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Abstract. Die Autorin stellt eine Reihe ungarischer Worte zur Debatte, die 

zweifellos aus dem Altslavischen sobald nach der Niederlassung ungarischer Stämme 
in der Pannonischen Ebene entlehnt wurden. Es werden die sprachlichen 
Hauptvorgänge hervorgehoben, die zur phonetisch-morphologischen Anpassung der 
slavischen Elemente am System des Ungarischen beigetragen haben. Die 
Konfrontation mit dem Rumänischen bringt hervor, dass viele slavische Elemente von 
den beiden Sprachen unter gleichen Bedingungen assimiliert wurden, als Folge des 
Bestehens der slavischen Bevölkerung auf dem Territorium Pannoniens und 
Siebenbürgens, woher der logische Schluss, dass die dakisch-römische Bevölkerung 
das Territorium Siebenbürgens ununterbrochen bewohnt hat. 

 
O privire sumarã asupra vocabularului uzual al limbii maghiare ne demonstreazã 

cã în aceastã limbã, la fel ca şi în limba românã, existã multe cuvinte de origine slavã, 
majoritatea fãcând parte din fondul principal lexical al celor douã limbi.  

Limba maghiarã aparţine de familia limbilor ugro-finice care, la rândul lor, fac 
parte din grupul mare al limbilor uraliene *. 

Limbile ugro-finice vorbite în Europa sunt: limbile finice prebaltice (finlandeza, 
karela, estona, lapona) şi – din grupa limbilor permiene – maghiara, reprezentatã de cel 
mai mare numãr de vorbitori, peste 10.000.000 de oameni, dintre care în jur de 
2.000.000 trãiesc în România. 

Maghiarii – care în mileniul I locuiau în Asia Centralã – s-au desprins de 
popoarele înrudite prin secolul al VIII-lea şi, sub presiunea mongolilor, au migrat spre 
vest, aşezându-se pentru o scurtã perioada între Nipru şi Carpaţii moldoveneşti, la 
nordul litoralului vestic al Mãrii Negre, în aşa numita regiune Etelkőz, unde au dus o 
viaţã izolatã. Zona fiind sub stãpânirea turcilor bulgari, maghiara a preluat din limba 
acestora o mulţime de cuvinte. Alungaţi din sãlaşurile lor de pe Volga de pecenegi, 
ungurii– ocolind Carpaţii pe la nord  – se îndreaptã spre Europa Centrală, statornicindu-
se, în a doua jumãtate a secolului al X-lea, în Câmpia Panonicã, de unde s-au infiltrat 
ulterior şi în Transilvania, pe care au cucerit-o treptat. Aici – atât în Câmpia Panonicã 
cât şi în Transilvania – au gãsit o populaţie vorbitoare de limbã slavã de la care au 
împrumutat, mai ales între secolele al X-lea şi al XIII-lea, o mulţime de cuvinte pãstrate 
pânã astãzi.  

 
* Limbile ugro-finice se împart în cinci grupe mari, dintre care majoritatea se vorbesc pe teritoriul fostei URSS: 

limbile finice prebaltice: finlandeza, iauri, karela, vespa, estona, livona, limbile sama (lapona), limbile de pe 
Volga: mordvine şi mari, limbile permiene: maghiara, komi-ziriana, komi-permiana şi limbile ugrice de pe 
Obi: hanti şi mans (Wald/ Slave, 1968, p. 86). 
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Se ştie cã la aşezarea lor în Câmpia Panonicã, ungurii au dat peste o populaţie 
formatã din slavi, valahi şi avari, pe care parţial au nimicit-o, parţial au asimilat-o*. O 
dovadã incontestabilã a asimilãrii o constituie tocmai aceste elemente de provenienţã 
slavã care – în majoritate – fac parte din fondul lexical principal al limbii maghiare. Dar 
sã nu uitãm cã, dupã cum aratã D. Obolenski (2002, p. 176): “primul contact dintre 
maghiari şi populaţiile slave a avut loc în perioada în care aceştia se aflau în stepele 
nord-pontice, lucru susţinut şi de analizele filologice care au demonstrat cã termenul 
kereszt (cruce), de origine slavã, a fost împrumutat în vremea când maghiarii se 
deplasau prin sudul Rusiei”** Este cert cã maghiarii au împrumutat atunci nu numai 
acest cuvânt, ci şi multe altele dintre cele pe care le vom discuta mai jos. 

MATERIAL ŞI METODÃ 
Cercetarea s-a efectuat pe baza materialului lingvistic oferit de dicţionarul Magyar-

román szótár, apãrut la Budapesta în anul 1994, din care, în urma confruntãrii cu materialul 
limbilor rusã, bulgarã, macedoneanã  şi serbocroatã, s-au extras – pe baza asemãnãrii 
fonetice şi a conţinutului semantic – o serie de cuvinte presupuse a fi împrumutate din 
aceste limbi încã de la începutul mileniului al doilea, care au contribuit la procesul de 
îmbogãţire a vocabularului limbii maghiare.  

S-a efectuat apoi analiza acestor lexeme în conformitate cu legile fonetice care au 
acţionat în limbile avute în vedere. 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 
Dupã ce am selectat un numãr de 150 de cuvinte din maghiarã şi am stabilit – 

pe baza asemãnãrii fonetice şi semantice – echivalentele lor din limbile românã şi din 
limbile slavã şi germanã, uneori şi din alte limbi indoeuropene, am procedat la gruparea 
cuvintelor identificate în funcţie de conţinutul lor semantic, distingând astfel 
urmãtoarele categorii de termeni care vizeazã: viaţa de familie, relaţiile sociale, satul şi 
elementele lui, gospodãria, agricultura, horticultura, animalele sãlbatice şi domestice, 
creşterea animalelor, preparate alimentare şi alimentaţia omului, religia etc. (vezi 
lucrarea noastrã in extenso). 

In lucrarea de faţã, ne vom ocupa în mod special de terminologia din domeniul 
horticulturii (legumiculturã şi pomiculturã). 

 
A. Legumicultura 
Referindu-se la denumirile din slavã ale plantelor legumicole, unul dintre 

foarte bunii cunoscãtori ai lumii slave, savantul ceh Niederle (1945) observa cã în 
timp ce o parte dintre denumirile pentru legume provin din limbile greacã sau 
germanicã (şi latinã, spunem noi – M.M.), intrând în limbã odatã cu realitãţile de 
care erau legate:”…l’oignon (lukŭ), l’ail (česnŏk), la carotte (mŭrky), le radis 
(rudŭkŭ), le concombre (ogurŭ), le pavot (makŭ); ces dernièrs mots, empruntés 
au germanique ou au grec, autorisent a supposer que ces plantes elles-même ont 
                                                 
* Anonimus, IX, “Quam terram habitaremt Sclavi, Bulgari et Blachi, ac pastores Romanorum quia post mortem 

regis Athilae regis terram Panoniae Romani dicebant pascum esse, eo quod greges in terram Pannoniae  
pascebarunt….”. Vezi şi  Dunai Alain, 2001, p. 7. 

** D. Obolenski, , apud Ţiplic, I.M., 2005, p. 140. 
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étaient empruntés par les Slaves, mais avant le X-e siècle; ce sont des mots 
slaves communs et partièllement attestées de les X-e et XI-e sièclès” 
(sublinierea noastrã – M.M.), multe dintre apelativele pentru legume sunt vechi 
cuvinte slave: “Le nome du melon (dynja), de la courge (tykva), de la rave 
(repa), du chou (kapusta), ….sont, par contre, de vieux mots slaves” (apud 
Scãrlãtoiu, 1986, p. 109). 

Am avut surpriza sã constatãm acum cã o parte dintre denumirile plantelor 
legumicole din maghiarã, care se dovedesc a fi împrumuturi din vechea slavã, le 
regãsim nu în dacoromânã, ci în dialectele româneşti de la sudul Dunãrii (v. 
Scãrlãtoiu, op. cit., p. 103).  

Aşadar, în maghiarã avem: 
BORSÓ s. “mazãre” cf. sl. bořšŭči “(lat. heracleum spondylosum). 
DINYE s. “pepene verde” < sl. dynja “idem”, în timp ce în Ardeal s-a 

pãstrat bg. lubenica (dial. ard. “lebeniţã”); 
RÉPA s. “sfeclã”, < mac., bg. rapa “idem”; 
PASZULY s. “fasole” < sl. fasol’ “idem”, v. lat. faseolum “idem”! 
TŐK s. “dovleac”, < sl. tykva “idem”;  
KAPOSZTA s. “varzã” < sl. kapusta “idem”.  
-Faptul cã pentru o plantã deosebit de rãspânditã pe teritoriul României şi 

nu numai, cultivatã de multe milenii, s-a pãstrat în românã un termen de origine 
latinã – varzã-– este – credem noi – încã un argument în favoarea continuitãţii.  

Deşi, în aparenţã, pentru cei neiniţiaţi, nu ar exista nici o legãturã între rom. 
varzã şi lat. brassica, – chiar DEX ne indicã o altã rãdãcinã, tot din latinã – 
anume. vir(i)dia “verdeţuri” – o privire mai atentã ne duce imediat cu gândul la 
schimbãrile fonetice care au avut loc în latina târzie – care explicã, pe de o parte, 
transformarea indoeuropeanului *b în v*, – iar, pe de altã parte, regimul diferit al 
sonantelor *r lung şi *l lung**,  grupurile ra, la devenind în românã ar, al. Vãzute 
prin prisma acestor transformãri, românescul varzã şi lat. brassica nu mai sunt 
atât de diferite pe cât par. 

Acest apelativ este un exemplu relevant referitor la modul cum atunci când 
în cadrul uneia şi aceleiaşi rãdãcini acţioneazã mai multe legi fonetice, rezultã un 
cuvânt cu total diferit de cel original.***  

                                                 
* Se ştie cã în greaca şi latina clasicã ocluzivele sonore *b, *d, *g, rãmân neschimbate, dar în latina vulgarã, 

o c lu z iv a  son o r ã  b intervocalicã a devenit şi ea s p i r an t ã  s o n o r ã  ( v) –  în primele veacuri ale erei 
noastre, fenomen pentru care dispunem de un exemplu arhicunoscut: lat. habeo, cf. fr. avoir, rom. a avea, 
engl. to have. În schimb în germanã b se pãstreazã, vezi germ. haben. (v. Ivãnescu, Simenschi, 1980:227). 
Existã însã situaţii în care şi în poziţie iniţialã b se transformã în v, de exemplu: lat. Basilius, rom. Vasile, 
lat. barbarus, sl. şi rom. Varvara (în germanã s-a pãstrat b: Barbara), lat. Berenice, rom. Veronica etc. 

** Foarte important de reţinut este r e g i mu l  d i f e r i t  a l  l i c h i d e l o r  ( s o n an t e l o r )  ŗ  ş i  ļ  i n  l i mb i l e  
i.e., acestea fiind pronunţate diferit în diferite grupuri de limbi (Simenschi, Ivãnescu, op. cit., p. 217-219).  

*** Este astfel evident cã apelativul varzã provine de la lat. brassica. Din comparaţia cu denumirile din celelalte 
limbi indoeuropene  (rus. kapusta, magh. káposta, dar şi cu germ. Kohl, respectiv Kraut), suntem aproape 
convinşi cã a mai existat o rãdãcinã care a generat aceste apelative, de ex. i.e. *kab, care se regãseşte şi în 
engl. cabages “varzã”. Dacã ne amintim cã, prin prisma p r i me i  mu t a ţ i i  c o n so n a n t i c e , b >p, iar 
apoi, mai târziu, in urma celei de a d o u a  mu t a ţ i i  c o n so n a n t i c e  p > h, (deci i.e. *cab-,  sl. kap-), şi cã 
*a lung indo-european a dat în unele limbi, printre care şi în cele germanice *o (v. *mather, germ. veche 
mothar, engl. mother şi germ. kohl “varzã”) nu este greu de crezut cã apelativul germ. kohl este legat de 
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De aceea considerãm cã apelativul rom. varzã, a apãrut, fãrã îndoialã, din 
lat brassica, ca rezultat al acţiunii coroborate a ambelor legi menţionate mai sus.  

Interesantã este şi situaţia apelativului 
PETRENZSELYEM s. “pãtrunjel”, sl. petruška, germ. Petersilie.  
De observat aici cã – în toate limbile vizate – denumirea acestei plante 

reprezintã un cuvânt compus, rezultat – în opinia noastrã – al unei false etimologii 
dupã lat. petroselinum, în care cuvântul determinat (cuvântul-bazã) este lat. 
selinum “ţelinã” iar determinantul este socotit a fi numele propriu Petros (germ. 
Peter, rus. Pjotr, Piotruşka, rom. Petre/Pãtru), deci lat. petroselinum = ‘ţelina lui 
Petros’ (M. M.)**** *.  

Cuvântul românesc pãtrunjel apare astfel ca un calc dupã lat. 
petroselinum, în care determinantul Petro a luat forma popularã de Pãtru/Petre, şi 
nu al lui Petros , iar cuvântul selinum s-a redus la sufixoidul rom. –jel.  

In realitate este vorba de un compus format, într-adevãr, din lat. selinum 
“ţelinã”, dar substantivul cu rol de determinant este petra care înseamnã “piatrã”, 
aşa cã traducerea mot-à-mot ar fi “ţelinã (tare) ca piatra” (traducerea noastrã – 
M.M.). 

Interesant este cã şi în apelativul din maghiarã – petrenjelyem – apare 
numele rom. Petre (vocala e fiind pronunţatã mai închis) şi sufixul –jel (cu un –
n- drept consoanã de legãturã), ceea ce ne face sã credem cã este vorba de un 
împrumut direct din românã!  

MUROK s. “morcov”, sl. mŭrky’ “idem”, germ. Möhre, rãdãcinã 
indoeuropeanã. De altfel, pentru noţiunile cu care ungurii au venit în contact dupã 
aşezarea lor în Europa, este aproape inutil sã mai punem problema originii 
maghiare. 

UGORKA “castravete”, cf. sl. ogurŭ, ogurec “idem”, germ. Gurke.  
In acest caz, româna diferã de maghiarã prin aceea cã a adoptat denumirea 

de castravete împrumutatã de la bulgari (krastavica), lucru explicabil prin 
perioada de ocupaţie bulgarã a Transilvaniei în secolele  IX-X, dar trebuie sã 
spunem cã în anumite zone din Ardeal****, populaţia ruralã mai folosea încã, în 
secolul trecut, denumirea de pepene (din lat. pepo) în loc de castravete. Acest 
lucru constituie, în opinia noastrã, încã un exemplu care confirmã prezenţa 
continuã a populaţiei daco-romane pe teritoriul Transilvaniei, care, în ciuda 
puternicei influenţe slave în aceastã zonã*, a conservat numele latinesc folosit 
de secole şi nu a preluat denumirea slavã acestei plante. 

                                                                                                                          
aceastã rãdãcinã, şi, prin urmare, şi de sl. kapusta, slavii fiind amplasaţi ceva mai la est decât germanii. De 
altfel, şi specialiştii din domeniu au ajuns  – tot pe baza datelor lingvistice – cam la aceleaşi concluzii, în 
sensul cã unii sunt de pãrere cã patria de origine a verzei ar fi în zona Mediteranei, iar alţii cred cã s-ar afla 
în Asia Centralã (v. Zanoschi şi Toma, 1991, p. 117). 

**** In realitate este vorba de un compus format, într-adevãr, din lat. selinum “ţelinã” dar substantivul cu rol de 
determinant este petra care înseamnã “piatrã”, aşa cã traducerea mot-à-mot ar fi “ţelinã (tare) ca piatra”.   

 
**** Este vorba de judeţul Sãlaj, în graiul popular al românilor de pe Valea Calitca.  
* v. Maria Moraru, Elemente slave…I (2004). 
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ZSÖLD adj.”verde” din sl. zeljonyj “idem”; 
GOMBA s. “ciuperci” v. sl griby, rom. h(i)ribe ”idem”. 
KERT s. “grãdinã” Aici este vorba de o rãdãcinã indoeuropeanã :*hrd care 

a dat în lat. hortus, germ. Garten, sl. ogorod, blg. gradina, rom. grãdinã, magh. 
kert. 

B) Pomicultura 
In ce priveşte fructele, considerate de L. Niederle “esenţiale” (mere, prune, 

pere), acesta afirmã cã: ”Longtemps les Slaves ne conurent, pour les fruits 
essentiels…que les espèces sauvages; ils ne comencèrent a planter des espèces 
plus delicates que sous l’influence des Roumains et des Germains et c’est a ces 
dernières qui empruntèrent le collectif qui designe ces espèces, ovošti, ovoče 
(sl.c.*ovotje). Les fruits portent d’ailleurs des vieux noms indigènes indo-
européens: abluko “pomme”, sliva “prune”; la poire (gruša) etait peut-être venue à 
date ancienne d ‘l’Asia, ainsi que la cerise (čerešnja), la grigotte (višnja)….Au X-
e siècle les Slaves avaient en tout cas un grand quantité d’arbres fruitiers, si 
nous en croyons Ibrâhîm ibn Ja’kub…(sublinierea noastrã – M.M.).” (L. 
Niederle, Manuel de l’antiquité slave. Tom II, La civilisation, Paris, 1926, p. 34-
36, apud Scãrlãtoiu, p.109). Aşadar, avem: 

BARACK s. v. sl. abrikos “idem”, germ Abrikose “idem”; 
SILVA s. “prunã”, v. sl. sliva “idem”, germ. Pflaume “idem”; 
CZERESNYE s. ”cireaşã”, v. sl. čeresnja “idem”, germ. Kirsche “idem”; 
MALNA s “zmeurã”, sl. malina “idem”. 
GESTENYE s. “castanã”, din sl. kastanja “idem”. 
 
 

CONCLUZII 
 
Din cele arãtate pânã acum rezultã cã mare parte din terminologia de bazã 

privind domeniul activitãţilor de zi cu zi (legumicultură şi pomicultură) este de 
provenienţã slavã. Dintre cele 16 lexeme selectate din aceste domenii, peste 40% 
au un corespondent de origine slavã şi în românã, ceea ce nu poate duce decât la o 
singurã concluzie logicã: atât maghiara, cât şi româna au împrumutat – chiar dacã 
în perioade de timp diferite (sec. VI-X românii şi sec. X-XIII maghiarii) – 
elemente de limbã comune de la aceleaşi seminţii slave care au locuit în Câmpia 
Panonicã şi în spaţiul intracarpatic pe care, în decursul secolelor, le-au asimilat în 
final. Faptul cã în aceste situaţii româna a conservat foarte bine terminologia 
latinã este încã o dovadã a continuitãţii locuirii Transilvaniei de cãtre daco-
romani. In acelaşi sens pledeazã şi faptul cã maghiara a împrumutat cuvântul 
românesc pãtrunjel (v.  magh. petrenjelyem) pentru a desemna o plantã pânã 
atunci necunoscutã lor. Prezenţa acestui cuvânt în fondul principal lexical al 
limbii maghiare este o dovadã certã a faptului cã, la venirea ungurilor în 
Transilvania, aceştia au gãsit aici oameni care foloseau acest cuvânt în mod 
curent, şi aceştia nu puteau fi decât urmaşii daco-romanilor, adicã românii. 
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