjecţiune însemneză «pe e/7/» sait
«pe ea 7», o îndemnare la Însă, la luptă sai la ori ce
altă lucrare.
Acâsta a fost prima semnificaţie a cuvintului raita,
intrat în limba română,

cu care semnificaţiune

se mai

aude și adi în părțile supuse corânei Austro-ungare.
Fiind-că rajfa ca, interjecţiune coprinde în sine idea
de o mișcare grăbită, se pote uşor explica cum substantivizindu-se, a luat sensul de fugă: a da o fuga, a

fost tradus cu a da o raită.
Sălaș—szăllăs—conac, găzduire, adăpost, locuinţă;
cosciug, sicriu, tron, năsălie;—mr. cunache; sinduche
de morți;—fr. quartier, logement, logis; cercueil, bicre. |
Lex. B. habitatio, habitaculum ; hospitium, dever-

sorium. — A. Odob..I, 89: «de la trapezărie pînă la
sălașul lor».—ktym. Mag. I, 236: «câteva sălașe de
Tigani». —B. Dos. 27: Să- Î culegi dobânda şi să-i strici
sălașub. —I. Bar. &i «Văduva bogată forte,
Nu

ştia

cum

să

se porte;

Având o fică, frumosă
Le-au dat sălaș bucurâsă».

[. et.B. 74: «Ş-oiii veni să-mi dai să/aș».
Idem 138: «De aicea pin la Blaj,

Dorul mei n'are să/aș».
Trib. II, 471: «Și tu pinză din sălaş
Fă-te un căpenegaș».
[.. et. B. 320: «Frunză verde sălcidră,
Trage-o cătană să moră.
Ş-așa, trage cu năcaz
Că nu-s scânduri spre să/aș».
Ungurescul szâllâs însemneză: quartier; logement,
logis, şi nică de cât cercueil, biere. Semnificaţiunea
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de cercueil, biăre a luat-o cuvintul în gura poporului român, care a aplicat numirea ce o dădea locuinței trecătâre la locuința vecinică.

In legătură cu sălaș avem să/ăș/uesc

sălășuesc

și săluesc—intrebuinţate atât ca active transitive,
cât și ca neutre. Ca active transitive însemneză.:
heberger, donner Yhospitalit, regevoir, iar ca neutre:
descendre, habiter, s6journer, demeurer. De aci sălășluință, sălăşluire și sălășuire—logement, sâjour,
demeure, habitation, hospitalite.
In Archiva pentru Filologia și Istoria de 'Tim.

Cipar, găsim și forma să/așna= lăcaşnă.
De-adreptul
ni-a

din

ungurescul

szâll6—hâte,

venit:

Salăii— oaspete, drumar;—mr.
lător.— Lex. B. hospes, deversor,

Gaz. Trans.

1889, 46:

Stranger
a

6spe, cunoscut, căder Gast.
|

«Că de-a sâr'din scăpătat,
Greu

un

sală

Jerney I, 149.—Cihac. II, 524.
Sudalm
— szidalom
ă, ;— înjurare,

mi-a, picat».

blăstem,

dojană,

mustrare; —mr. înjurare, blăstem, vîrghire—ir.
injures,
invectives, malediction, execration, r&primande.

Lex. B. maledictum, convicium, der
Fluch, die
Liăsterung.—Bobb.— R. Pont.—B. Dos 24:
«Cintecul lui David, s6ă cîntat pentru sudelmile,
ce Lai

suduit Tlușii».— Cihac.
Sudui
injur,

II, 527.—

Jerney I, 149.

s. suduesc—szidni;—iînjur,

vîrghescu,

dojănesc;—mr.

încaciu;—
fr. injurier, invectiver, re-

primander, qucreller.

Lex. B. maledico, convicior, blasphemo.—
Let. ],
292: «Şi încă pe Batişte lait suduzt forte tare».—
B: Dos.

130: «Stă

de mi

să strimbă

și m&

sudaește».—A.
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Odob. IL, 94: «şi-i suduia cu aspre cuvinte».
Teod. 95. «De pesce mi-l suduesc».
"Ant. P. 1, 54: «Ce e 'n cinste primit;
i
Ş-apoi e şi suduit».
Col.

G

ined. lo mă dati să-i. pui de cină,
M& sudue de lumină,
lo îi pui cina pe masă

El me. sudue

prin casă».

Cihac II, 527.
“Şaniă, șan— sâmia;— calapod, lemne de întins
cizmele ; —câlâpei—fe. embouchoir. .
Lex. B. tentipellium, die Leisten, Stiefelleisten.—

Creangă II,. 106

«Nu-ţi ie

destul,

că mai

amețit,

puindu-ţi sfârloagele pe calup, trăgându-le la șa
și ungându-le aici pe cuptor la nasul mieii în toate

dimineţile». Cihac II, 527.
Şaugăii — şa/giii — sâvăg6;— în. mineur, tailleur
de

|

sel gemme.

Cihac II, 528:
ocnă).
E un.termen
măglaş.

«(Ur, 2, 153: șaugăii ce tae sare la
venit pe aceiaș

cale

ca şi mâelă

și

și șarag—sereg;—ceată, gloată, rind,
ș
Şireag, șîrag,
groupe, troupe;
şir;— mr. ceată, altă, aradă; fe
ligne, enfilade, file, rang, serie.

„Lex. B. longa series, eine lange Reihe; caterva,
der IHaufe, die Schaar. — Let. I, 382: «Venea cu
șaraguri de dvorelnici și acolo in ospețe petrecea
cu dinsul».
Alex. poes. pop. 292: -«De cît cătană n Șîreag,
Mai bine 'n codru pribeag».
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]. et. B. 32%:

«Şi mă cata, mama, cată,
La capul șireagului».

Col ined. Vai de mine
Reteganul

ce șireag,

Pagubă că n'are steag.
65: «Fie laița, tot șirag,

Dacă nu-i cine mi-i drag;
Fie laița șirăguf,
Dacă, nu-i al mei drăguţ».
NXVI, 55: «Fie laiţa tot șarag,-

Familia

|

|

Dacă nu-i cine mi-i drag».

|

|
(Bucovina).
Familia XXIII, 343: «Scrie doue, trei șîrege», (în
notă: «șiruri»). (Solnoc—Doboca).
|
Ungurescul sereg insemneză numai «foule, groupe,
troupe,

arme»,

şi nici

de

cât

digne,

rang,

serie».

Din citatele de mai sus am vădut că românescul şireag însemnză şi una și alta. De unde să-i fi venit

semnificațiunea de serie, rang, ligne?
Avem
idea,

de,

un

vechii

serie,

ra

cuvînt

român

» line,

anume:

pentru
ȘIT.

a, esprima,
Asem&narea

între prima parte a lui șîreag și între șir, a făcut
ca în gura, poporului șireagul să ia și “semnificaţiunile lui șir.— Se zice un șir și un șîreag de mărgele.
Șoim —. solyom;— fr. faucon; — Lex. B. falco, der
Falke;—mr. șoin, liepurar.
Hasdeu. CuventeI, 312; aşoim=solyom» —Cihac II,

528: «șoizn, talco peregrinus, gentilis, faucon genti.

E unadintre pasările cele mai vioi, mai iuți la, sbor,
mai curagidse, de acea cuvintul șoim cu diminutivele
sale: șoimuleţ, șoimul a fost luat pentru a,
boteza
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ceva, ce împlinea cel puţin una din calităţile

sale: A-

lex. Poes. pop. &l: «Şi cu ochii șoimuleți».
1. et B. 506: «Șoimuleţ să'mi placă mie

Cum e bun de haiducie».
Tot aşa şii șoiman — grand faucon: V. Alexandri

Odă Ostaşilor Români: «Juni
semnaţi cu stea în frunte -!

ostaşi ai țărei mele, în-

Dragii mei vulturi de câmpuri, dragii mei
de munte».

Şoltuz—soltesz;—judeţ, capul

șoimani

municipalității,

pri-

mar;—mr. cap(ilu a hârilei, cociabaș;—fr. maire.
va era
Xenopol II, 232: «In fie-care oraș din Moldo
12 pîrgari.
câte un șoltuz sub care erai 6 până la
de origină
Ambele aceste numiri sunt în rădăcina lor,
ul german
germană, derivând cel Wintâiti din termin
heisz), iar cel
medieval de Scholtheisse (modern, Schult
de al doile de la germanul Biirger.
pareea fi
«In Muntenia, însă terminul de șoltuz nu
de judeţ, pe
fost cunoscut, ci era înlocuit prin acel
le de pîrgari.
când consilierii comunali purtait tot nume

de la Nemţi
Șoltuzul ne-a venit ca şi părcălabul

de-a, dreptul
prin intermediul Ungurilor, şi nici de cât
cîl numără +
de la Sași, la cari nu se găsește. A. de Ciha
între slavonisme.
Tăgăduese

— tagadni;

— a contesta,

a nega;

mr.

fac închiare; —fr. contester, nier.
Fab. rom. 127: «Deci dar s'a hotărit;

Asa precum pârita n'a tăgăduit,

|

Că cu acei
A.

Odob.

I, 114

«n

zădar

a mas într'o
[ogradă».
pe urmă își ce-

elaponi
mai
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ruse nevasta și pruncii. lui de la Kendi, ungurul
tăgădui și păstră pe semă-i visteria și turmele».
Avem substantivele: fagă, făgadă, tăgăduit, tăgăduire, tăgăduslă pentru negare, contestare: nega-

tion, contestation.

B. Dos.
Idem
Idem

178: «Totă strâmbătăţia, tiaste dragă
Și de cuvînt direpti tu prindi tagă».
407: «Și țaș mărturisi fără fază».
106: «Fără liagia mia țam spus, că n'am

Idem

119:

«Cu vicleșug âmblă

/[tăgadă».
fără de

tăgadă»-

A. Odob. I, 355: «Psaltirea lui Coresi
rămâne
fără de tăgăduială cea Wântâi carte ?n
care limba
română s'a pus sub tâscurile tipografice».—-Lex
. B.
700: «tăgadă, tăgădatu, tăgăduire».
Lexiconul Budan ne dă Și substantivul
tăgădăă:
«inficiator Sanctissimae Trinitatis, ein
Leugner der
heiligen Dreifaltigkeit; ungur. Zagad6
«inficiator»,

dinaintea căruia Szent-hâromsăg a cădut,
întocmai
ca Kocsikerek din kocsikerek-vâgăs
— care neadat

pe al nostru

Oaș.

Tălhar—tolvaj;—

fur,

”
hoţ;—

mr.

fur;—fr.

voleur,

larron.
E
Domnul
Hasdeu în Col. 1. Tr. IV, No..7:
duși de analogia, iransformaţiunei
logice a lui
latin în românul rău, noi băntam
altă dată, că

rea

fălhar

ar

culpă, adecă un
că nu este de
iera câtu-și de
văr din tolvaj
limbei române

proveni
. din

goticul

dulgs,

Si
«Conreus
qice-

datorie,

vinovat. Domnul Răsler probâză însă
cât maghiarul tolvaj, de care nu
dipuțin în ideiă sai în formă. In
adeîn tălhar trecerea, fonetică
.în spiritul
este tot așa de regulată, ca în
mo-

185.

hilă—movilă, silva, —stlhă, valbat — holbat, vulpe—
_hulpe vorbă—horbă».
Sar putea adăogala acâsta și alte fapte, cari tâte
vorbesc pentru. derivarea românescului tălhar din
ungurescul tolvaj: trecerea lui o în ă oîntimpinăm în
lăcustă, —— locustă,

avem

tăt= tot,

ete.

iar

câţ

cuvintul me/egar din melegâgy,

ca și aj a fost înlocuit cu sufixul
alt fapt, care de și nu e hotăritor,
înclinăm

mai

mult

pentru

pentru

în care

ar

dgy

nominal az. Un
totuși ne face să

originea

maghiară

a

lui

tălhar e tălhărșag, cuvint găsit în Lex. B. sinonim
cu tălhărie, hoţie, și care forte probabil ne-a venit
direct din ung. tolvajsâg. (v. P. I. Tulai))
Mai hotăritor este cazul analog constatat în ferfar

din fezrtâj. (v. ac. cuv.)
Tămăduesc

—

tâmadni;

vindec; —

mr. vindic, ghi-

tripsescu;— în. guerir, traiter.
Fab. rom. 23: «Dar rea nărăvire

|
Astăqi

„Ce-o aveţi din fire
Nu se tămăduește».
perde

din terim

sub presiunea

lui vindec.

In sens figurat fămăduitor se întrebuințeză pentru
mântuitor (Isus Iristos), căci el este fămăduitorul
sufletelor rănite, miîntuitorul celor rătăciți, şi cu
acestă, însemnare

Din
Din

îl găsim

în cărţile

bisericești.

tămăduesc avem s. tămăduire.
variatele semnificaţiuni a ungurescului

Ză-

madni, acea care se apropie mai mult de sensul ce-l
are românescul fămăduesc, este «se lever, se relever» de unde în românește «se relever d'une maladie» 'ș-apoi: «gusrir, traiter etc».
Tăă — t6;—lac;—mr. bâltac, baltă;—îr. lac, etang.
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B. Dos. 202:

«Iară
Fără,

I. et. B. 182:

aceia,
de

«Că-i

Col. ined. Bădiţă,

ce-mi cercă răulii,

viaste

să-i

cu plugu

soarbă făulă».

lângă

fă.

de dorul tăi,

M& topesc ca inwn Zăă.
9: .cEei serac draguţul met,
Il poţi pune și birău
Și ciuhă din sus de fă».
Vasile Alexandri, Teatru p. 416 (apud L. Şăineanu,
Incercare . asupra semas. |. rom. Rev.
Tocil. VI,
325): «Acu, ziua, ca ziua... mă mai ieti cu caprele,
dar noaptea... toate stihi
ile
- năpădesc
pe mine.....
strigoii, moroii, pricolicii, vircolacii, dracii din fă,
drăgaicele etc...»
Verbul zăuesc, ce îl găsim în Lexiconul Budan,
e foarte des întrebuințat în comitatul Mureș-Turda
“Reteganul,

cu sensul ca

băltui»

topi inul sait cânepa
“românească din făă.

ex. apa se tăuește
în el.

Zăzesc

pentru a

e o formaţiune

Țarcă, s. sarcă -— szarka, coţofană, caragace, ga-

ragaţă,

ciorcușă, ciorobară;—

R. Pont. pie, margot.

mr. hiîrhulie,—fr.

„G. Teod. 259. «Da, prinde farca,
Trib.

II, 229:

pie.—

i

Dă-i bulearcă şi chiliban».
«Am o farcă, bulearcă,
Tot câmpul aleargă (coasa)».

Sevastos Cînt.

|

212; «Când mierla se bolnăvește
Tarca la cap o păzeşte.

Miklosich deduce. acest cuvint din
svraca, nsl:
“sraca, serb. svraca. (Mikl. El.
SI. in R.:
Uliă — 5lyv;— fe. &pervier, buse;—
mr. liepurar,
oriiu, irac, sîcol.

1857

Lex. B. accipiter;— der Falk.—. Cihac. II, 536:
«ulii, astur, 6pervior: uljă de pasere, astur nisus;
uliă. de porumb, astur palumbarius; uliă vînet,
falco eyaneus.—Jerney I, 147.—Hasd. Cuvente I, 312.
vintul
falco

astur

de

iată

cu-

milvus

— falco

care

despre

nisus,

dati

ne

Cihac

(ulii — gaio)

u/igaie

compus
rufus,

şi A.

ca

Budan

Lexiconul

ce

zice

Domnul Lazăr Şăineanu, Incercare asupra semasiologiei limbei române (Rev. Tocil. VI, 280). «Une-ori
chiar doue vorbe de origină diterită, dar cu aceeași
semnificațiune, se încorporeză întruna singură ca: zofocol din lat. roța şi sl. kolă crota»,

uligaie din uliă (ung. Slyii) și gaie (sl. kania),
costire

cocor

din

conia».—

lat.

=

și

cicon

striku

psl.

co«ei-

etc.

Uriaş — driâs; —gigant;—fr. g6ant.
Etym. Mag. 1949.— Cihac II, 537.
s&ui gigant,

Sinonimul

e de

o întroducere

mai re-

„centă.

— vâm;
Vam
ă — mr. imbruche; — fe. douane,
de douane, pâage, octroi.

Cihac. II, 538.—

droit

Lex. B.

De aci vămuesc, şi vameș (vămaș, vămăleş) —
douanier. Vech. instituţ. 37. cAdministratorul vămilor în ambele ţărri române, se numea vameșu; dar
acesta numai atunci își esercita sarcina sa prin mai
mulţi subalterni — când vămile în genere saii in
parte

din

Viclean,
'clean —

elle

remânea

nearendate».

hiclean, hitlean,
hitlen; —

necredincios,

ficlean,

fitlean, hă-

șarlatan,

hain,

râu,

- ştret;—mr. vulpe, şiret, ar&ă; —: În. perfide, deloyal,
fourbe, escroc, malicieux, artificieux, astucieux.
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Magaz.. ist. I, 13: «că sînt ficleni și răi».—Ps
. Sch.

„10: «Nu

apropie-se

de tire hăclianii».—
Lex. 1,215:

«Alexandru Vodă Lăpușneanul a
trimis până la Craiul Leșăsc, poftind pe viclenzi săi,
pre Tomșa și pe

soțiile sale».
despre

'Tătari

Impărăţiei».

—

Let, II,

31:

«Și de cătră

Turci și

le era numele de haini, adecă vicleni.

— Prav.

rea

bis. 82;

«și

pentru

toemeală

și futleană»,
E
In limba română
veche Săsim cuvintul viclean
foarte des ca nume al. drâcului
s. diavolului: «Let.
I, S0: «După călcarea, poruncilor
date lor de Dummezăi după sfatul vic/eanulu)y
,
B. Dos. 20::«Căn casa ta n'are
parte
Cat.

Calw.

48:

Vicleanul ce stă departe».
«Și

nu

ne duce

pe

noi

în

năpaste,

ce ne izbăvește pe noi de fiklianul
».—Idem 49: «ce
ne
izbăveşte pe noi de hi/leanuly.
Astăzi se întrebuinţează
mai mult cu

„ castucicux,

periide».

Om viclean= om

Ochi vicleni = ochi șălărei.

sensul

de

perfid, hain;

|

De aci a vic/eni, a, hicleni, a
ficleni, ruser, tromper, duper, frauder.
|
Pap. Ilar. II, 228: «socotese cu
mintea, de biruintia
„cea mare.a crescinului împărat
si vrăsmasilor infiicosiati, nâmul franguzesc, si
tutulor celor ce vicJenesc».—Let. I, 91: «Ele se
viclenea Și ucidea». —

ab. rom.
Tot

de

134:

aci

«Şi bărbaţii iar pe iele
Pururea le vic/enesc».

viclenie,

hiclenie,

„„«perlidie, ruse, astuce, fourb
erie»,.
Let. 1 96: «A. ucis Și pe capul
vrcleniei». — Magaz.

ist. I, 127:

ficlenie,

fitlenie

turburărei
«să

nu-l

fure,

|
și ai
nici

ISI

să-i lacă vre-o Jiclenie».— Pap.

Iar. IL, 33: clar

ca să nu se urmeze și din partea voâxtră vre /je/enic n&păstuitore pentru cei mai nemernici dintre
birnici».
I: drept că originea acestui cuvent este dubie, dar
nare a face cu vu/pinus al Domnului Simeon Mangiuca (Familia NIN, 507). Cea ce ma făcut pe mine

să-l clasez
lenșug,

între

care

unsurisme

o forte

a fost

puţin

VICIeȘUL 3. dr

probabil

să-l

fi format

noi din pretinsul slavic /iț/ean şi sulixul Șusr ca În
prietişug din prictin și șut, ieftinsuz din ieftin
și șug.

De

alt-fel

și

Domnul

Ilasdeu

recunâşte

ca

probabilă derivarea lui vic/ean din uneuvexcul J/ffer,
Tot ast-lel ne ajută cuventul f//părgaz «tolvajsău»

în derivarea

Vicleșug,
ȘUL, hotlia

lui

/ic/eșug,
sug,

fă//har din tolvaj.

hitleşua.

vicleșie,

hitlenșug,

hiclenşiz—

/icle-

hitlenscgei;—

necredință, infidelitate, șăvlătănie, siretlic, răutate—
mr. şiretliche, arădere, pângânătate, arlaţă.—le. perlidice, fourberic, astuce, ruze, artilice, malice,
Pap. lar. 1], 173: esăcti scoti tierele, care ti le-ai

luat cu

vic/estugzuv.— Mazaz.

îst. 1, 157: ficleșug.

— Coresi 21: hicleșug.—ldem 378: hiticsuz—bs.
Seh. 26: hicleușig. — Let. 1, 90: «A început cu asvicleșus pe ratan să omorev. — llem 19:
cuns
aCezti din lontru slabi si plini de vic/egeazn.
Fab. rom. 133: «Tote trec prin chibzuirea,
Vicleșuszealui amar».

Vileag—vilăgi— public, obste, adunare; humei—mnr.
pop(idlu, glotă, lume; — îr. publicite, notoricte ; monede,
Pap. Iar. II, 161: Era de se va fi si indemnati
cineva a istorisi Înscris de atuncea Încoce, nu at
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esit acele chronografuri la, vilegă, să fie sciut
e -de
obște».— Let, I: «Sileaiă toți de se stringeau la Roma
n,

Unde

le era

v/iagu» —Eliade:

blic».—Cihac
Gaz. Trans.
blic,

adunare

vileag—în—=în

pu-

« vileag, viletiu, obşte,

pu-

11, 530.

|

1887261:

obștescă».— Universul

VII,

235:

cRăs-

boiul dice, că: «Lupta greșește forte,
când dă în
vileag secrete de-ale marelui stat-maj
or»..— FII.
I, 36, p. 282: «Inainte ! strigă mercenar
ul tracic, care
aruncase în vileag replica revoltei».
Ungurescul vi/âg din * însemnarea, sa,
de lumi&re,
trecând la acea de «monde» sub influ
enţa, slavicului

svotiu, ca și românescul
semas.
limba

|,

rom.

română

Rev.
cu

June

Tocil.

sensul

(L. Şăinenu: Incer. a.
VI,

282)

cest, din urmă,

a
cum

trecut

în

se aude

în unele părți ale Ardslului printr'un
soi de curi6să taftologie, care aduce în câtva,
cu uligae (ulii
—saie), în: pină-i /amea și vileagul
sai câtu-i /umea și vileagul. In legătură cu
Ja sah în însemneză în public, Ja Jumină, la iveal
ă, şi numai în
acestă accepţiune e cunoscut cuvîntul
de toți Românii.
Vinderei—vândor (solyom,;— Falco
aesalon, faucon
nain (0iseau de passage), falco
peregrinus, faucon.
pelerin.—(Cihae. II, 539).

Lex. B. « vinghereii—falco tinunculus
, der Kirchfall, Thurmtalk». — Creangă II,
73. — «Cetate a

Neamțului, îngrădită cu pustiit, acope
rită cu fulger, 1ocuită vara, de vitele fugărite de
strechie Și străjuită,

de ceucele
făcut

cuiburi

Și vindereii,

care

au făcut-o

într'insa».

Zăba
— lă
zabola,
la gură = caș; —mr.

zabla;—zăbală

(la

feît);

bună

de

zăbală

her(ii)lu de la fârnu, spumă; —

191

fr. mors de bride, de file; douille;— germ. der Zaum,
das Gebisz, die Dille.
Lex. B. zăbală 1) la freu, lupatum, postomis; 2)
care se face la unghiul gurii: pusula, vel lichen in

angulo oris.—Cihac.
E un

cuvînt

vechii

II, 539.
și forte

răspândit.

Zăpor—zăpor;—pojar; torent de plâie, undă; nevoie;
—mr. puvoaăe, undă, câhîre;
— în. petite vârole, escarre, averse, ondee, pluie battante; dilficulte.
|

Lex. B. «zapor adecă fapt = morbilli methi, rubeolae: otvar, himlă forma apr szeplăcsle: die Rătheln, Masern.— Vaida Trib. VII: 1) torent de plâie,

2) vărsat.

|

In ungurește zâpor însemneză, «averse, ondse, pluie
battante». O frumoasă metaforă găsim în întrebuințarea
acestui

zâpor

pentru pojaz,

despre

care

se

ştie

că

nu e alt-ceva de cât nește sgrăbunțe mică și forte
dese, cari se 'nmulțesc foarte repede și deci s'a putut asemena cu 0. «plâie îndesată».
G. Şăpcalii îmi comunică, că în părțile
“Domnul
_Buzeului zapor însemnsză undă, efectul unei ploi
cauzei a fost
torențiale, unde se vede că numele
dat efectului.
n
Nu mai. puţin frumâsă este metafora: a sfa Ja
zapor: «a face față tuturor nevoilor», comunicată
mie de colegul meii C. Georgescu, in care zapor a
luat sensul de greutate, dificultate, nevoie.
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