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Rezumat
Istoricul exploatării sării în zona arcului carpatic reprezintă încă un deziderat
pentru anumite perioade ale provinciilor istorice ale României, deși s-au scris
relativ multe lucrări pe această temă. Harta de la 1780 a zăcămintelor de sare
din arcul carpatic reprezintă una dintre realizările importante în acest domeniu.
Unul dintre lucrurile necesare acestui istoric este identificarea locurilor de unde
se extrage sau s-a extras sare. După un scurt istoric al atestărilor primare legate
de exploatarea sării pe teritoriul României, lucrarea de față prezintă contribuția
lui Fichtel (1780) în identificarea zăcămintelor de sare din acest spațiu. Actualizarea toponimelor din hartă nu prezintă dificultăți pentru provinciile istorice
Moldova și Valahia, însă nu la fel este și în cazul toponimelor din Transilvania,
nomenclatura din perioada dominației maghiare (pînă în 1918) fiind în mare
parte schimbată începînd cu anul 1919. Pentru toate acestea s-au dat corespondentele din nomenclatura actuală. Lucrarea oferă o actualizare a localizării
izvoarelor, fîntînilor și sedimentelor de sare identificate de Fichtel, prin identificarea toponimelor corespondente actuale pentru cele indicate în hartă.

1. Scurt istoric
Zăcămintele de sare din arcul carpatic sînt cele mai mari din Europa, astfel că interesul pentru acestea nu
s-a limitat la populația autohtonă, exploatarea ei fiind unul dintre obiectivele principale ale imperiilor care
au dominat pentru un anumit timp cel puțin o parte din aceste locuri. Primele informații scrise referitoare
la exploatarea sării din arcul carpatic provin din timpul Daciei Romane. Importanța sării este indicată de
faptul că exploatarea ei era un privilegiu imperial și că împăratul arenda salinele unor funcționari romani
(conductores), adesea împreună cu drepturile de pășunare, uneori și cel al comercializării sării exploatate,
după cum arată sursele epigrafice de la începutul secolului al III-lea e.n.: „conductor pascui, salinarum
et commerciorum” (cil III, 1209 [idr III/5, 443]) sau „conductor pascui et salinarum” (cil III, 1363
[idr III/3, 119]; Dana & Zăgreanu, 2013, p. 28–32, cf. și Mihăilescu-Bîrliba, 2016, p. 57; Fischer, 1921,
p. 71; cf. și Christescu, 2004, p. 49), dar și numai „conductor salinarum” (idr III/4, 248; Piso, 2004–
2005, p. 179–182, cf. și Mihăilescu-Bîrliba, 2016, p. 55–57). Modul de administrare a exploatării sării de
către romani nu ne este cunoscut decît într-o mică măsură (cf. Wollmann, 1996, p. 248–249), însă este
de presupus că aceștia aveau foarte probabil și o hartă sau un repertoriu al locurilor din care se extrăgea
sau se putea extrage sare. Cert este că singura atestare a unui loc de exploatare a sării din această perioadă
este cea din Tabula Peutingeriana, unde apare indicația în ablativ Salinis (pe hartă în ordinea Blandiana
– Apula – Brucla – Salinis – Potavissa – Napoca), notată pe cel mai important drum roman din Dacia,
acesta traversînd o zonă cu valoroase resurse naturale. Toponimul a fost însă dificil de localizat, chiar și
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pentru Theodor Mommsen, care atrage atenția că nu poate fi vorba despre Turda, așa cum se crezuse pînă
atunci (Zamosius, 1593, p. 78; Opitz, 2009, p. 801, 803; Ackner & Müller, 1865, p. 138). El îl identifică
cu Felvincz, adică Vințul de Sus, astăzi Unirea, județul Alba (cil III, p. 172, 177), și nu cu Ocna Mureș
și Uioara de Sus, situate de cealaltă parte a rîului Mureș. Mommsen aduce în discuție localizarea corectă,
Maros-Újvár—care corespunde localităților actuale Ocna Mureș și Uioara de Sus—, însă o menționează
doar ca punct de referință pentru Felvincz: „Felvincz [...] a salinis quæ etiamnunc durant ad vicum proximum Maros-Ujvár” (cil III, p. 177). Corespondența Salinis–Maros-Újvár–Ocna Mureș și Uioara de
Sus este confirmată prin urmele exploatării romane găsite aici, atestate întîi de Ackner (1856, p. 23; vezi
și Christescu, 2004, p. 49; Wollmann, 1996, p. 241).
Referiri la sarea și exploatarea ei în actualul spațiu al României au apărut în diverse surse, începînd cu
anul 892 (cdem I, p. 52; vezi și Maghiar & Olteanu, 1970, p. 97 ș.u.), însuși primul document din epoca
feudală referitor la Trasilvania, din anul 1075, este unul legat de ocnele de sare (dir,c I, p. 1). Din vasta
bibliografie pe această temă menționăm aici doar cîteva lucrări cu caracter general în privința istoricului
exploatării sării și a repercusiunilor la nivel economic și social în spațiul românesc: Doboși (1951), Pascu
(1986, p. 246–259), Vitcu (1987), Wollmann (1996), Ciobanu (2002). Prima hartă a salinelor și a sedimentelor de sare din România—focalizată pe spațiul intracarpatic, Transilvania—apare abia în timpul
dominației Imperiului Austro-Ungar (printre drepturile regale ale imperiului era și cel al exploatării sării),
în studiul lui Fichtel (1780), citat cu regularitate în lucrările de specialitate. Deși localizarea salinelor
și a sedimentelor de sare nu ridică dificultăți comparabile cu cazul din Taubula Peutingeriana (Salinæ e
identificat prin Turda și la Fichtel, 1780, p. 89), toponimele indicate nu sînt întotdeauna ușor de identificat
în cadrul nomenclaturii actuale. Excepție fac cele din spațiul extracarpatic, unde este vorba doar despre
transliterări. Obiectivul prezentei lucrări este corelarea toponimelor indicate de Fichtel—notate de cele
mai multe ori prin corespondente maghiare sau, uneori, germane—cu toponimele actuale. Unele dintre
acestea vor fi utile și în consultarea lucrărilor publicate înainte de 1918, de exemplu Ackner (1856), Ackner
& Müller (1865) sau Gooss (1876, p. 264–330).

2. Harta lui Fichtel
Studiul mineralogului Fichtel este prima lucrare notabilă dedicată zăcămintelor de sare din România, chiar
dacă spațiul extracarpatic este reprezentat doar prin ocnele cele mai importante. Gradul înalt de exactitate
al datelor oferite se datorează cu siguranță anchetei directe (Fichtel, 1780, p. 6–7). În plus, lucrarea este
și un raport pentru curtea de la Viena, făcut pentru organizarea exploatării sării în Transilvania de către
Imperiul Austro-Ungar. Autorul chiar scoate în evidență importanța economică a sării, considerînd că este
mai importantă decît aurul din Transilvania: „das Salz füllet auch den Seckel des Staats weit reichlicher,
als selbst die siebenbürgische Golderzeugung” (Fichtel, 1780, p. 6–7).
În hartă sînt localizate ocnele în construcție, sedimentele neexploatate („Salzspurien”), fîntînile și izvoarele de apă sărată, însă nu și existența drobilor de sare („Salzlecke”), care nu este considerată relevantă în
privința cantității de sare din locurile respective (Fichtel, 1780, p. 29). Omiterea intenționată a prezenței
acestora este ușor de explicat, obiectivul final al hărții fiind exploatarea eficientă a sării. Printre precizările
legate de harta zăcămintelor de sare apare și o corectare a graniței dintre Moldova și Polonia, care în hărțile
anterioare, afirmă Fichtel, era cu 15–20 de mile germane mai avansată spre sud-est, pe limita ce întîlnește
rîul Nistru.
În ceea ce privește salinele în exploatare, cele mai importante sînt descrise într-o subsecțiune separată,
unele dintre ele în subsecțiuni speciale (Ocna Dej și Ocna Sibiului în §8, respectiv §9), ele fiind enumerate
împreună cu celelalte pe regiuni în subsecțiunile următoare (§10–§13), referințe punctuale pentru diverse
aspecte apărînd în întreg studiul. Trebuie remarcat faptul că obiectivul hărții îl constituie reprezentarea
zăcămintelor neexploatate, deoarece harta, ca și studiul, vizează extinderea exploatării sării, iar acestea
sînt reprezentate prin simboluri pentru trei categorii: ocne în construcție (pătrat cu suprafața verde), sedimente de sare neexploatate (cerc cu suprafața verde) și surse de apă sărată, adică fîntînile și izvoarele (cerc
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cu suprafața roșie). Astfel, despre Visakna, adică Ocna Sibiului, autorul spune că a numărat cinsprezece
ocne, la care se adaugă cele în construcție (Fichtel, 1780, p. 89–90), însă în hartă apar simbolurile pentru
ocne în construcție (două) și pentru surse de apă sărată (unul).

3. Observații asupra toponimelor
Zăcămintele de sare neexploatate sînt localizate în cea mai mare parte prin indicarea localităților din
apropiere, doar cîteva fiind localizate în apropierea cursului unui rîu, lîngă un anumit munte sau în zona
unei trecători. În cazul anumitor localități (de exemplu, kis sáros ‹kiss-sáros›, comitatul Tîrnava)
echivalentul românesc a fost înlocuit între timp de noile administrații. În astfel de situații echivalentul
românesc va fi dat ca echivalent propriu-zis, urmat de echivalentul actual (Delenii), specificat prin „azi”
(kis sáros ‹kiss-sáros›, comitatul Tîrnava – Șaroșul Mic, azi Delenii, c. Băgaciu, Mureș). Toponimele apar prezentate și separat la Fichtel (1780, p. 130–134) într-un repertoriu ce precede harta, însă în
unele cazuri formele nu corespund întru totul. În astfel de cazuri ele vor fi redate în paranteze unghiulare
după forma din hartă. Repertoriul ce precedă harta conține și cîteva toponime ce nu se regăsesc în hartă.
Acestea vor apărea în paranteze unghiulare. Atunci cînd în repertoriu apare un nume sinonim celui din
hartă, se va face o intrare separată a acestuia cu trimitere la numele din hartă. În cazul variantelor sau
deformărilor grafice nu se vor face trimiteri. Oiconimele din Transilvania au în repertoriu și indicația
comitatului, a scaunului sau a districtului de care aparțin, indicație pe care am redat-o ca atare și aici
imediat după oiconim. Pentru oiconimul actual echivalent s-a indicat comuna de care aparține, folosinduse abrevierea „c.” (cu excepția orașelor), urmată de numele județului. Pentru cele cîteva rîuri s-a indicat
doar rîul în care acestea se varsă, cu excepția rîului Vrancea, care este un sinonim pentru cursul superior
al rîului Putna. Pentru munți și trecători s-a dat doar echivalentul actual. Pentru saline s-a dat localizarea
conform nomenclaturii administrației actuale.
Toponimele vor fi ordonate alfabetic, cu indicarea toponimelor corespondente actuale, păstrînd însă
redarea lor separată pentru cele trei regiuni istorice ale României.

4. Repertoriul toponimelor cu corespondentele actuale
Țara Românească
focsian ‹focrian› – Focșani, Vrancea.
okna kimpina ‹okna bey kimpina› – Ocna Cîmpina, lîngă Cîmpina, Prahova.
okna rimnik ‹okna bey rimnik› – Ocna Rîmnic, azi Ocnele Mari, lîngă Ocnele Mari, Vîlcea.
teleaga ‹okna teleaga› – Ocna Telega, lîngă Telega, c. Telega, Prahova.
tergovista ‹tergovist› – Tîrgoviște, Dîmbovița.
Moldova
grozesd – Grozești, azi Oituz, c. Oituz, Bacău.
hersan – Hîrja, c. Oituz, Bacău.
krutze ‹krutse› – Crucea, c. Crucea, Suceava.
lipse bach ‹lipse fluss› – pîrîul Lepșa, afluent stîng al rîului Putna.
m[ons] ketskets ‹kecskéshhavas› – Muntele Cheșcheș.
m[ons] kis havas ‹kiss havas› – Muntele Haoșul Mic.
m[ons] siros – Muntele Jiroș.
ojtos fl[uss] – pîrîul Oituz, afluent drept al rîului Trotuș.
okna ‹moldauisch okna› – Ocna Moldovei, azi Salina Tîrgu Ocna, lîngă Tîrgu Ocna, Bacău.
passus gyémes – Pasul Ghimeș.
passus ojtos – Pasul Oituz.
purtiestj ‹portiesti› – Pîrteștii [de Sus], c. Cacica, Suceava.
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szlatina ‹slatina› – Slatina, c. Slatina, Suceava.
szutsavitza ‹szutsovitza› – Sucevița, c. Sucevița, Suceava.
varantza putna fl[uss] ‹Wrantsa putna fluss› – rîul Vrancea, cursul superior al rîului Putna.
zabola putna fluss – pîrîul Zăbala, afluent drept al rîului Putna.
Transilvania
‹also-borgo› vezi j[oseni?] borgo.
a[lsó] idets, comitatul Turda – Ideciul de Jos, c. Ideciul de Jos, Mureș.
‹also-rákosd›, comitatul Alba – Racoșul de Jos, c. Rupea, Brașov.
a[lsó] suk ‹also-sug›, comitatul Cluj – Jucu de Jos, c. Jucu, Cluj.
abocsfalva ‹abosfalva›, scaunul Odorhei – Aldea, c. Mărtiniș, Harghita.
almas, scaunul Odorhei – Merești, c. Merești, Harghita.
aszn beszterize ‹aszu beszlercze›, districtul Bistrița – Dorolea, c. Livezile, Bistrița Năsăud.
balasf[á]l[va], comitatul Dăbîca – Blăjenii de Jos, c. Șintereag, Bistrița Năsăud.
balla, comitatul Turda – Băla, c. Băla, Mureș.
batos, comitatul Cluj – Batoș, c. Batoș, Mureș.
bellák ‹billak›, comitatul Dăbîca – Bileag, azi Domnești, c. Mărișelu, Bistrița Năsăud.
bethlen, comitatul Solnocul Interior – Beclean [pe Someș], Bistrița Năsăud.
bontz nyires ‹boncz-nyires›, comitatul Dăbîca – Bonț, c. Fizeșu Gherlii, Cluj.
borzas, comitatul Tîrnava – Boziaș, cartier al orașului Tîrnăveni, Mureș.
bözzod ‹bösösd›, scaunul Odorhei – Bezid, suburbie a orașului Sîngeorgiu de Pădure, Mureș.
‹buzas-bocsard›, comitatul Alba – Bucerdea Grînoasă, c. Bucerdea Grînoasă, Alba.
csepan, comitatul Solnocul Interior – Cepan, azi Cepari, c. Dumitra, Bistrița Năsăud.
dees, comitatul Solnocul Interior – Dej, Cluj.
deesökna ‹desakna›, comitatul Solnocul Interior – Ocna Dejului, localitate componentă a orașului
Dej, Cluj.
dezmer ‹desmér›, comitatul Cluj – Dezmir, c. Apahida, Cluj.
‹dögmezö›, vezi k[is] dögmezö.
dragom[irfa]lv[a] ‹dragomir›, comitatul Maramureș – Dragomirești, Maramureș.
erdö szakal ‹erdössakal›, comitatul Turda – Săcalu de Pădure, c. Brîmcovenești, Mureș.
fejeregyhaz ‹fehéregyháza›, districtul Bistrița – Albeștii Bistriței, c. Galații Bistriței, Bistrița Năsăud.
feketelak, comitatul Dăbîca – Negrenii de Cîmpie, c. Band, Mureș.
felsö bajom, scaunul Mediaș – Boianul de Sus, azi Bazna, c. Bazna, Sibiu.
f[elsö] borgo, comitatul Dăbîca – Susenii Bîrgăului, c. Prundu Bîrgăului, Bistrița Năsăud.
f[elsö] suk ‹felsö-sug›, comitatul Cluj – Jucu de Sus, c. Jucu, Cluj.
‹fiatfalva›, scaunul Odorhei – Filiași, suburbie a orașului Cristuru Secuiesc, Harghita.
füge, comitatul Solnocul Interior – Figa, suburbie a orașului Beclean [pe Someș], Bistrița Năsăud.
gald, scaunul Rupea – Ungra, c. Ungra, Brașov.
‹galfalva›, comitatul Tîrnava – Gănești, c. Gănești, Mureș.
garad (magh. Garat, după germ. Stein), scaunul Rupea – Ștena, azi Dacia, c. Jibert, Brașov.
grid, comitatul Hunedoara – Grid, c. Pîrău, Brașov.
‹gürgeny-groszfalu (= Görgény Oroszfalu)›, comitatul Turda – Solovăstru, c. Solovăstru, Mureș.
gyepes ‹kopis›, scaunul Odorhei – Ghipeș, c. Mărtiniș, Harghita.
hadat, comitatul Solnocul Interior – Hodod, c. Hodod, Satu Mare.
hesdaad ‹hésdát›, comitatul Turda – Hășdate, c. Săvădisla, Cluj.
hestad ‹hésdát›, comitatul Dăbîca – Hășdate, suburbie a orașului Gherla, Cluj.
holdau ‹heltau›, scaunul Sibiu – Cisnădie, Sibiu.
‹iklod›, comitatul Alba – Iclod, c. Sîncel, Alba.
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jad ‹iaad›, districtul Bistrița – Livezile, c. Livezile, Bistrița Năsăud.
j[oseni?] borgo, ‹also-borgo›, comitatul Dăbîca – Josenii Bîrgăului, c. Josenii Bîrgăului, Bistrița
Năsăud.
kaila ‹kayla›, comitatul Dăbîca – Caila, c. Șintereag, Bistrița Năsăud.
karatsonfalva, scaunul Odorhei – Crăciunel, c. Ocland, Harghita.
kemenyfalva ‹homorod-keményfalva›, scaunul Odorhei – Chemenfalău Homorodului, azi Comănești, c. Mărtiniș, Harghita.
kendtelke ‹kentelke›, comitatul Dăbîca – Chintelnic, c. Șieu-Măgheruș, Bistrița Năsăud.
kereszturf[a]l[va], scaunul Odorhei – Cristuru, azi inclus în orașul Cristuru Secuiesc, Harghita.
kintses, comitatul Turda – Comori, c. Gurghiu, Mureș.
kis akna, comitatul Alba de Jos – Ocnișoara, c. Lopadea Nouă, Alba.
k[is] dögmezö ‹dögmezö›, comitatul Solnocul Interior – Dumbrăvița, c. Spermezeu, Bistrița Năsăud.
k[is] kaian ‹kis-kajon›, comitatul Solnocul Interior – Căianu Mic, c. Căianu Mic, Bistrița Năsăud.
kis sáros ‹kiss-sáros›, comitatul Tîrnava – Șaroșul Mic, azi Delenii, c. Băgaciu, Mureș.
kisfalu, comitatul Dăbîca – Măgurele, c. Mărișelu, Bistrița Năsăud.
‹kiss-almas›, comitatul Alba – Almașul Mic de Munte, c. Balșa, Hunedoara.
‹ kiss-oesküllö›, comitatul Dăbîca – Așchileu Mic, c. Așchileu, Cluj.
kólos, comitatul Cluj – Cojocna, c. Cojocna, Cluj.
korond, scaunul Odorhei – Corund, c. Corund, Harghita.
köszv[ényes] ‹kössvényes›, scaunul Mureș – Eremitu, c. Eremitu, Mureș.
kötelend, comitatul Cluj – Gădălin, c. Jucu, Cluj.
kövar, districtul Chioar – [Cetatea] Chioar[ului], lîngă Berchezoaia, c. Remetea Chioarului, Maramureș.
közepf[a]l[va], comitatul Solnocul Interior – Chiuza, c. Chiuza, Bistrița Năsăud.
kuküllö kemenyf[al]v[a], scaunul Odorhei – Tîrnovița, c. Brădești, Harghita.
küküllovar, comitatul Tîrnava – Cetatea de Baltă, c. Cetatea de Baltă, Alba.
létka, districtul Chioar – Letca, c. Letca, Sălaj.
lövete, scaunul Odorhei – Lueta, c. Lueta, Harghita.
‹magosmart›, comitatul Solnocul Interior – Mogoșeni, c. Nimigea, Bistrița Năsăud.
magyaros, comitatul Dăbîca – Măgheruș, azi Șieu-Măgheruș, c. Șieu-Măgheruș, Bistrița Năsăud.
magyaros, comitatul Turda – Aluniș, c. Aluniș, Mureș.
mallomarka ‹malomárka›, districtul Bistrița – Monariu, c. Budacu de Jos, Bistrița Năsăud.
málon ‹malom›, comitatul Solnocul Interior – Malin, c. Nușeni, Bistrița Năsăud.
maros uivar ‹marosujvar›, comitatul Alba – Ocna Mureș, Alba.
mezö madaras, scaunul Mureș – Fînațele Mădărașului, c. Mădăraș, Mureș.
mihalika, comitatul Maramureș – Ocna Mihai, lîngă Ocna Șugatag, c. Ocna Șugatag, Maramureș.
mikehazo ‹mikehaza›, comitatul Solnocul Interior – Mica, c. Mica, Cluj.
mikes, comitatul Turda – Micești, c. Tureni, Cluj.
n[agy] demeter, districtul Bistrița – Dumitra Mare, azi Dumitra, c. Dumitra, Bistrița Năsăud.
nagy ernye ‹nagy-erenye›, scaunul Mureș – Ernei, c. Ernei, Mureș.
n[agy] ida, comitatul Cluj – Ida Mare, azi Viile Tecii, c. Teaca, Bistrița Năsăud.
‹nagy-kajon›, comitatul Solnocul Interior – Căianu Mare, c. Căianu Mic, Bistrița Năsăud.
nagy-lozna ‹nagy lóssna›, comitatul Solnocul Interior – Lozna, c. Lozna, Sălaj.
n[agy] oskülla ‹nagy oesküllo›, comitatul Dăbîca – Așchileu Mare, c. Așchileu, Cluj.
nemegye ‹magyar-nemegye și olah-nemegye›, comitatul Solnocul Interior – Nimigea Ungurească,
azi Nimigea de Jos, și Nimigea Romînească, azi Nimigea de Sus, c. Nimigea, Bistrița Năsăud.
net ‹néz›, comitatul Dăbîca – Neț, azi Nețeni, c. Mărișelu, Bistrița Năsăud.
‹olah pintek›, comitatul Cluj – Pintic, suburbie a orașului Dej, Cluj.
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oknitza ‹szaszakna›, comitatul Cluj – Ocnița, c. Teaca, Bistrița Năsăud.
‹orosz-borgo›, vezi rusz-borgo.
orsova, comitatul Turda – Orșova, c. Gurghiu, Mureș.
ovaszfala ‹görgéni-oroszfalu› [= Oroszfája], comitatul Turda – Orosfaia, c. Milaș, Bistrița Năsăud.
parajd ‹parayd›, scaunul Odorhei – Praid, c. Praid, Harghita.
passus booza – Pasul Buzău.
passus rodna – Pasul Rodna.
pass[us] tömös – Pasul Timiș, azi Pasul Predeal.
passus torzburg – Pasul Bran (Torzburg – Turciu, azi Bran, c. Bran, Brașov).
paszmos ‹passmos›, comitatul Cluj – Posmuș, c. Șieu, Bistrița Năsăud.
pata, comitatul Cluj – Pata, c. Apahida, Cluj.
persan, comitatul Hunedoara – Perșani, c. Șinca, Brașov.
‹peterfalva›, comitatul Tîrnava – Petrisat, suburbie a orașului Blaj, Alba.
peterfalva, comitatul Alba – Petiș, c. Șeica Mare, Sibiu.
pintak ‹szasz-pintek›, districtul Bistrița – Pinticu, c. Teaca, Bistrița Năsăud.
remete, districtul Chioar – Remetea Chioarului, c. Remetea Chioarului, Maramureș.
remete, scaunul Mureș – Remetea, suburbie a orașului Tîrgu Mureș, Mureș.
reps, scaunul Rupea – Rupea, Brașov.
retsenyed, scaunul Odorhei – Rareș, c. Mărtiniș, Harghita.
rhenaszek ‹rhonaszek›, comitatul Maramureș – Coștiui, c. Rona de Sus, Maramureș.
rothe thurn pass[us] – Pasul Turnul Roșu.
rusz-borgo ‹orosz-borgo›, comitatul Dăbîca – Rusul Bîrgăului, c. Prundul Bîrgăului, Bistrița Năsăud.
‹sajo keresstur›, comitatul Dăbîca – Cristur-Șieu, c. Șieu-Odorhei, Bistrița Năsăud.
‹sajo-udvarhely›, comitatul Solnocul Interior – Șieu-Odorhei, c. Șieu-Odorhei, Bistrița Năsăud.
samsand ‹samson›, scaunul Mureș – Șamșond, azi Șincai, c. Șincai, Mureș.
septer, comitatul Cluj – Șopteriu, c. Urmeniș, Bistrița Năsăud.
‹soakna›, vezi szabanitza.
som ker[ek] ‹somkerek›, comitatul Solnocul Interior – Șintereag, c. Șintereag, Bistrița Năsăud.
somkut, comitatul Solnocul Interior – Șomcutul Mic, suburbie a orașului Dej, Cluj.
soofalva ‹sófalva›, scaunul Odorhei – Ocna, azi Ocna de Sus și Ocna de Jos, c. Praid, Harghita.
sospatak ‹soospatak›, comitatul Turda – Șăușa, suburbie a orașului Ungheni, Mureș.
sovarod, scaunul Mureș – Sovarod, c. Sovarod, Mureș.
szabad, scaunul Mureș – Săbed, c. Ceaușu de Cîmpie, Mureș.
szabanitza ‹soakna (= Görgénysóakna)›, comitatul Turda – Jabenița, c. Solovăstru, Mureș.
sz[ász] nyires, comitatul Solnocul Interior – Nireș, c. Mica, Cluj.
‹szasz-pintek›, vezi pintak.
szasz regen, comitatul Turda – Reghinul Săsesc, azi Reghin, Mureș.
‹szaszakna›, vezi oknitza.
szek, comitatul Dăbîca – Sic, c. Sic, Cluj.
‹szent-andrás›, comitatul Dăbîca – Șieu-Sfîntu, c. Șintereag, Bistrița Năsăud.
s[zen]t imreh ‹görgéni-szent imre/szent-imre›, comitatul Turda – Sîntimbru, c. Sîntimbru,
Harghita.
s[zent] margitta, comitatul Solnocul Interior – Sînmărghita, c. Mica, Cluj.
sz[ent] marton, scaunul Ciuc – Sînmartin, c. Sînmartin, Harghita.
‹szent-marton›, comitatul Turda – Mărtinești, c. Tureni, Cluj.
s[zen]t marton ‹homorod-szent márton›, scaunul Odorhei – Mărtiniș, c. Mărtiniș, Harghita.
s[zen]t miklos ‹scent miklos›, comitatul Tîrnava – Sînmiclăuș, c. Șona, Alba.
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sz[en]t pall ‹homorod-szent pal›, scaunul Odorhei – Sînpaul, c. Mărtiniș, Harghita.
s[zen]t peter ‹homorod-szent péter›, scaunul Odorhei – Petreni, c. Mărtiniș, Harghita.
szeplak, comitatul Solnocul Interior – Bunești, c. Mintiu Gherlii, Cluj.
‹szeszarma›, comitatul Solnocul Interior – Săsarm, c. Chiuza, Bistrița Năsăud.
szimontelke ‹simontelke›, comitatul Dăbîca – Simionești, c. Budacu de Jos, Bistrița Năsăud.
szitas keresztur, scaunul Odorhei – Cristuru Secuiesc, Harghita.
szombattelke, comitatul Dăbîca – Sîmboieni, c. Sînmărtin, Cluj.
szotelke ‹sótelke›, comitatul Dăbîca – Sărata, c. Panticeu, Cluj.
szotz banyitza ‹szasz-banitza›, comitatul Cluj – Băița, c. Lunca, Mureș.
szovatha ‹szovata›, scaunul Odorhei – Sovata, Mureș.
teke ‹tekendorff›, comitatul Cluj – Teaca, c. Teaca, Bistrița Năsăud.
thorda, comitatul Turda – Turda, Cluj.
tohat, comitatul Alba de Jos – Tohat, suburbie a orașului Ulmeni, Maramureș.
tohat, comitatul Solnocul Interior – Tăure, c. Nimigea, Bistrița Năsăud.
tor[pény] ‹treppen›, districtul Bistrița – Tărpiu, c. Dumitra, Bistrița Năsăud.
‹treppen›, vezi tor[pény].
udvarhelly, scaunul Odorhei – Odorheiu Secuiesc, Harghita.
vajola ‹wojola›, comitatul Cluj – Voila, azi Uila, c. Batoș, Mureș.
vet ‹wets›, comitatul Turda – Brîncovenești, c. Brîncovenești, Mureș.
vinda ‹waad›, districtul Bistrița – Vinda, azi Ghinda, localitate componentă a orașului Bistrița, Bistrița
Năsăud.
‹virágosberek›, comitatul Solnocul Interior – Vireag, azi Florești, Bistrița Năsăud.
viszakna, comitatul Alba de Jos – Ocna Sibiului, Sibiu.
zeredfada ‹szeretfalva›, comitatul Dăbîca – Serețel, azi Sărățel, c. Șieu-Măgheruș, Bistrița Năsăud.

5. Mine de sare, depozite sedimentare de sare și izvoare saline
Repertoriul ce precede harta este organizat și în funcție de tipul de zăcămînt, precum și de existența ocnelor, însă fără a se specifica și numărul lor. Fichtel a și făcut observația asupra acestui amănunt și a dificultății
de a indica un număr exact de zăcăminte, așa cum o arată în prezentarea ocnelor de la Visakna (Fichtel,
1780, p. 89–90, vezi supra, §2). Totuși, în hartă sînt indicate adesea mai multe izvoare de apă sărată
(„Salzbrunnen”, adică izvoare sau fîntîni) sau sedimente neexploatate. Pentru ca datele furnizate de Fichtel
să poată fi utilizate în identificarea izvoarelor de apă sărată, precum și a sedimentelor de sare neexploatate,
acestea vor fi enumerate alfabetic, preluînd formele deja prezentate. Pentru cele ce nu apar decît în hartă
s-a dat între paranteze specificarea „doar harta” și numărul de izvoare saline sau depozite sedimentare de
sare indicate. Pentru zonele ce nu apar în secțiunea de hartă din Anexa A s-a specificat numărul de izvoare
saline sau depozite sedimentare de sare, dacă acestea au fost deja încadrate la secțiunea respectivă (pentru
izvoare saline „Salzbrunnen”, respectiv depozite sedimentare de sare neexploatate „Salzspurien”). Pentru
aceleași zone, dacă în cazul unui toponim ce apare în repertoriu doar la o categorie, iar harta indică și
existența unui zăcămînt din altă categorie, s-a specificat „harta” și numărul de izvoare saline sau, după caz,
depozite sedimentare de sare. Ocnele au fost semnalate întotdeauna printr-un singur simbol. În celelalte
cazuri, pentru numărul de izvoare saline sau depozite sedimentare de sare neexploatate sau cazurile în
care harta oferă și alte informații față de cele din repertoriu și reluate ca atare mai sus, se poate consulta
secțiunea de hartă din Anexa A.
Țara Românească
Mine de sare („Salzgruben”): okna kimpina ‹okna bey kimpina›, okna rimnik ‹okna bey
rimnik›, teleaga ‹okna teleaga›.
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Depozite sedimentare de sare („Salzspurien”): focsian ‹focrian› (un depozit sedimentar),
tergovista ‹tergovist› (un depozit sedimentar).
Izvoare saline („Salzbrunnen”): focsian ‹focrian› (harta, un izvor salin), okna kimpina ‹okna
bey kimpina› (harta, două izvoare saline), okna rimnik ‹okna bey rimnik› (harta, două izvoare
saline).
Moldova
Mine de sare („Salzgruben”): okna ‹moldauisch okna›.
Depozite sedimentare de sare („Salzspurien”): grozesd (un depozit sedimentar), hersan (doar
harta, un depozit sedimentar), m[ons] ketskets ‹kecskéshhavas› (un depozit sedimentar), m[ons]
kis havas ‹kiss havas› (depozit sedimentar nesemnalat), m[ons] siros (doar harta, un depozit
sedimentar), vrantza putna fl[uss] ‹vrantsa putna fluss› (doar un izvor salin, depozit
sedimentar nesemnalat).
Izvoare saline („Salzbrunnen”): grozesd (harta, un izvor salin), hersan (doar harta, un izvor salin),
krutze ‹krutse› (două izvoare saline), m[ons] kis havas ‹kiss havas› (doar un izvor salin,
depozit sedimentar nesemnalat), ojtos fl[uss] (doar harta, un izvor salin), okna ‹moldauisch
okna› (un izvor salin), passus gyémes (doar harta, un izvor salin), passus ojtos (doar harta, un izvor
salin), purtiestj ‹portiesti› (două izvoare saline), szlatina ‹slatina› (două izvoare saline),
szutsavitza ‹szutsovitza› (două izvoare saline), vrantza putna fl[uss] ‹vrantsa putna
fluss› (doar un izvor salin, depozit sedimentar nesemnalat), zabola putna fluss (două izvoare
saline).
Transilvania
Mine de sare („Salzgruben”): deesökna ‹desakna›, kólos, parajd ‹parayd›, rhenaszek
‹rhonaszek›, szek, thorda, viszakna.
Depozite sedimentare de sare („Salzspurien”): a[lsó] idets, a[lsó] suk ‹also-sug›, bellák
‹billak›, dragom[irfa]lv[a] ‹dragomir›, f[elsö] suk ‹felsö-sug›, felsö bajom, korond,
kötelend, kövar (harta, un depozit sedimentar), kuküllö kemenyf[al]v[a], lipse bach
‹lipse fluss› (depozit sedimentar nesemnalat), maros uivar ‹marosujvar›, mihalika, nagy
ernye ‹nagy-erenye›, ‹olah pintek›, orsova, ovaszfala ‹görgéni-oroszfalu›, paszmos
‹passmos›, pata, remete, districtul Chioar (harta, un depozit sedimentar), ‹peterfalva› (comitatul
Tîrnava), ‹sajo-udvarhely› (inclus incorect în comitatul Dăbîca), s[zen]t imreh ‹görgéniszent imre/szent-imre›, soofalva ‹sófalva›, sz[ász] nyires, sz[en]t pall ‹homorodszent pal›, szabanitza ‹soakna›, szasz regen, szeplak (harta, un depozit sedimentar),
szovatha ‹szovata›, teke ‹tekendorff›, udvarhelly, vrantza putna fl[uss] ‹vrantsa
putna fluss› (depozit sedimentar nesemnalat), zabola putna fluss (trei depozite sedimentare).
Izvoare saline („Salzbrunnen”): a[lsó] idets, ‹also-rákosd›, a[lsó] suk ‹also-sug›, abocsfalva ‹abosfalva›, almas, aszn beszterize ‹aszu beszlercze›, balasf[á]l[va], balla, batos, bellák ‹billak›, bethlen, bontz nyires ‹boncz-nyires›, borzas, bözzod ‹bösösd›,
‹buzas-bocsard›, csepan, dees, dezmer ‹desmér›, erdö szakal ‹erdössakal›, f[elsö]
borgo, f[elsö] suk ‹felsö-sug›, fejeregyhaz ‹fehéregyháza›, feketelak, felsö bajom,
‹fiatfalva›, füge, gald, ‹galfalva›, garad, grid (doar harta, două izvoare saline), gyepes ‹kopis›, hadat (două izvoare saline), hesdaad ‹hésdát›, hestad ‹hésdát›, holdau ‹heltau› (cu
indicația „ist vertilget“ [este epuizată]), ‹iklod›, j[oseni?] borgo, ‹also-borgo›, jad ‹iaad›,
kaila ‹kayla›, karatsonfalva, kemenyfalva ‹homorod-keményfalva›, kendtelke ‹kentelke›, kereszturf[a]l[va], kintses, kis akna (doar harta, două izvoare saline), k[is] dögmezö
‹dögmezö›, k[is] kaian ‹kis-kajon›, kis sáros ‹kiss-sáros›, kisfalu (doar harta, două izvoare
saline), ‹kiss-almas›, ‹kiss-oesküllö›, korond, köszv[ényes] ‹kössvényes›, kötelend, kövar (doar harta, un izvor salin), közepf[a]l[va], küküllovar, létka, lövete, ‹magosmart›,
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magyaros (comitatul Dăbîca), magyaros (comitatul Turda), mallomarka ‹malomárka›, málon ‹malom›, maros uivar ‹marosujvar›, mezö madaras, mikehazo ‹mikehaza›, mikes,
n[agy] demeter, nagy ernye ‹nagy-erenye›, n[agy] ida, ‹nagy-kajon›, nagy lozna ‹nagy
lóssna›, n[agy] oskülla ‹nagy oesküllo›, nemegye ‹magyar-nemegye and olahnemegye›, net ‹néz›, oknitza ‹szaszakna›, ‹olah pintek›, orsova, ovaszfala ‹görgénioroszfalu› [= Oroszfája], passus booza (doar harta, un izvor salin), passus rodna (doar harta,
un izvor salin), pass[us] tömös (doar harta, un izvor salin), passus torzburg (doar harta, un izvor
salin), paszmos ‹passmos›, persan (doar harta, două izvoare saline), peterfalva (comitatul Alba),
pintak ‹szasz-pintek›, remete (districtul Chioar), remete (scaunul Mureș), reps, retsenyed,
rothe thurn pass[us] (doar harta, un izvor salin), rusz-borgo ‹orosz-borgo›, ‹sajo keresstur›, ‹sajo-udvarhely›, samsand ‹samson›, septer, som ker[ek] ‹somkerek›, somkut,
soofalva ‹sófalva›, sospatak ‹soospatak›, sovarod, szabad, szabanitza ‹soakna›, szeplak (un izvor salin), sz[ász] nyires, ‹szent-andrás›, s[zen]t imreh ‹görgéni-szent imre/
szent-imre›, s[zent] margitta, sz[ent] marton (scaunul Ciuc), ‹szent-marton› (comitatul
Turda), sz[ent] marton ‹homorod-szent márton›, s[zen]t miklos ‹scent miklos›, s[zen]t
peter ‹homorod-szent péter›, ‹szeszarma›, szimontelke ‹simontelke›, szitas keresztur, szombattelke, szotelke ‹sótelke›, szotz banyitza ‹szasz-banitza›, teke ‹tekendorff›, tohat (comitatul Solnocul Interior), tohat (comitatul Alba de Jos; doar harta, două izvoare
saline), tor[pény] ‹treppen›, udvarhelly, vajola ‹wojola›, vet ‹wets›, vinda ‹waad›,
‹virágosberek›, zeredfada ‹szeretfalva›.

6. Concluzii
Identificarea corespondentelor actuale ale toponimelor din harta lui Fichtel este doar un scop-mijloc.
Rezultatele devin un material disponibil pentru cercetarea istoriei exploatării sării pe teritoriul României,
îndeosebi pentru regiunea Transilvaniei. O monografie dedicată istoriei salinelor din epoca modernă
a Moldovei a fost realizată de Vitcu (1987). Exploatarea sării în Transilvania oferă o istorie mult mai
bogată, iar unul dintre pașii necesari este această echivalare a nomenclaturii din perioada administrației
maghiare cu cea actuală. Obiectivul lucrării de față nu a inclus și explicarea unor variante care nu sînt
simple deformări grafice, cum ar fi, de exemplu, variația Tergovista/Tergovist, unde –a este articol hotărît
feminin, care reprezintă acordul în gen cu cetate, sau semicalcul maghiar Orosz-Borgo și transliterarea RuszBorgo. Localizările din harta lui Fichtel (realizată în colaborare cu Carl Gabriel Wappler) au un înalt grad
de exactitate pentru epoca în care a fost realizată harta. Doar trei localități sînt poziționate în mod vizibil
deplasat: Szeplak (deplasat spre est) și Ovaszfala (deplasat spre sud-est) și Septer (deplasat spre nord-est).
Anexa A reprezintă zona Transilvaniei din harta lui Fichtel. Mihalika a fost identificat cu Ocna Mihai,
conform poziției din hartă.
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