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De veghe la polul frigului - sau Monografie istorică, toponimică și antroponimică a satului 
Voșlobeni 

 
 
Introducere 
 
 Lucrarea de față reprezintă tributul meu față de o localitate dragă, cu o istorie și o civilizație 
remarcabilă, după cum sper că voi demonstra în cele ce urmează.   
 
 Satul Voșlobeni (sau Voșlăbeni) este situat în partea de sud a depresiunii Giurgeului în județul 
Harghita, la o altitudine medie de 770-800 m, la picioarele vârfului Cocoșel (1112 m) într-un loc 
unde, după cum îmi place să spun, munții clocotesc în toate părțile. Spre sud se află Munții 
Harghitei, masivul Gurghiului spre vest, Giurgeului spre nord și est, Călimanii – plutind 
maiestuos peste zările nordice ale depresiunii în perioadele de inversiune termică - și creste 
dantelate ale Hășmașului invizibile în spatele culmilor Giurgeului, omniprezente totuși în 
conștiința locuitorilor.  
 O altă bogăție a acestor locuri sunt cei doi frați neobosiți Mureșul și Oltul, care deși izvorăsc la 
doar câțiva kilometri unul de altul în Munții Giurgeului aleg să-și despartă cărările printre munți 
înalți pentru a se reîntâlni doar la sânul mamei lor – Dunărea.  
 Aflat la doar câțiva kilometri de Joseni unul din polii frigului în România, acest sat a avut de 
suportat toate rigorile climei depresionare.  Astfel condițiile de trai de pe aceste meleaguri sunt 
foarte bine ilustrate de rândurile următoare înregistrate în conscripția de la 1750 cu privire la 
întreg scaunul Giurgeului: 'Scaunul Giurgeu este aşezat în cel mai îndepărtat colţ al 
principatului Transilvaniei... Vara durează aici foarte puţin şi iernile sunt de două ori mai lungi, 
zăpezile apărând nu rareori după 28 oct... Acest scaun este neroditor.. Locul acesta este 
nepotrivit pentru orice fel de comerţ... În acest scaun nu există producţie de vin... Livezile, 
semănăturile de mei şi porumb nu există din pricina climei nefavorabile… fânul produs în 
locurile mlăştinoase nu este destul de bun pentru întreţinerea animalelor de jug... când se 
produce brumă în timp de vară spicele rămân goale din cauza asprimii climei. Cerul şi pământul 
să judece lipsa de rodnicie a acestui loc ! Amin.' (12) 
 Dintre atracțiile turistice locale se pot aminti: peștera Sugó (Șugău), aflată pe teritoriul com. 
Valea Strâmbă, dar pe cursul superior al pârâului Valea care trece prin Voșlobeni - una dintre 
puținele manifestări carstice din Munții Giurgeului; mlaștina După Luncă, rezervație naturală 
care adăpostește plante rare, specifice acestui ecosistem cum ar fi: roua-cerului, laleaua pestriță 
etc., stațiunea turistică Izvorul Mureșului (sat apartenent com. Voșlobeni), una dintre cele mai 
însorite localități din România. 
 
 
 
 



 

Pagina 2 

Oameni și civilizație 
 
 Ocupațiile locuitorilor au fost de-a lungul timpului cele adecvate mediului în care au locuit și 
după cum este tipic pentro o regiune montană au fost deosebit de diverse deoarece o singură 
ocupație extrem de specializată nu conferea siguranță economică în mediul nefavorabil și precar 
în care trăiau. 
 Desigur agricultura era o ocupație importantă, deși productivitatea extrem de redusă a solului nu 
permitea ca tot necesarul locuitorilor să fie obținut pe acestă cale. Culturile de bază au fost cu 
precădere: grâul, orzul, secara la care s-a adăugat din sec. al XVIII-lea cartoful - tuberculul andin 
fiind foarte bine adaptat rigorilor acestei clime. O importanță deosebită o avea și cultura verzei, 
pentru care satul era renumit în trecut, și care se realiza pe Curechiște - un teren restrâns dar cu o 
fertilitate deosebită din hotarul localității. Pomicultura nu a avut niciodată o importanță deosebită 
în aceste locuri, deși fiecare gospodărie avea de regulă câțiva meri sau peri pentru uzul propriu 
iar tradițional nu era de neglijată nici cultura cânepei ca plantă utilitară. Până în vremurile 
moderne plante iubitoare de căldură cum sunt: vița de vie, porumbul, roșiile, ardeii nu au putut fi 
cultivate cu succes în aceste locuri.  
 Fără a fi un sat eminamente pastoral Voșlobeniul a beneficiat de pe urma acestei ocupații 
tradiționale în zonele de munte chiar și numai prin plusul de fertilitate adus prin gunoirea solului 
de către oile și vacile localnicilor. Sursele istorice disponibile amintesc în trece această 
importantă activitate, astfel la 1731 turmele de sterpe a localităților Voşlobeni, Valea Strâmbă şi 
Gheorgheni păşteau împreună, probabil în munții Hășmaș (18) iar la 1758 voșlobanii arendau 
pășuni la Bicaz de la groful Lazar (18). După împroprietările de la 1920 satul a ajuns în posesia 
unor întinse pășuni montane în masivul Hășmaș care se întind din pasul Pângărați până la Piatra 
Unică ceea ce a permis ca ulterior această ocupație să ia un avânt deosebit (25). După cum vom 
vedea la capitolul Toponime prezența istorică a voșlobanilor în zona montană respectivă a lăsat 
urme în denumirile locurilor. 
 Ocupațiile primordiale umane vânătoare, pescuitul, culesul nu au fost niciodată neglijate într-o 
zonă bogată în astfel de resurse, fie că era vorba de culesul produselor forestiere: afine, zmeură, 
merișoare (care coboară în aceste locuri până la o altitudine de 1200m), bureți de tot felul 
(râșcovi – din locul numit Râșcojița, gălbiori, hiribi, nicureți etc.), fie că era vorba de prinderea 
cu capcane a jderilor – importantă datorie a satelor iobăgești medievale, fie că era vorba de 
pescuitul cu ostia sau cu vârșa a boiștenilor, grindelelor, păstrăvilor, mnidhailor (mihalți) și a 
racilor din râul Mureș și afluenți.   
 După cum ilustrează cele mai vechi antroponime locale, se pare că satul a avut de la bun început 
locuitori cu abilități și ocupații meșteșugărești: tăbăcari, ciubotari, curelari, pantofari, cojocari etc. 
Rezultatele muncii lor aduceau un plus de valoare adăugată domnului de pământ pe lângă 
produsele agricole obținute în mod curent pe domeniile feudale. 
 Unele dintre primele surse istorice disponibile despre sat vorbesc despre importanță morăritului 
ca ocupație a locuitorilor care exploatau astfel de forța motrică a pârâului Valea, atât în folosul 
lor cât și al localităților învecinate. Astfel în conscripția de la 1750 se amintește că hambarele 
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grofilor Lazar erau localizate aici ceea ce poate să denote faptul că cerealele de pe suprafețe 
întinse erau colectate aici pentru a fi măcinate (12). 
 Vărăritul era o altă ocupație care exploata resursa specifică munților calcaroși ai Giurgeului și 
Hășmașului. Piatra de calcar extrasă din ’băi’ era arsă în cuptoare până pe la începutul sec. al 
XX-lea, iar varul astfel obținut era transportat cu căruțele și vândut în alte localități. 
 Prelucrarea lemnului prin mijloace tradiționale era o componentă importantă și indisolubilă a 
civilizației montane românești de pe aceste locuri, care în ultimul secol a fost din ce în ce mai 
mult înlocuit de o exploate intensivă și nesustenabilă dar din păcate la fel de esențială traiului 
actual al localnicilor, în general lipsiți de alte mijloace. 
  În schimb prelucrarea pietrei reprezintă o ocupație de dată mai recentă a localnicilor începută o 
dată cu deschiderea, la începutul sec. XX a carierei de roci vulcanice de la Chileni, respectiv la în 
anii 1970 a carierei de dolomită de la Voșlobeni.    
 
Graiul locuitorilor 
 
 După cum este de așteptat limba românească vorbită local prezintă multe similitudini cu zonele 
vecine: valea Mureșului superior și ținutul Neamțului – ’o încântătoare sinteză moldo-transilvană’ 
dar cu o preponderență a influențelor moldovenești. Încercări de a stabili locul de origine al 
locuitorilor pe baza graiului s-au mai făcut și de către alți cercetători, dar observațiile privind 
termeni și toponime cum ar fi: bobeică, țintirim, mestecăniș nu sunt în măsură să clarifice prea 
mult problema fiind vorba de apelative cu o circulație largă în Moldova și/sau Transilvania, cu 
excepția lui ’bobeică’,’deal mic și rotunjit’ care deși apare sporadic și în Transilvania, prin aria 
de răspândire este cu siguranță de origine moldavă. 
  În ceea ce privește acest subiect autorul are următoarele observații: localnicii cunosc 
apelativul ’caprifoi’,’ arbust cu lemn dur și rezistent folosit la confecționarea pipelor, probabil 
Lonicera xylosteum’ iar acest cuvânt este răspândit cu precădere în Transilvania și doar în zona 
de N a Moldovei. De asemenea toponimul voșloban Nemătu (15) pare să provină din apelativul 
‘nimăt’,’adăpost, ţarc’, apelativ cu o circulație importantă doar în N Moldovei. În concluzie, pe 
criterii lingvistice, populația voșlobană tradițională pare să provină din zona muntoasă a nordului 
Moldovei (jud. Neamț sau Suceava). 
 O observație interesantă este lipsa apelativului ‘bâtcă’,’deal rotunjit’ din vocabularul localnicilor 
deși acesta este intens folosit în vecinătate pe valea Bicazului precum și în toată Moldova și 
parțial în Transilvania de E. O posibilă explicație ar fi apariția - sau măcar lărgirea târzie a ariei 
de circulație -  acestui apelativ moldovenesc, doar după 1600 (dată la care ar fi avut loc 
înființarea satului Voșlobeni) ceea ce înseamnă că el nu avea cum să facă parte din lexicul 
original al voșlobanilor.      
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Istoricul apariției localității 
 
 Tradițiile în legătură cu apariția satului menționează în general stabilirea câtorva familii de 
români din Moldova pe una din moșiile grofului Lazar, care își avea reședința la Lăzarea 
(Szárhegy) dar deținea o porțiune din hotarul satului Valea Strâmbă (Tekerőpatak) pe care a dorit 
să o dezvolte economic prin înființarea unei așezări pe acele locuri. Tradiția, menționată în 
monografia lui A. Vița, susține că cea mai veche familie localnică ar fi familia Voaideș, în urma 
căreia ar fi sosit și celelalte familii care formează nucleul tradițional al satului (25).  
 Prima atestare certă a localității este acceptată în prezent drept cea de la 1630 când se vorbește 
despre un proces între sătenii din Voșlobeni și groful Lazar privind dreptul de posesiune asupra 
unor mori (25). Acest document este menționat de mai multe surse (18) și se găsea în arhivele 
naționale din Miercurea-Ciuc. Această atestare, coroborată cu absența satului Voșlobeni din 
recensămintele (lustrele) Giurgeului și Ciucului de la 1602, 1614 și 1616 i-a făcut pe mulți autori 
să considere că înființarea satului trebuie să fi avut loc în perioada 1616-1630. Desigur acest 
lucru este posibil dar sunt și indicii care să susțină o vechime mai mare a satului.  
 Astfel primul indiciu ar fi cel al ’bunului simț’ istoric: e de așteptat că niște emigranți sosiți 
relativ de curând – cca. un deceniu -  pe meleaguri străini să fi fost încă puțin familiarizați cu 
limba și cerințele juridice astfel încât să poată să susțină un proces împotriva unui foarte influent 
potentat precum groful Lazar. De asemenea construirea și valorificarea economică a 
infrastructurii aflate în dispută (canale și mori) necesita timp, chiar dacă presupunem că a fost 
realizată de oameni specializați în astfel de activități.  
 În ceea ce privește argumentul ’tăcerii istorice’ a conscripțiilor din 1602, 1614-6, acest nu este 
decisiv,  remarcându-se următoarele: lustra din 1602 a fost demonstrat de către istorici că a 
urmărit doar înregistrarea păturii sociale libere, cu potențial combatant (secuii liberi), în ceea ce 
privește lustrele din 1614-6 într-adevăr acestea au vizat și păturile sociale aservite (iobagi și 
jeleri), dar în acest caz unele localități mici - despre care se știe din alte surse că existau la data 
respectivă - nu au fost înregistrate separat fiind cumulate cu alte așezări mai mari. Este vorba de 
următoarele cazuri: la lustra din 1602 toate localitățile din bazinul Cașinului (Iacobeni, Imper, 
Cașinul nou, Plăieșii de sus și de jos) au fost conscrise ca o singură localitate iar satul Lăzăreni – 
despre care se știe că avea în acea perioadă doar populație aservită – lipsește cu desăvârșire. La 
fel din lustrele de la 1614-6 lipsesc date despre localitățile Cioboteni, Chileni și Imper – incluse 
probabil în localitățile vecine mai mari (14).  
 Foarte probabil, dacă satul Voșlobeni exista la data acestor lustre, ar fi fost  în aceeași situație – 
conscris cu alte localități, fie cu Lăzarea unde era stăpânul alodiului, fie cu Valea Strâmbă pe 
teritoriul căreia se afla. Din această perspectivă există unele indicii în informațiile acestor lustre 
care să sugereze posibilitatea existenței unei mici așezări românești incipiente conscrisă 
împreună cu una din localitățile de mai sus. Astfel la Valea Strâmbă lustra din 1614 înregistrează 
4 capi de familie cu numele de Olah (românul) dintre care 3 jeleri și un slujitor străin, în timp ce 
lustra din 1616 înregistrează din nou cei 3 jeleri. La Lăzarea sunt menționați la 1614 3 capi de 
familie cu numele Olah, 2 iobagi și un slujitor străin, dar și un Sztojka Janos legat iobag pentru 
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furt, în timp ce la 1616  apar 1 Olah, 2 Opra (adică Oprea) și 1 Dușa (nume românesc obișnuit în 
zona Toplița) (14).  
 În concordanță cu cele de mai sus au fost autori care au considerat că satul exista deja din sec. al 
XVI-lea, în lipsa datelor istorice acest lucru poate fi reținut ca ipoteză de lucru fără să poată fi 
demonstrat, dar totuși autorul înclină spre părerea că - pe baza datelor existente - înființarea 
satului e plauzibil să fi avut loc la începutul sec. al XVII-lea, posibil între 1600-1614.   
 
Relațiile cu alte localități 
 
 Legături puternice au fost întreținute de-a lungul istoriei cu satele românești de pe Mureșul 
superior, e vorba în special de Subcetate-Mureș și Sărmaș aflate la 30-35 kilometri depărtare dar 
și de Toplița, Bilbor etc. Feciorii erau nevoiți a călători în trecut până în aceste localități pentru a 
se putea bucura de hore și alte jocuri românești, sau pentru a-și găsi consoarte. Încuscririle au 
fost numeroase acest lucru explicând unele antroponime comune între aceste localități în sec. 
XVIII-XIX: Colceriu, Blaga, Tinca, Toplicean etc.  
 O mențiune specială trebuie făcăută în ceea ce privește satele de pe valea Bicazului superior – 
Bicaz-Chei, Bicazul Ardelean, Dămuc. Deși legăturile erau anevoioase până la construirea 
actualului drum care trece prin Cheile Bicazului (1937), diverse surse indică o contribuție 
importantă a voșlobanilor la înființarea satelor respective, astfel la 1864 în chestionarul 
toponimic al lui Pesty (23), locuitorii satului Bicaz menționează că localitatea lor ființează de 
circa 200 de ani (adică în jur de 1670) și primii locuitori ar fi fost, conform tradiției locale, 
păstorul Ioan Țepeș din țara Făgărașului și vânătorul Dumitru Dandu din Voșlobeni. 
Documentele atestă prezența păstorilor voșlobani pe valea Bicazului la 1757-8 (18), de asemenea 
atroponime caracteristic satului din conscripțiile de 1742-1750, cum ar fi: Colceriu, Voaideș, 
Chindea apar atestate ceva mai târziu în satele de pe valea Bicazului. 
  În decursul istoriei raporturile s-au inversat, și dacă la început voșlobanii au fost cei care au 
contribuit masiv la înființarea satelor de pe Bicazul superior, în epoca modernă – mai pregnant 
din anii 1960’ – un număr din ce în ce mai mare de locuitori din zona Bicazului s-au stabilit în 
comuna Voșlobeni (termenul pentru această populație în pronunție locală este ’ghicăjani’) (25). 
Acest fenomen sociologic are atât părțile lui bune – contribuind la menținerea caracterului 
românesc al acestui sat cu o populație din păcate din ce în ce mai îmbătrânită – dar pe de altă 
parte a dus și la fricțiuni cu populația ’autohtonă’ care se diferențiază prin obiceiuri și moravuri 
(o vorbă locală umoristică spune ’dacă vrei să ai necaz ia-ți nevastă din Bicaz !’).  
 De asemenea legăturile cu satul Livezi-Ciuc au fost strânse, contribuind la menținerea 
caracterului românesc al acestei și mai mici localități. Astfel numele de Voșloban este destul de 
frecvent la Livezi, iar unele izvoare indică o posibilă contribuție financiară a localnicilor din 
Voșlobeni la construția bisericii ortodoxe din Livezi-Ciuc (25).    
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Biserica 
 
 Cele mai vechi izvoare vorbesc despre sfințirea bisericii din acest sat în 1714 de către episcopul 
Sava de Roman (14), ceea ce ilustrează legătură strânsă pe care au avut-o localnicii cu biserica 
din Moldova, precum și probabil rol de centru religios ortodox local pe care l-au jucat Voșlobenii 
pentru toți românii din Giurgeul superior, cel puțin în sec. XVIII-XIX.  
 Posibil însă că începuturile vieții reliogioase ortodoxe să fie chiar mai veci, astfel biserica din 
Voșlobeni deținea, încă în sec. al XIX-lea, un exemplar al Apostolului tipărit la București la 
1683 pe care se putea citi o însemnare din care rezultă că la 1704 logofătul moldovean Finea 
dăruiește lui Lepădat din Voșlobeni această carte (14), necesarul de carte liturgică fiind sinonim 
cu existența unei activități religioase în localitate. 
 Trecerea la unirea cu Roma (greco-catolicism) s-a realizat cel mai probabil între 1733 și 1750, la 
această din urmă dată localitatea apărând în evidențele uniate de la Blaj. La 1765 este menționat 
ca activând în sat învățătorul Dumitrașcu (14). 
 Biserica actuală a satului datează de la 1864 și după cum spune tradiția locală a fost construită 
pe spezele localnicului Grigore al Marinei, fructul dragostei dintre localnica Marina și haiducul 
Buștiuhan. Bogăția legendară a acestui localnic care, după gura lumii, s-ar fi datorat moștenirii 
averilor jefuite de celebrul lui tată, a fost însă folosită îndeoseb în scopuri filantropice și pentru 
comunitate (25). 
 
Cronologia atestărilor și a izvoarelor vechi despre sat 
 
1615 – Următoarea mențiune documentară: ’Vitele doamnei Benes Antal, ba chiar și acelea care 
pot sta în Vaslab…’ (nu este clar dacă este vorba doar de un nume de loc, sau chiar de numele 
localității) (23) 
1630 – Procesul dintre sătenii din Voșobeni și groful Lazar privind posesiunea unor mori de pe 
valea Vederea (Heveder) (25). 
Cca. 1650 – Un călugăr iezuit aminteste că în Giurgeu exista un sat ‘schismatic’ printre satele 
catolice secuieşti – referinţă foarte probabilă la Voşlobeni (23) 
1656 – Vasfalun túl, a Maroson által.. (Dincolo de Satul de fier/Voșlobeni, pe partea cealaltă a 
Mureșului.. ) (23) 
1659- Sztojka vasfalui (Stoica din Voșlobeni), primul antroponim atestat cert din această 
localitate (23) 
1666 – Hajdu Miklos din Voșlobeni se judecă cu Füstös János (23) 
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1699 – Prima menționare cartografică a satului (1) 
1703 – Conscripția înregistrează 28 de familii, jude al satului era Nicolae Voaideș (14) 
1714- Menționarea bisericii vechi a satului (a se vedea capitolul Biserica) (14) 
1721 – Conscripția satului înregistrează 21 de familii (14) 

 
 
1735 - Atestare cartografică a satului (3) 
1742 – Conscripția grofului Lazar înregistrează 27 de familii, judele satului era Nicolae Suciu 
(14) 
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1745- Atestare cartografică a satului (2) 
1748- Conscripția religioasă din acest an înregistrează următoarele familii: 7 Suciu, 7 Colcer, 4 
Pop, 3 Forțan, 3 Sigartău (Vița), 2 Voiadeș, 2 Timar, 2 Csani , 1 Țepeluș, 1 Toplicean, 1 
Moldovan, 1 Ditrăuan, 1 Mona, 1 Nehez, 1 Erszeny Gyarto, 1 Gergeny. La Valea Strâmbă erau 2 
familii Kinda (Chindea) (14).      
1750 – Conscripția generală a Transilvaniei înregistrează: sat aflat în alodiatura conţilor Lazar, 
înfiinţat de moldoveni în urmă cu 90 de ani (dată incorectă, conform celorlalte izvoare), nu au 
contribuit la taxe între 1715-1748 din îngăduinţa juzilor regali (probabil din cauza scăderii de 
populație înregistrată între 1703-21). Aici se află hambarele domnilor conţi menţionaţi, teritoriul 
satului este foarte restrâns (12). 
1757 – Simion Țepeluș de 60 de ani declară că a păstorit pentru groful Lazar la Jidanu în valea 
Bicazului (probabil același Simion Țepeluș care era menționat ca locuitor al Voșlobenilor la 
1748) (18). 
1758 – Conform unei declaraţii din acest an voşlobanii arendau pentru oile lor Poiana Mărului 
(Almas mező) la Bicaz de la groful Lazar (18). 
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1789 – Atestare cartografică a satului (4). 
 

 
 
1854 – Atestare cartografică a satului și a cătunului Tincani (7). 
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1861 – Atestare cartografică a satului (se observă întinderea mică a hotarului satului – linia 
închisă de culoare roșie) (9). 
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1863 – Atestare cartografică a satului (6). 

 
 
1869-87 – Atestare cartografică a satului – Datorită scării 1:25.000 sunt înregistrate și unele 
toponime românești: Brădețel, Padina, Poienița, Cocoșel (26). 
Demografie (14) 
 

Conscripția/     
Sursa 

1703 1721 17421 1748 1750 1786 1850 1910 1930 20022 20113 

Număr de 
familii 

28 21 27 34+4 - 39 - - - - - 

Număr de 
persoane 

~140 ~105 135 150 148 269 756 940 2017 1255, 
20562 

1921 

1 - conscripția grofului Lazar 
2 - Satul, respectiv comuna Voșlobeni 
3 - Comuna Voșlobeni 
 
Semnificația numelui comunei 
 
 Prima controversă privește numele comuniei: Voșlăbeni sau Voșlobeni ? Dacă sursele oficiale 
folosesc aproape exclusiv prima formă, localnicii folosesc cu obstinație doar a doua. Deoarece 
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lucrarea de față are ca obiectiv studiul toponimiei tradiționale, vom folosi și în lucrare această 
formă a toponimului.   
 Etimologiile clasice pentru numele satului pornesc de la două apelative ale limbii hu. ‚’vas’ 
adică ‚’fier’ și ’lab’ adică ’picior’ acest din urmă având și alte sensuri așa cum vom discuta mai 
departe. Din concatenarea acestor apelative rezultă forma atestată și curentă a toponimului în 
limba hu. ’Vaslab’ (atest. la 1615). Având în vedere sensul evident al acestor apelative 
imaginația populară le-a adoptat facil și a inventat o bază istorică care să stea la baza acestor 
semnificații: fie un hangiu cu un picior artificial de fier care ar fi locuit pe aceste locuri, fie un 
călăreț scăpat dintr-un pericol doar datorită vitezei și potcoavelor calului său (asemuite admirativ 
cu niște ’picioare de fier’). Astfel de explicații nu pot fi reținute de cercetătorul serios, fiind 
simple etimologii populare. Totuși, în spiritul acestei etimologii, unii autori latiniști au calchiat 
pentru numele localități pe la 1787 o formă românească Pitsor de Fer, pentru care însă nu există 
nici o bază documentară reală.   
 Etimologii mai serioase pornesc de la sensurile suplimentare ale lui hu. ’lab’ și anume ’picior de 
munte, mic ogor’. În ceea ce privește sensul ’picior de munte’ acesta este întâlnit relativ sporadic 
în dialectul secuiesc, în unele cazuri în zone cu influențe românești. Este de menționat prezența 
unui vârf de munte ‘’Vaskő’,’Piatra fierului’ între localitățile Valea Strâmbă și Voșlobeni caz în 
care numele satului ar putea deriva pe linia semantică ’satul de la piciorul Muntelui fierului’. 
Totuși este de remarcat că, din datele disponibile, atestarea toponimului Vaskő (1876) este 
relativ târzie în comparație cu vechimea satului (1630). 
  În ceea ce privește sensul ‘ogor mic’ acesta este curent în toată Transilvania, chiar împrumutat 
de unele dialecte vestice rom., și poate explica bine numele satului pe linia semantică ’ogorul lui 
Vas’ derivat de la un antroponim Vas sau ’ogorul de la Fier’ derivat de la un toponim Vas/Fier. 
Derivarea de la antroponim este posibilă dar neavând date suplimentare care să permită o 
concluzie clară nu vom insista asupra ei. Dar care ar fi originea unui eventual toponim inițial 
‘Fier’ ? Astfel documentele istorice vorbesc despre topitoria de fier de la Mădăraș-Ciuc (atestată 
pe la 1571 și desființată în jur de 1700) și despre drepturile de care se bucur aceasta de a căuta și 
exploata minereu de fier oriunde pe teritoriul scaunelor Ciuc și Giurgeu. În legătură cu 
activitatea acestei topitorii sunt puse mai multe toponime având tema ‘fier’ precum ar fi pârâul 
Vaspatak (Pârâul fierului) din Munții Hășmaș. Este posibil ca activități de exploatare sau 
explorare minieră să fi avut loc și în apropierea Voșlobeniului în perioada medievală iar acest 
lucru să fi dus la apariția unui toponim inițial Vas, derivat apoi Vaslab de unde ar proveni 
denumirea actuală a satului. De asemenea este de remarcat că atestările de la 1656 și 1659 ale 
formei alternative Vasfalu (Satul fierului/Satul de la Fier/Satul lui Vas – oricare interpretare este 
posibilă) indică că pentru populație vecină de limbă maghiară semnificație toponimului 
Vaslab/Voșlobeni este indisolubil legată de etimonul ’vas’ (23). 
 O ipoteză alternativă propusă de unii autori români presupune un toponim inițial derivat din 
rădăcina slavă ’slobod’,’liber’ cu forma probabila ’O slobod’ (corect ’U slobod’) cu sensul 
probabil de ’la satul liber’ sau ’la slobozie’ care ar fi fost apoi deformat prin protezare cu ’v’ și 
pierderea terminației ’-od’ rezultând forma actuală maghiară ’Voslob/Vaslab’. Dacă protezarea 
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cu ’v’ este un fenomen fonetic real la împrumutul în maghiară a cuvintelor rom. cu vocale sau 
diftong anterior (Onea → Vonea, Oancea →Vancea), pierderea terminației ’-od’ este suspectă. 
Toponimul inițial dacă ar fi provenit dintr-o limbă slavă ar fi avut mai curând forma ’U sloboditi’ 
iar dacă provenea din rom. ar fi fost mai curând ’Slobozia’, ambele forme puțin probabile a sta la 
originea unui ’Voslob’ . În concluzie această etimologie are șanse reduse să fie cea corectă (25).  
 O coincidență interesantă – observată de autor - privește numele satului din Bucovina nordică 
Ușihlib (sau Oșehlib, Ușăhlib, Ușihlibi, atestat la 1464 Oșihlib, 1473 Oșohlib) (27). Acest 
toponim ar putea fi înrudit cu numele satului Voșlobeni, astfel: prespunând o formă inițială, 
neatestă istoric, *Oșohlob, aceast ar fi putut evolua fonetic prin sincoparea aspirantei ’h’ 
rezultând o formă *Oșlob (printr-o formă intermediară *Oșolob sau direct) din care 
derivă ’Voșlob, Voșlobeni’ în modul descris mai sus. Ipoteza este inedită, dar necesită cercetări 
mai aprofundate și din păcate nu ne duce mai aproape de etimonul căutat – sensul acestui 
Oșihlib/Oșohlib este obscur, se poate bănui o rădăcină turcică sau est-slavică (de exemplu 
ukr. ’hlib’ identic cu rus ’hleb’,’pâine’ - ceea ce ar invalida însă teoria propusă mai sus, care 
necesită o rădăcină inițială ’hlob’).   
 În ecuația etimologie numelui Voșlobeni nu trebuie uitat toponimul geamăn – satul Oșlobeni din 
jud. Neamț. Coincidența dintre aceste două toponime a fost remarcată de ceva vreme de 
cercetători dar soluționarea ei s-a realizat în mod diferit: astfel unii au dedus o emigrație a 
localnicilor din satul nemțean către scaunul Giurgeului, păstrând amintirea satului de baștină 
transformată toponimic în Voșlobeni - fenomen care ar fi în concordanță cu documentele 
medievale care indică originea moldovenească a locuitorilor din Voșlobeni; din contra alți 
cercetători înclină spre o emigrație a locuitorilor români din scaunul Giurgeului către ținutul 
Neamț (eveniment pentru care se pot găsi de asemenea exemplificări istorice).    Din punctul de 
vedere al autorului luând în considerare documentele istorice care privesc cele două localități 
putem decela următoarele aspecte: satul Voșlobeni este menționat cert în jur de 1630 în timp ce 
pentru satul Oșlobeni cea mai veche atestare găsită datează de la 1809 (5) drept Jschlobin, satul 
fiind absent pe harta de la 1789 (4). Anterior pe cursul mijlociu al Cracăului au existat 
numeroase sate medievale ulterior dispărute, nici unul neavând o denumire măcar fonetic 
apropiată de Oșlobeni, zona intrând apoi treptat în posesiunea mânăstirii Neamțului. În aceste 
condiții a doua ipoteză pare mult mai probabilă, locuitori români din Voșlobeni stabilindu-se pe 
moșia Mânăstirii Neamțului, conservând toponimic, cu o ușoară variație fonetică, numele satului 
de origine.  Această variantă este susținută și de însemnările parohiei din Oșlobeni care 
consemnează că satul ar fi fost înființat (sau reînființat după cum se va vedea în continuare) pe la 
1850 de familiile Oșlobeanu (2 familii), Hulpoi, Cucu, Bobu, Butnaru (24). Primul antroponim 
sugerează o posibilă origine voșlobană, deoarece sufixul ‘-eanu’ este folosit pentru a indica 
originea geografică a purtătorului. Celelalte nume – Hulpoi, Cucu, Butnaru – nu sunt 
caracteristice satului Voșlobeni, fiind porecle sau nume de ocupații (Butnaru). Cum se împacă 
însă prima atestare cartografică de la 1809 cu această consemnare privind înființarea satului la 
1850 ? O variantă ar fi că satul atestat de la 1809 s-ar fi risipit, fiind reînființat pe la 1850, posibil 
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cu locuitori aduși din altă parte, amintirea primilor locuitori fiind păstrată doar prin numele 
satului.  
 
Toponime pe teritoriul comunei 
 
 Aceste toponime au fost descrise foarte complet și competent în monografia lui A. Vița (15) așa 
că nu vom insista asupra lor. Ce ar fi de remarcat în general este că microtoponimia de origine 
românească (câteva exemple: Cânepiștea, Curechiștea, Padina, Chiciorac, Bobeica etc.) este 
concentrată cu precădere într-o zonă restrânsă din teritoriul actual al satului, zonă localizată la S 
și V de Muntele Cocoșel mărginită de cursurile Mureșului și ale Văii (oficial pârâul Chindeni). 
Rezultă în mod logic că acesta a fost teritoriul aflat inițial în folosința exclusivă a satului - acel 
alodiu al grofilor de Lăzarea - în timp ce teritoriile înconjurătoare aparțineau comunelor secuiești 
Valea Strâmbă, Chileni și Tomești. Această întindere medievală redusă a satului Voșlobeni este 
demonstrată și de harta de la 1861 (9) care indică hotarele comunelor rezultate în urma 
împroprietăririi foștilor iobagi în anii 1853-4. Cunoscătorii zonei pot observa cu ușurință că 
hotarul satului de la 1861 se suprapune aproape perfect pe teritoriul cu toponimie majoritar 
românească. O frecvență ceva mai mare a toponimiei de origine românească se constată și la sud 
de Mureș spre primele contraforturi ale Munților Harghitei, în acest caz este vorba de pământuri 
care deși aparțineau comunelor secuiești menționate au fost probabil folosite sau arendate de 
voșlobani din vremuri imemoriale. Restul hotarului comunei, cu o toponimie românească mai 
redusă, a ajuns în proprietatea voșlobanilor relativ recent fie prin cumpărarea unor pământuri ale 
comunelor vecine - fenomen destul de intens la sfârșitul secolului XIX-începutul secolului XX – 
fie împroprietăriri în urma reformei funciare de la 1920, fie reprezintă cătune alipite la comuna 
Voșlobeni în perioada interbelică (este vorba de cătunele Boteni și Tincani aparținătoare de 
Valea Strâmbă, respectiv Mureș-Izvor apartenent anterior la Tomești-Ciuc).    
 Se mai poate remarca că pentru toponime mai îndepărtate de teritoriul satului locuitorii folosesc 
cu precădere preluări fonetice ale unor toponime maghiare. În mod paradoxal cunoașterea limbii 
respective – care se situa la un nivel destul de ridicat în sânul populației masculine a satului – nu 
a dus la calchierea toponimelor în cauză, acest lucru explicându-se prin necesitatea utilizării lor 
în comunicarea interetnică  (caz în care formele calchiate ar fi fost inutile), potențată de lipsa de 
exclusivitate în exploatarea economică a zonelor respective și de statutul social, istoric 
defavorizat, al limbii române. Exemple caracteristice ar fi: vârful Hăghișcău 1567m (derivat din 
Hegyeskő/Piatra ascuțită, pe hărțile moderne apare drept vf. Piatra Ascuțită, Șipoș sau Arbore, 
nici una din acest forme autentică în toponimia populară rom.) sau vf. Facheterez 1538m (derivat 
din Fekete-rez/Culmea sau poiana Neagră, pe hărți moderne Arama neagră – se observă calchiere 
incorectă a dialectalului ’rez’ care nu înseamnă aici ’aramă’, precum în limba literară, ci ’culme, 
defrișare’) (21). 
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Toponime asociate, în afara teritoriului comunei 
 
 Reprezintă o categorie aparte de toponime care, deși sunt într-o măsură mai mică asociate 
teritoriului voșloban, fiind de origine română, sau indicând o prezență românească, se datorează, 
cu o probabilitate mare, unei contribuții voșlobane -  având în vedere că aceasta a fost istoric cea 
mai semnificativă și plauzibilă sursă de toponimie românească în bazinul Giurgeului superior și 
împrejurimi (fără a exclude în totalitate posibilitatea unor influențe toponimice a unor comunități 
ceva mai îndepărtate, cum ar fi bicăjenii).   
 Este interesant că dacă pentru toponime aparținând zonei economice exclusive a satului, hărțile 
din sec. XVIII-XIX ilustrează fenomenul de calchiere a denumirilor românești - și așa de redusă 
amploare geografică - toponimele de mai jos scapă cumva cenzurii istorice. Posibil că vechimea 
lor era suficient de mare încă în sec. XVIII-XIX  astfel încât să se impună în această formă în 
conștiința majorității locuitorilor, inclusiv a autorităților. Recuperarea semnificației și vechimii 
acestor toponime, readucerea lor în circulație sau în conștiința localnicilor dacă este cazul, 
reprezintă o datorie morală pentru autor. 
 
Cotârja (Katorzsa) 
 Toponim aflat în hotarul satului Suseni, dar în apropiere de Voșlobeni, în zona depresionară. 
Unele surse secundare susțin o vechime remarcabilă pentru acest toponim, chiar de la 1567, dar 
referințele clare în sursele primare disponibile lipsesc. Cartea lui O. Balazs amintește de un sat 
omonim distrus la 1708 în timpul revoltei lui Rakoczy (28). Deși atestările clare lipsesc se pare 
că este vorba de un toponim cu o vechime apreciabilă. Nu se pot identifica etimoane credibile 
pentru acest toponim în limba maghiară, în schimb se poate aminti apelativul regional rom. 
‘catarg’,’arbore înalt și drept, utilizabil drept catarg pentru corăbii’. Astfel de catarge erau 
extrase din pădure carpatice și transportate prin plutărit până în Marea Neagră, unde aveau mare 
căutare pentru construcția corăbiilor turcești. În consecință prezența acestei resurse valoroase a 
fost în mod evident fixată toponimic timpuriu, astfel toponimul Cotârgași de pe Bistrița 
moldovenească este atestat deja de la 1630 (29). Toponimul moldovenesc indică două aspecte 
interesante: sufixul de agent ‘-aș’ sugerează un derivat ocupațional ‘cotârgaș’ probabil ’persoană 
care se ocupă cu tăierea și transportul catargelor’, iar forma alternativă a apelativului ‘catarg’ 
pare să fi fost – cel puțin în Moldova, și probabil în zonele învecinate - ‘cotarg’ care explică mult 
mai bine toponimul Cotârja (probabil inițial Cotârga). Nu în ultimul rând e de amintit că, 
conform lui O. Balazs, terminologia maghiară a plutăritului era în mare parte de origine 
românească la 1864-8 pe Bistricioara (28). O explicație alternativă ar fi de la un alt apelativ rom. 
‘cotorog’,’piciorong’ mijloc folosit în trecut pentru deplasarea în zonele mlăștinoase, precum 
cele din apropierea toponimului actual Cotârja. Ar mai fi de amintit că acest apelativ a fost 
împrumutat local în limba maghiară din Transilvania în forma ‘kotorag’. Toponime similare în 
alte regiuni care se explică probabil printr-una dintre aceste etimologii: Cotorga (Katorga) culme 
în M. Ciucului la S de valea Uzului (potențial în legătură cu activitatea de plutărit din bazinul 



 

Pagina 16 

Trotușului) atest. 1776-73, Cataragu toponim în Munții Gilăului, Cătărag la Muntele Filii în 
masivul Muntele Mare, Poiana Catirigii în Munții Gurghiului atest. la 1769-73.     
 
 
Lunca (Mureșului) 
 Toponim atestat de la 1773 Lunkaba a Maros și la 1864-8 când B. Orban aminteşte un 
Maroslonkaja în zona de izvoare a Mureşului (28). În prezent toponimul nu pare să mai aibă o 
circulație autentic populară în forma presupus originală Lunca Mureșului, deși numele mlaștinii 
După Luncă – rezervație naturală la S de Mureș - îi păstrează amintirea. În pofida atestărilor de 
la 1773 și 1864 toponimul original nu poate fi decât de origine sau influență românească, 
deoarece apelativul ’lonka’ nu apare decât cu totul sporadic în dialectele maghiare, în zone cu 
influențe ale limbii române. 
 
Dereglye/Drâgla 
 Hărțile de la 1862 și 1876 atestă în depresiunea Ciucului superior un pârâu Dereglye denumit în 
aval Madicea și dealul Dereglye homloka 802m (Fruntea drâglei) la N de satul Cârţa (31). 
Ulterior  după 1910 toponimele respective dispar din sursele cartografice și doar o lucrare 
privind microtoponimia satului Cârța-Ciuc (19) demonstrează că local se mai păstrează amintirea 
acestui toponim. Încercând să explice semnificația acestui toponim autorul lucrării respective 
susține existența unui termen local secuiesc ’dereglye’,’targă de transportat gunoi, lemne’ (19). 
Părerea noastră este că, în lipsa unei atestări certe a apelativului respectiv, această explicație nu 
poate fi susținută, fiind vorba mai curând de o confuzie pe care o face autorul cu hu. ’saraglya, 
saroglya’,’şireglă, targă de transport’, sau hu. ’taraglya’,’targă’, eventual poate chiar o preluare, 
neatestată a rom. ’droaga’,’căruță’ apelativ care provine la rândul lui din rus. ’droga’,’targă’. Un 
alt etimon din hu., care nu poate fi invocat însă aici, este ’dereglye’,’şalupă’ care pare a fi un 
cuvânt modern provenind din fr.’drague’. Cea mai probabilă explicație este rom. ‘drâglă’,’vătrai, 
amestecător de urdă’  pentru care există și alte atestări toponimice: poienile Drâgla și Drâgluța în 
Călimani în apropiere de Toplița (atest. deja de la 1735)(3), microtoponim Drâgla la Agrij Sălaj. 
Semnificația acestor toponime poate fi legată de platitudinea locului asemuită cu o lopată, astfel 
apelativul ‘cociorba’,’vătrai, lopată de brutărie’ care este dubletul funcțional al drâglei (pâine se 
introduce în cuptor cu cociorba și se scoate cu drâgla) sau uneori chiar se confundă cu ea, stă la 
originea a numeroase toponime Cociorba/Cociorva în Transilvania și Moldova, cele mai multe 
concentrate în jumătatea de N a Carpaților Orientali, deci nu foarte departe de toponimul aflat în 
discuție aici.   

Padina 
 Lucrarea menționată, având ca subiect microtoponimia satului Cârța (19), amintește următoarele 
toponime:  culmile Belső Padina şi Külsó Padina (adică Padina interioară si exterioară) localizate 
în Munții Harghitei la SE de vf. Ostoroş (1386m). Autorul acestei lucrări (19) susține existența 
unui apelativ local secuiesc ‘pagyna, padina’,’platou, poiană’. Originea acestui apelativ, dacă el 
există, nu poate fi alta decât limba română unde ‘padină’,’vâlcea, platou, mică depresiune’ este 
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curent atât în Moldova cât și în Transilvania. E de menționat că în dialectul ceangăiesc din 
Ghimeș există apelativul ‘pogyina’ cu sensul ’padină, vâlcea puțin adâncă’ care și prin fonetism 
indică originea românească a cuvântului (cuvântul preluat cu sensul lui rom. ’padină’ a fost 
influențat fonetic și de rom. ‘podină’ cu sens diferit) (30). Totuși nu se poate pune semnul de 
egalitate între dialectul ceangăiesc din Ghimeș, semnificativ influențat de română, și dialectul 
secuiesc din Ciuc cu mult mai puține influențe de acest gen. Posibilitatea ca acest toponim să fie 
de origine voșlobană este susținută de următoarele argumente: toponimele în discuție sunt 
localizate în vecinătatea locurilor frecventate de voșlobani, aflate la N de vf. Ostoroș, cel mai 
apropiat toponim identic semantic este Padina de la Voșlobeni (atestată deja la 1864), toponimul 
de pe teritoriul Cârței este în apropierea unui alt toponim - Blagaé (adică ’locul lui Blaga’) - loc 
despre care se amintește că ar fi fost folosit în trecut de un păstor cu numele Blaga, nume 
caracteristic în Voșlobeni (independent de sursele de mai sus, conscripţia de la 1819-20 
înregistrează la Cârţa o familie de jeleri cu acest nume) (14).     
 
Obcina 
 Toponimul apare pe hărțile de la 1769-73 în forma Opina (13), denumind culmea dintre Oltul 
superior și afluentul lui de dreapta, pârâul Șipoș. Următoarea atestare de la 1839 (22) corectează 
deformarea fonetică a primei atestări, menționând forma corectă lexical Optsina. Din punct de 
vedere topografic denumirea de ‘opcină’ este adecvată pentru o culme prelungă precum aceasta, 
care a slujit probabil în trecut, drept cale de acces a voșlobanilor spre domeniul pastoral din 
Hășmaș, într-o perioadă când văile erau mai puțin accesibile. Curios toponimul a fost uitat de 
localnici, semn că toponimia românească a fost în regres în zonă. Hărțile moderne înregistrează 
doar o formă maghiară pentru acest element geografic, Hosszú sarok (în traducere Piciorul lung) 
(17).     
 
Pârâul Sandului 
 Unul dintre primii afluenți importanți de dreapta ai Oltului apare atestat în perioada 1862 și 
1864-8 în forma Szanduj (28), dar și cu derivate precum Szandul sarka (Piciorul Sandului), 
Sanduj havas (Muntele Sandului) 1560m (28, 37). În mod interesant hărțile moderne (2004) 
indică forma maghiară - Szanduly patak/sarka și o formă rom. calchiată – pârâul/piciorul Șandui 
(17), ceea ce este incorect: Sandu este hipocoristicul rom. al lui Alexandru, iar ‘-uj’ indică de 
cele mai multe ori o preluare fonetică a rom. ’-ul’ (de exemplu antroponime precum Sztancsuj, 
Markuj etc.). În plus varianta populară în Voșlobeni este indubitabil pârâul Sandului ceea ce e un 
argument suplimentar în ceea ce privește originea rom. a toponimului. 
 O altă atestare independentă a unor toponime similare este în zona de izvoare a Târnavei mari 
unde apar următoarele: la Șicasău - Olah domb (adică Dealul românului) și Sanduj bükke 
(Făgetul Sandului), la Poiana Târnavei - Olahné sziklaja (Stânca româncei), la Izvoare/Ivo – 
Sanduly (Sandul) (31). Toate aceste toponime concentrate pe un teritoriu relativ restrâns pot 
deriva sau pot fi în legătură cu antroponimul Szanduly atestat și în prezent în aceeași zonă la 
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Zetea. Proveniența voșlobană a antroponimului nu poate fi probată dar nu este imposibilă, satul 
Voşlobeni fiind relativ aproape de Zetea, peste pasul Șicasău.       
 
Pângărați 
 Numele cunoscutului și pitorescului pas (1259m altitudine) care face legătura dintre depresiunea 
Giurgeului și bazinul Bicazului. Denumirea poate fi pusă în legătură cu antroponimul Pancrație, 
cunoscut și în limba maghiară în forma Pongrac (Pongraț), dar mult mai plauzibilă este o 
explicație care să ia în considerare toponimul ’geamăn’ de pe cealaltă parte a Carpaților – 
Pângărațiul nemțean, pârâu, sat și mănăstire. Apropierea și legătura posibilă dintre aceste două 
locuri de-a lungul văii Bicazului, face cu atât mai imperioasă necesitatea de a căuta o explicație 
comună. Din punct de vedere istoric toponimul moldovenesc este primul atestat (cert de la 1565, 
posibil chiar mai vechi) (32) în timp ce toponimul transilvănean apare prima dată pe hărțile de la 
1862 și 1875 în forma Pongorac (hidronim, afluent al Bicazului în amonte de Lacul Roșu) (37, 
10), mai apropiată de rom. Pângărați decât de forma cultă maghiară Pongrac atestată la 1911 (11). 
Anterior izvoarele transilvănene disponibile de la 1734, 1769-73, 1839, 1856-9 (8), 1872 
denumeau constant pasul Mogyoros și nu există nici un indiciu care să sugereze existența, măcar 
în vecinătate, a unui al toponim Pongrac/Pângărați. Presupunând astfel că toponimul moldovean, 
cu atestări mai vechi, a stat la originea celui transilvănean, care să fie totuși semnificația 
acestei ’transplantări’ ? Interpretarea autorului este următoarea: în perioada dintre 1565 
(atestarea certă a mânăstirii Pângărați) și 1629 (inaugurarea mânăstirii Hangu) și neglijând 
meteorica existență a mânăstirii Poieni-Hangu de la sfârșitul sec. al XVI-lea, cea mai apropiată 
mănăstire ortodoxă de bazinul Giurgeului a fost mânăstirea Pângărațiului. În aceste condiții este 
foarte plauzibil să ne imaginăm că locuitorii români din depresiunea Giurgeu, plecau într-un lung 
și anevoios pelerinaj care, ocolind impenetrabilele, în acele vremuri, Chei ale Bicazului, ajungea 
până la mânăstirea menționată – cea mai convenabilă și mai accesibilă sursă de spiritualitate 
ortodoxă. Cu timpul acest drum de pelerinaj religios trebuie să se fi cristalizat în mentalitatea 
localnicilor drept ‘drumul Pângăraților’ denumire de la care ar proveni și toponimul actual. E de 
remarcat că, în baza explicației enunțate, apariția toponimului trebuie căutată nu mai târziu de 
sfârșitul sec. al XVI-lea - începutul sec. al XVII-lea. Într-o perioadă ulterioară altele ar fi fost 
centrele de atracție ortodoxă și drumul s-ar fi numit mai curând ‘drumul Hangului’ sau ‘drumul 
Pionului’, sau pelerinajul s-ar fi îndreptat mai curând spre mânăstirea Topliței, mult mai 
accesibilă localnicilor. Sau dacă în apariția denumirii ar fi primat criteriile economice ar fi trebuit 
să se numească ’drumul Pietrei (Neamțului)’. De altfel drumul comercial principal în evul mediu 
a avut un alt traseu - pe cumpăna de ape Bicaz-Bistricioara, mult mai la N de Cheile Bicazului - 
astfel e de presupus că ‘drumul Pângăraților’ era un drum accesibil doar pe jos sau călare, mai 
rapid, dar mai dificil exploatabil din punct de vedere comercial, mai mult sau mai puțin ilegal 
(din prisma vămilor care trebuiau și probabil nu erau plătite). Din pasul Pângărați actual, cobora 
probabil pe pârâul Vereșcheu (Pongorac la 1862, 1875) până în dreptul Lacului Roșu – inexistent 
încă la acea dată -  apoi ocolea Cheile Bicazului pe la S, până în valea Bicazului, pe traseul 
denumit în sec. XIX drumul Surducului.  
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 Totuși nu este de neglijat, ca explicație alternativă, sporadica variantă secuiască a 
antroponimului Pongrac care este Pungurac (Punguraț), foarte apropiată fonetic de rom. 
Pângărați (33). Este de remarcat totuși că apariția târzie (1862) a toponimului Pângărați 
transilvănean, pledează mai curând pentru un toponim românesc acceptat și scos la lumină târziu 
de toponimia oficială, decât pentru un toponim secuiesc apărut de nicăieri în sec. al XIX-lea, mai 
ales în lumina argumentelor prezentate mai sus.   
 
Olah bükk (adică Făgetul românului) 
 Vârf de 1338 m la E de Gheorgheni, în apropiere de pasul Pângărați. Atestat la 1693 (după alte 
surse chiar 1633) (28). Toponimul poate fi interpretat și ca un derivat dintr-un antroponim Olah 
(Românul) dar nici explicația etnonimică nu poate fi neglijată. 
 
Palankay hegye/Balankay hegye  (ambele interpretări sunt posibile) 
 Acest toponim atestat la 1769-73 (13) aparent legat de apelativul de origine slavică 
‘palancă’,’întăritură de bușteni, palisadă’  cunoscut atât de limba română cât și de maghiară, pare 
prin localizare și pe baza atestărilor ulterioare (1839 Balan havas) să fie prima atestare a unui 
toponim primar de la care derivă ulterior  numele orașului minier Bălan (atestat ca localitate tot 
la 1839) (22).  
 E posibil ca acest toponim să poate fi pus în legătură cu amintirea unui haiduc Bălan. O legenda 
culeasă în zona Ghimeșului amintește că acesta activa, într-o epocă neprecizată, pe un teritoriu 
întins în munții dintre Moldova și Transilvania, și ar fi fost ucis de descărcarea accidentală a unei 
puști în apropierea cătunului Făgetul de sus din com. Ghimeș-Făget (30).  
 
Curmătura (Kurmatura)  
 Toponim folosit în literatura geografică pentru a denumi întreaga creastă înaltă a Hășmașului din 
Pasul Pângărați și până în Pasul Dracului la SE de Bălan. Probabil că la început avea o 
semnificație restrânsă, denumind doar șeaua adâncă care desparte vârfurile Hășmașul mare 
(1792m) și Hășmașul mic sau Ecem (1707m), ceea ce corespunde din punct de vedere semantic 
(‘curmătură’,’șea, pas montan’). Deja din descrierile de la 1864-8 pare să fi avut un sens extins, 
incluzând și vârfurile vecine menționate (28). E vorba de un toponim vechi, care apare pe una 
din primele hărți detaliate ale zonei de la 1745 (2). În mod ciudat toponimul nu este atestat în 
următoarele surse cartografice de la 1769-73 și 1789 ceea ce înseamnă că fie nu era încă fixat pe 
deplin, fie a fost cenzurat de unii cartografi ai vremii.  
 
Ciofronca  
 Spectaculoasă stâncă calcaroasă pe creasta Hășmașului (1607m), având printre ciobanii localnici  
temuta reputație de a atrage trăsnetele. Toponimul prezintă numeroase variante: Ciofronca, 
Ciofroanca, Șofroanca, Ciprunca sau Ciuprânca (pe Valea Bicazului), în maghiară Csofronka sau 
Cofranka (fonetic Țofranca), pe unele hărți chiar Piatra Lunaș dar fără o bază toponimică reală. 
Primele atestări sunt: 1745 Csofronka (2), 1769-73 Csofronka felsen (13). O etimologie clasică 
presupune că forma inițială ar fi fost ‘Citrom kő’ (adică Piatra Lămâiei) cu referire le vreo plantă 
locală, denumită probabil ’lămâiță’, însă această explicație nu ține seama de faptul că primele 
atestări indică o altă formă fonetică a toponimului. O altă explicație pornind de la fitonimul 
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‘șofran’, deși ceva mai adecvată fonetic, suferă de o lipsă de bază semantică, în munții Hășmaș 
nefiind atestate plante derivate din acest apelativ (speciile de brândușe galbene numite 
popular ’șofrănel’ sunt răspândite doar în SE-ul României). Cea mai adecvată explicație rămâne 
cea antroponimică, astfel toponimul poate deriva prin sufixare cu ’-ca’ (a se vedea toponime 
similare: Trepteanca, Văleanca etc.) de la un antroponim Ciofroc sau Ciforac caracteristic zonei 
de nord a Giurgeului (Bilbor, Topliţa, Gălăuţaş). Astfel un toponim similar, având probabil 
aceeași origine antroponimică, este pârâul Ciofroc din depresiunea Bilbor (17). Aceste 
antroponime sunt cel mai probabil variante ale lui Chiforeac (provenit din hipocoristicul ’Chifor, 
Cifor’ al numelui ’Nichifor’). Toponime cu o rădăcină similară sunt Ciofrângeni sat în jud. Argeş 
şi mai ales satul Ciofreşti jud. Galaţi. Un alt antroponim similar este Şofrac răspândit în 
Maramureş, Bucovina, Banat iar toponime derivate de la acest antroponim ar fi p. Şofracului la 
Bistriţa Bârgăului (antroponim este cunoscut în zonă) şi sat Şofrăceşti Neamţ. Forma ’Cofranka’ 
atestată în maghiară, provine din Ciofronca/Csofronka prezentând modificarea fonetică ’s/ci’→’ț’ 
observată şi în cazul dubletelor ’Suhard’ → ’Cohard’, ’Ciocani’ → ’Cokany’, rus. ’sobol’ → 
hu.’coboly’.  
 
Piatra unică/Piatra mânăstirii 
 În acest caz este vorba de denumirea veche a frumoaselor stânci cunoscute sub denumirea 
turistică Piatra Unică sau Singuratică (Egyes kő, semantic identic Piatra unică) 1587m – celebru 
obiectiv turistic al Munților Hășmaș. E interesant de observat că la 1769-73 aceste stânci se 
numeau Monostor kő (adică Piatra Mânăstirii) (13), ulterior la 1839 Malacz kő (Piatra Porcului) 
(22) și doar de la 1864-8 Egyes kő (28), din care a fost calchiată denumirea actuală românească 
cultă a obiectivului.  
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Piatra unică pe hărțile austriece de la 1769-73 

 
 Explicarea originii primului toponim necesită o digresiune mai lungă. Astfel este bine cunoscut  
că în limba maghiară există două sinonime pentru noțiunea de ’mânăstire’ – este vorba 
de ’monostor’ de origine balcanică și foarte probabil ortodoxă și ’kolostor’ de origine latină 
(claustrum) și implicit catolică. Distribuția medievală a toponimelor de tip ’Monostor’ – cu 
precădere în S Ungariei actuale, Voivodina, Transilvania, Partium și doar o mică concentrare 
anomală pe teritoriul Slovaciei actuale (34), probabil de origine slavică – indică clar calea pe 
care a pătruns acest apelativ în limba maghiară, din Balcani prin intermediere slavă, grecească 
sau românească și deci implicit ortodoxă. Acest apelativ este o reminescență a unei perioade din 
sec. X-XII în care conducătorii arpadieni ai Ungariei medievală a cochetat cu ortodoxia, sub 
influența civilizației bizantine vecine în acele vremuri, tendință alungată definitiv în sec. al XIV-
lea sub domnia fervent catolică a regilor angevini. Ce este însă vital în această demonstrație este 
observația că toponima populară secuiască pare să fie lipsită de realizări toponimice ale 
apelativului ’monostor’ (autorul deși a consultat active numeroase surse cartografice și 
istoriografice nu a identificat nici un toponim cert având aceste caracteristici). Evident nu negăm 
faptul că acest cuvânt face parte din vocabularul secuiesc istoric și actual. Lipsa 
toponimelor ’monostor’ se explică ușor prin menținerea păgânismului, sau măcar lipsa 
structurilor monastice, poate chiar clericale, printre secuii stabiliți în E Transilvaniei în sec. al 
XIII-lea. În momentul în care creștinismul și elementele de cultură ecleziastică au fost cu 
adevărat adoptate de populația secuiască, influența ortodoxă dispăruse astfel încât, spre exemplu, 
mânăstirea înființată de franciscani în jur de 1440 la Șumuleu-Ciuc a fost numită, în bună tradiție 
catolică ‘Kolostor’ și nu ’Monostor’. Continuând raționamentul devine evident că dacă originea 
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lui Monostor kő de la 1770 nu poate fi căutată în toponimia tradițională secuiască, el poate fi 
explicat foarte bine printr-un toponim de origine română calchiat. În general excluzând varianta 
unei mânăstiri autentice, destul de dificil de imaginat în acele locuri greu accesibile, se pot 
decela două explicații posibile pentru originea toponimului. Astfel în primă instanță poate fi 
vorba de prezența ipotetică a unor călugări sihaștrii în peșterile de la baza stâncilor – posibil 
veniți din  ’Athosul’ Ceahlăului vecin- caz în care nu este imposibil ca locul să se fi numit 
inițial ’Piatra Chiliei’ cu referință la adăposturile acestor călugări. Din necunoașterea sensului 
exact al cuvântului ’chilie’ denumirea locului ar fi fost tradus drept Piatra Mânăstirii/Monostor 
kő cu păstrarea aproximativă a semantismului. Similar, nu foarte departe, la Tulgheș, este 
cunoscut un toponim semantic identic, pârâul Chiliei un afluent al Balajului. O altă variantă face 
apel la observația că toponimia românească cunoaște frecvent toponime derivate din 
apelativul ’biserică’ pentru a denumi stânci cu aspect ruiniform, categorie în care se încadrează și 
Piatra Unică. Astfel autorul a numărat cel puțin 12-15 toponime românești pentru care o astfel de 
derivare este evidentă – câteva exemple: Mecetul turcesc din Bucegi (cunoscut în trecut drept 
Biserica), stânca Biserica Vuxii în Munții Gutâiului, Piatra Biserica Dracilor la Săcelu Gorj. 
Astfel este posibil ca locul să se fi numit inițial ’Piatra Bisericii’ cu semantismul explicat anterior, 
toponim care a fost calchiat eronat– posibil și sub influența unei prezențe călugărești -  la forma 
atestată istoric Monostor kő. Deși tot raționamentul de mai sus nu poate fi probat dincolo de 
orice dubiu, argumentele în favoarea sa sunt importante și e dificil de găsit o explicație 
alternativă mai plauzibilă. Dacă etimologia prezentată mai sus este corectă putem spune că am 
decelat prin metodele ’arheologiei lingvistice’ un vechi toponim românesc, în prezent uitat de 
localnici. 
 

 
Piatra unică văzută din aer 

 
Mămăliguța 
 Aceasta este denumirea locală a vârfului Délhegy (Vârful de Amiază) 1694m – cel mai înalt vârf 
din masivul sudic al Gurghiului care, deși nu este situat pe teritoriul satului, domină orizontul 
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vestică al Voșlobenilor. Oricine vede măcar o dată silueta acestui dom vulcanic rotunjit, înțelege 
pe dată analogia plină de umor ascunsă în numele Mămăliguța. În pofida  faptului că această 
denumire este bine înrădăcinată printre localnici, nici una din hărțile moderne (anii 1950-2000) 
disponibile nu o amintește preferând denumiri calchiate din maghiară (Vârful de Amiază), pur și 
simplu eronate (vf. Amza) sau placid-descriptive (vf. Ciumani sud), dovadă a faptului că - deși s-
au făcut progrese - corectitudinea și autenticitatea toponimică nu a fost niciodată una dintre 
prioritățile autorităților, geografilor sau oamenilor de știință care s-au ocupat de zonă.      

 
Vedere de pe Drumușor spre vf. Mămăliguța (Délhegy) 

 
Linia kuttya (Fântâna liniei) 
 O sursă de la 1839 aminteşte de muntele Linia kuttya (adică Fântâna liniei) (22) localizat la S de 
Voşlobeni, toponimul reapare la 1855 fiind localizat ceva mai la E (16), iar ulterior hărţile 
topografice din anii 1950 indică un pârâu Linia afluent al Senetei la S de Voșlobeni (35). Chiar 
dacă toponimul nu pare să mai fie cunoscut în prezent de localnici, el derivă foarte probabil din 
rom. ’linie’ care în sec. al XIX-lea avea şi sensul de ’frontieră, drum principal’ iar în zona 
Bârgăului și poate și altundeva și sensul de ’plai montan’. Larga circulație a acestui apelativ este 
demonstrată de numeroase toponime în vechiul Regat cum ar fi: satul Linia din Vale jud. Olt, 
satul Linia Costii jud. Teleorman, vf. Linia din masivul Leaota etc. Motivația toponimului Linia 
kuttya constă în faptul că timp de sute de ani, drumul principal de legătură dintre scaunele 
Giurgeu și Ciuc trecea pe la S de Voșlobeni prin șeaua dintre vârfurile Ostoroș (1386m) și 
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Răchitiș (1159m), iar frontiera dintre aceste două unități administrative era pe cumpăna apei 
dintre bazinele Mureșului și Oltului, deci în apropiere de toponimele ‘Linia ..’ atestate istoric. 
Unele izvoare (18) indică existenţa în maghiară a apelativului ’linea’ cu aceleași sensuri ca și în 
română, dar este vorba de limba administrativă, încărcată de latinisme și fără circulație populară 
reală. Astfel celelalte toponime derivate din ‘linia’ aflate în apropierea ținuturile secuiești se 
găsesc fără excepție doar în zonele cu certă populație sau influență românească, ceea ce face 
puțin probabilă o origine maghiară. Aceste toponime sunt: pârâul Linia (Regy hatar) la Tulgheș 
Harghita (pe frontiera veche dintre Austro-Ungaria și România) pârâul Linia (Egenyes) afluent al 
Hurdugașului la Toplița (în apropierea acestuia trecea hotarul dintre comitatul Turda şi scaunul 
Giurgeului pe la 1770), Linia Curmăturii și Dealul de linie în munții Gurghiului, pârâul Linia 
veche în munții Penteleu (toponim care amintește despre o corecție a frontierei dintre Austro-
ungaria și Regatul României la 1888), Lenia ut (Drumul de linie) la Purcăreni Brașov la 1895 în 
apropierea unui fost post de frontieră. 
 
 
Tăușoare 
 Hărțile josephine de la 1769-73 (13) indică un toponim ciudat Tenory Hagymas la N de ceea ce 
se numește vf. Hășmașul negru (1773 m) în prezent. Pentru a explica acest toponim, facem 
recurs la următoarea observație: multe toponime de origine românească înregistrate în surse 
străine din sec. XVIII-XIX prezintă o ciudată înlocuire a literei ‘u’ cu ‘n’. Câteva exemple: 
‘Știubeului’ devenit ’Styubenuluj’ sau ‚’La pârâu’ devenit ’La peron’ în loc de ‘La perou’. 
Originea acestei deformări nu trebuie căutate în cine știe ce obscur fenomen fonetic, este vorba 
cel mai probabil de simple erori de transcriere a unor litere prea asemănătoare. În această logică 
toponimul de la 1769-73 trebuie să fie citit Teuori Hagymas, adică Tăurile Hășmașului. Astfel de 
mici ochiuri de apă prezentau o importanță maximă pentru activitatea pastorală într-o zonă 
carstică, destul de lipsită de apă, de unde și necesitatea de a le fixa prezența toponimic. Este 
interesant că acest toponim lipsește cu desăvârșire din următoarele surse cartografice disponibile, 
dar reapare în literatura turistică în anul 1978 când E. Cristea menționează Poiana Tăușor (21), 
loc în care apa băltește, la NV de vârful Hășmașul negru. Este de remarcat că toponimul 
echivalent semantic maghiar Szaraz tavak apare doar pe harta din 2004 (17), mai curând o 
traducere a toponimului modern al lui Cristea decât vreo atestare târzie a unui toponim popular 
maghiar echivalent. 
 
 Toponime montane mai recente 
 
 Tunzăria este o încântătoare poiană (1474m altitudine) de pe culmea principală a Hășmașului 
între vârful Ciofronca și Poiana Albă (17). Originea acestui toponim, atestat doar în sec. al XX-
lea,  este evident legată de obiceiul de a tunde lâna oilor mai târziu, după urcarea lor la munte, 
evitând astfel riscul de îmbolnăvire în cazul unui val de frig târziu. Localnicii disting chiar mai 
multe tunzării în Hășmaș – locuri în care se realiza această operație – Tunzăria Voșlobenilor și 
Tunzăria Ciucanilor (aparținând unui sat din Ciuc, cel mai probabil Sândominic, în cartea lui E. 
Cristea eronat denumită Tunzăria Ciocanului) (21).  
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 Alte toponime cunoscute de localnici în zona crestei Ciofronca-Hășmașul mare, dar 
neînregistrate de sursele cartografice: Chicioru cel Mândru și Chicioru Trocii (15).   

 
Localizarea unor toponime menționate în text (1 Vf. Ciofronca, 2 Tunzăria, 3 Poiana Albă) – 

vedere de pe Hășmașul mare 
 
Antroponime frecvente în Voșlobeni 
 
 Diverși autori au încercat a stabili originea locuitorilor voșlobani pe baza antroponimelor, dar 
aceasta este dificilă din următoarele motive: de multe ori la stabilirea într-o nouă localitate 
populația aservită își schimba intenționat numele pentru a nu mai putea fi identificată și readusă 
în localitatea de baștină, de asemenea noii stăpâni schimbau după bunul plac numele noilor 
aserviți, reținând doar aspecte pe care le considerau ei importante: etnicitatea (Olah/Românul), 
originea (Moldovan) sau ocupația (care era în legătură directă cu beneficiul așteptat de stăpân). 
Toate acestea erau facilitate și de faptul că utilizarea numelor de familie, în sensul modern, nu 
era încă înrădăcinată în rândul păturilor de jos ale societății. După cum se va vedea majoritatea 
numelor de familie tradițional voșlobane derivă din ocupații, ceea ce înseamnă că este puțin 
probabil ca acesta să fi fost numele lor originale, mai curând este vorba de creații ale recenzorilor 
medivali înregistrate ca atare în conscripții și care, de bună voie sau prin influență administrativă 
au fost adoptate în timp ca supranume și de purtători.      
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 Numele caracteristice satului Voșlobeni reprezintă un ’nucleu tare’ cu puțini membri, unele 
concentrate quasi-exclusiv până aproape în perioada modernă în această comună. Astfel 
antroponimele considerate de baștină în Voșlobeni sunt (multe din ele cu numeroase variante): 
Colceriu, Pop, Suciu, Țepeluș, Voaideș, Tinca, Ciobotariu, Stoica, Chindea, Dandu, Vița la care 
se adaugă încă câteva, probabil ceva mai noi (25). În rândurile următoare vom prezenta câteva 
informații despre istoricul atestării acestor antroponime, semnificația și distribuția lor.  
 
Blaga – nume menționat în sat la 1848-50 (25) cu ocazia împroprietăririi foștilor iobagi, derivă 
de la apelativul rom.  de origine slavă ‘blagă’,’bogăție, bunătate’. 

Chindea – nume atestat la 1748 la Valea Strâmbă și Ciumani. De acest antroponim se leagă 
apariția cătunului Chindeni pe pârâul Valea (sau Chindeni), aflat pe teritoriul satului Valea 
Strâmbă, dar concrescut cu Voșlobenii, cu care se unește administrativ doar după 1920 (25). 
Antroponimul poate fi pus în legătură cu mai frecventul Cândea, larg răspândit în Transilvania și 
Moldova. Răspândirea acestui nume în jurul ariei tradiționale: Voșlobeni (Ulița Chindenilor), 
Toplița, Miercurea-Ciuc, Dârjiu (forma maghiarizată Kinda) în jud. Harghita, Dămuc, Bicazul 
Ardelean, Bicaz-Chei în jud. Neamț. Antroponimele medievale Kynde, Kingye (sec. XVI-XVIII) 
din Bihor (Rieni), Făgăraș (Glimboaca, Galați), Alba (Ampoița, Loman) Chioar (Cozla, Peteritea) 
reprezintă probabil transformări fonetice spontane a lui Cânde -> Chinde, independente una de 
alta sau cel puțin greu de reconciliat în sensul unei origini comune.     

Ciobotariu – posibil ca sub antroponimul Timar (tăbăcarul) de la 1742 să se ascundă de fapt 
purtătorii numelui, apropiat semantic, Ciobotariu (fabricant de ciubote) (14).  

Colceriu – alt nume frecvent și caracteristic satului, semnificația lui medievală era ’clucer, 
culcer’, ‘persoană responsabilă cu aprovizionarea curților boierești sau domnești’ sau mai curând 
în Transilvania de la ‘colcer’,’persoană care aprovizionează sau gătește la nunți’. Atestat în sat 
de la 1742, la 1748 erau chiar 7 capi de familie cu acest nume. La 1750 1 cap de familie la 
Gheorgheni și 4 la Lăzarea, la 1778 1 antroponim la Bicazul Ardelean (14).  

Dandu – este considerat unul din numele vechi din Voșlobeni deși nu apare în primele conscripții. 
Posibil ca la origine să fi o poreclă care apoi a înlocuit un alt antroponim în prezent dispărut. 
Nume similare (Dandea, Donduș) apar și în alte regiuni ale țării iar ipotetic pot fi pus în legătură 
cu verbul peiorativ ’a dondăni’,’a bombăni, a mormăi’ ceea ce nu ar fi neobișnuit pentru un 
nume care a fost la origine o poreclă. Numele a lăsat urme în toponimia veche a Giurgeului, 
astfel un cătun Danduj (adică ‘al Dandului’) este atestat între 1830-8 (36) și 1855 (16) pe 
Bistricioara fiind predecesorul satului Tulgheș actual, iar la S de satul Bicaz-Chei este localizată 
Arșița Dăndenilor (pe hărțile de la 1862 Alsize Denilor) (37) toponim ce poate fi pus în legătură 
cu tradiția locala care susține că unul dintre intemeietorii satului ar fi fost vânătorul Dumitru 
Dandu din Voșlobeni. În prezent antroponimul apare cu precădere la Voșlobeni, Gheorgheni, 
Toplița (toponim Piciorul lui Dandu), Sărmaș (dealul Dăndenilor), Corbu, Tulgheș în jud. 
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Harghita, la Bicaz-Chei (extrem de frecvent), Dămuc, Bicazu ardelean în jud. Neamț, la 
Hărmănești și Coarnele Caprei în jud. Iași. 

Forțan – 3 antroponime la Voșlobeni la 1748, ulterior dispărut (14). Poate fi originar din Oltenia 
unde modern apar numeroase antroponime Forțan, Foarță. Posibilă legătură cu antroponimul 
Fârțală de pe Valea Bicazului și cu satul Fârțâgi de pe valea Bistriței moldovene. 

Micu (forma maghiarizată Chiciu) - nume cu semantism clar, lipsește din primele conscripții dar 
apare la 1848-50 (25). Posibil ca la origine să fi o poreclă care apoi a înlocuit un alt antroponim. 
La 1864 o uliță din Voșlobeni se numea Kitsiek (adică a celor din familia Micu-Chiciu) (20).   

Pop – nume cu semantism clar (preot sau urmașii unui preot), atestat la Voșlobeni de la 1748 
(14). 

Stoica- unul dintre cele mai vechi antroponime voșlobene, atestat la 1659 (23), în mod 
surprinzător lipsește din conscripțiile de la 1742 și 1748 dar reapare ulterior (25). Toponim 
Dealul Stoicii pe teritoriul original al satului. 

Suciu –derivat din hu. ‘szőcs’,’cojocar’ cuvânt cunoscut dialectal în rom., nume atestat la 
Voșlobeni de la 1742 (Nicolae Suciu, jude al satului) (14). De numele unei ramuri a acestei 
familii (Lupenii) se leagă poate toponimul Farkasvesz (în traducere Smida sau Poiana lupului) 
menționat în actele administrative de la începutul sec. al XX-lea și ulterior (15). Astfel la 1848-
50 un teren din teritoriul comunei se numea Lupăul și era în posesia familiei Suciu zisă și 
Lupenii (identitatea celor două toponime Farkasvesz/Lupăul, nu este însă certă) (25). Având în 
vedere că în conscripția de la 1748 apare înregistrat un Lupu (Farkas) Suciu, nu este exclus ca 
acesta să fi defrișat locul respectiv, iar urmașii lui, ziși și Lupenii, să fi avut în continuare drept 
de folosință asupra terenului astfel câștigat și care le poartă astfel amintirea.     

Tinca – antroponim atestat la 1848-50, de acest nume se leagă apariția cătunului Ticani, astăzi 
parte componentă din Izvorul Mureș, care apare pe hărți în jurul datei de 1854 pe teritoriul 
satului Valea Strâmbă (7).  

Ţepeluş – deși legătură numelui cu apelativul ‘țeapă’ pare la prima vedere evidentă ar putea fi 
vorba de fapt de un derivat de la hu. ‘cipelös, cipelüs’,’încălțăminte’ (18) în legătură cu 
‘cipö’,’papuci’, având în vedere că multe antroponime vechi din Voșlobeni derivă din nume de 
ocupații. Vezi un antroponim Czupeles la Valea Strâmbă la cca. 1696 (18). Atestat la Voșlobeni 
la 1742 și 1748, ulterior și la Ciumani la 1820 (14). În prezent cu precădere la Voșlobeni, Toplița, 
Sărmaș, Gheorgheni dar și Borsec și Corbu. Un sat Țăpălușeni la 1622 în Moldova (38). Deși e 
apropiat fonetic de antroponimul Țepeș, foarte răspândit pe valea Bicazului, până la începutul 
sec. al XX-lea aceste două nume au avut o distribuție geografică disjunctă ceea ce înseamnă că 
originea comună este puțin probabilă.   
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Vița – nume atestat în conscripția de la 1748 în forma maghiară ’Szijgyárto’,’fabricant de curele’ 
(14). Deși forma românească este mai neobișnuită semantismul e similar pe baza sensului 
vechi ’viță’,’șuviță de păr sau piele’.  

Voaideş – nume extrem de caracteristic satului Voșlobeni, conform tradiției locale purtătorii 
acestui antroponim au înființat satul pe la începutul sec. al XVII-lea (25). Originea numelui este 
dificil de elucidat,  pare să fie în legătură cu hu. ‘vajda’,’voievod’, dar antroponime 
similare ’Vajdas, Vajdos’, deși posibile  lipsesc din fondul antroponimic autentic maghiar local. 
Posibil să reprezinte o calchiere parțială a unui antroponim rom. ‘Voievodu’ sau ’A Voivodesei’, 
caz în care se ridică întrebarea dacă strămoșii acestei familii nu au avut cumva un astfel de rang, 
obișnuit în organizarea socială medievală românească. O altă variantă, tot în spiritul unui nume 
derivat dintr-o ocupație,  ar fi că acest nume este o ’interpretare’ fonetică românească a 
hu. ’vadász’,’vânător’. Evoluția fonetică ar fi fost în acest caz: ’Vadász’ → ’Vodaș’ → ’Voaidaș’ 
→ ’Voaideș’ ultima formă fiind atestată istoric. Astfel s-ar explica lipsa antroponimului în 
maghiară, fiind necesară o intermediere rom. pentru aceste transformări fonetice, iar apropierea 
de  ‘vajda’,’voievod’ fiind în acest caz pur întâmplătoare. La 1748 sunt atestatați 2 capi de 
familie la Voșlobeni, 1 antroponim la Bicazul ardelean între 1765-79 (14). Toponim pârâul 
Voaideș la Pintic-Tulgheș de la 1862. Nume atestat în prezent la Voșlobeni, Gheorgheni, 
Subcetate, Toplița, Tulgheș  în Harghita, foarte frecvent la Bicazul Ardelean dar și Bicaz-chei, 
Dămuc, Grințieș în jud. Neamț, mai apare și la Asău în jud. Bacău. Răspândirea modernă a 
numelui în jud. Brașov, Sibiu, Timiș, Cluj etc. este probabil secundară și nu are nici o relevanță 
pentru elucidarea locului de origine al acestui antroponim.  

Voșloban, Oșloban – sunt la origine emigranți din Voșlobeni care au păstrat prin antroponim 
amintirea locului de baștină. Pe lângă varianta Oșlobanu discutată anterior, mult răspândită este 
varianta Voșloban atestată la Livezi-Ciuc, sat cu vechi și puternice legături cu Voșlobenii. De 
aici numele a mai iradiat sporadic și spre satele din Ghimeș – Făgețel și Coșnea. Numele este 
atestat toponimic și la Subcetate-Harghita (un pârâu al Voșlobanului la Filpea). În prezent apare 
la Voșlobeni, Gheorgheni, Toplița, Sărmaș, Bălan în jud. Harghita și la Bicazul Ardelean în jud. 
Neamț.  

Alte nume sau porecle atestate în conscripțiile vechi dar care au dispărut ulterior: Csani (poate 
din Cean jud. Cluj), Crișan, Ditroj (Ditrăuan, din Ditrău Harghita), Erszeny (Pungea 
sau ’fabricant de pungi’), Gergeny (poate Gurghioan, din Gurghiu Mureș), Iacob, Moldovan, 
Morar, Mona, Nehez (Greu sau Grosu), Taploczaj (Toplicean, probabil din Toplița mureșeană) 
(14).  
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