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Examen ct Fassioncs ad Novem Puncta Possessionis Rosa Paliag (Intrcbare şi mărturisiri la cele nouă puncte asupra satului Prilog)1 constitui e
un document care restituie ambianţa de viaţă, consemnînd aspecte economice şi sociale cc pot reprezenta date şi repere semnificative ale unui fond
comun istoric şi etnogr·afic.
Textul este redactat de către Emericus Eotvos, judele substitut al
nobililo1~ şi conscriptor urbarial trimis şi de către Ioan nes Nagy, jurat (iurassor). In numele celor chestionaţi semnează Cosma Gabor, jude comunal, precum şi cei şapte juraţi ai satului înscrişi cu numele. Documentul
este întocmit sub forma unor întrebări şi i·ăspunsuri. Declaraţiile celor întrebaţi fac cunoscute cl0mcnte de cultură materială şi de raporturi sociale
existente în satul Prilog. Acest text cuprinzînd şi formulări în Jimba latină este scris în limba maghiară şi datează din 6 ianuarie 1773 (PI. VI).
Răspunsurile conţin şi comunică date pentru cunoaşterea unei realităţi
sociale şi etnice, într-un mod care are un nivel destul de înalt de adevăr şi fidclitntc> faţă de cele relatate. O prc7.cntare cît mai corectă a sporit valoarea intrinsecă a mărturiei care a s0rvit ca buză pentru reglementarea urbarială din anul 1774.
Jn prima par-te a documentului se constată elemente sugestive care
reflectă starea ocupaţiilor de bază: cultivarea pămîntului şi creşterea animalelor.
Despre terenul arabil se menţionează calitatea acestuia şi se declară
că se cultivă gr·îu curat )i orz de două ori pe an. Ca inconveniente ale pă
mîntului arabil se amintesc puţinătatea acestuia şi existenţa ogorului <'U
un singur eîmp. Fîneţelc - prata - nu sînt supuse inundaţiilor şi se obţine fîn de bună calitate, dar şi s uprafaţa fîneţelor este destul de mică.
în ceea cc priveşte păşunea - pascum - aflăm că aceasta este corespunzătoare pentru toate vitele şi cu iarbă de calitate bună. Se mai spune
~i un neajuns similar lt>gat de suprafaţa des tul de rcstrînsă a păşunii din
hotarul satului. În aceste condiţii, locuitorii sînt obligaţi să plătească o
taxă cînd îşi duc vit0le pe păşunea din hotarul satului vecin. în adăpă1
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toare - odaquavatio - se găseşte apă bună şi înclestulătoar·e. Se arată
că se află, în apropiere, în hotarele aşezărilor învecinate.
Oraşele Satu Mare şi Sighet, precum şi Ornşu Nou, apar, în contextul
documentului, înscrise ra tîrguri - emporium. Se include pentru puţinele produse pe care le duceau, plata Yămii lo podul de peste Someş din
Sătmar. Alte aspecte legate de vamă nu se precizează. Iar în baza dreptului „bencficium merendi" de la Satu Mare şi Sighet se ac.lucea sare.
De la Oraşu Nou, cinci se ţine tîrg, arJăm că locuitorii Prilogului îşi
pot procura obiecte de uz casnic. Deşi documentul este incomplet în ceea
ce priveşte consemnarea provenienţei acestor obiecte de uz casnic aduse
din tîrgul de la Oraşu Nou, totuşi se poate adăuga în acest cadru argumentul logic al existenţei unei ceramici de Vamo, localitate situată în apropiere de Oraşu 1\ou.
Alte date se referă la pădurile ce constituie sursă pentru apro\'izionarea cu lemne - Jignatio - atît pentru construcţii, cît şi pentru foc, declarîndu-se că lemnul este suficient si drumurile s:înt bune. Se mai completează şi faptul că lemnele pot fi trnnsportate şi pe spate.
Despre pădurile producătoare de ghindă 2 - glandinatio - se însemnează locul lor în hotar împreună cu ale stă pinului feudal. Această notaţie indică că nu se constată păduri alodiale.
Vii alodiale - vineac - sînt înregistrate în hotarul satului unde sînt
dealuri cu vii numeroase. 1n textul documentului se mărturiseşte că fiecare gospodar o dată la doi ani, la culesul viilor are obligaţia să dea un sac
(de struguri) şi cîte o găină stăpînului feudal. Din vin 3, se spune că estcpermis pe întreg cursul anului locuitorilor să vîndă vin, întrncît stăpînul
nu-l comerciaJizează, dar nici ei nu îl vînd.
In acest document se înregistrează amintindu-se şi dealurile de vii din
vecinătate - vicinia promontoriorum - de la Viile Oraşului Nou, Livada
şi Seini, dezvăluindu-se şi prin această observaţie, practicarea viticulturii
la sfîrşitul secolului al XVIII-lea.
Despt·e grădinile de pomi - pomada - clin această localitate, se înscrie că nu sînt specifice.
Se menţionează inexistenţa apei pen lru topitul cînC"pii, care se gă·
seşte numai în apropierea hotarului, fapt care nu exclude existenţu preo·
cupării pentru cultivarea cînepii.
O situaţie similară se remarcă şi în cazul morilor\ care se află construite în apropierea hotarului, în satele învecinate.
Din acest text se desprinde sub raport social că iobagii menţionaţi
sînt coloni veşnici - coloni perpetua obligationcs - şi jel0ri cu gospodărie, numiţi - inquilini dotnos habentes. In satul Prilog, în anul 1773
nu este în folosinţă nona5 şi dijma din nici un produs faţă de stăpînul fcu2

acad. David Prodan, Ioblfgia în Transilvania în secolul ai XVI-lea, voi. II.
Editura Academiei R.S.R. 1968, p. 3-18.
1 bidem, p. 348, p. 461.
Ibidem, p. 351, p. 396.
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dal. Dijma regală nu se dă 6 • în contextul documentului, se exemplifică şi
cazul unor daruri periodice anuale, acela de a da cite o baniţă de unt7 •
Obligaţiile în muncă sînt legate de lucrul la vie, dar nu este exprimat
numărul zilelor de lucru. Mai există obligaţia de a merge o zi la cosit şi
la strînsul finului. Cine posedă animale are obligaţia de transport, cînd
apare această necesitate.
ln cadrul întrebărilor referitoare la obligaţiile faţă de stăpînul feudal, sînt redaţi cu num ele proprietarii de pămînturi.
Sub raport etnic, satul Prilog este o aşezare cu populaţie românească,
distincţie care este dovedită n u numai de specificul obligaţiilor, dar este
relatată şi in cadrul observaţiilor generale din Conscripţia contribuabililor din Prilog8, redactată în 7 iunie 1828, de Andrassy Samuel, conscriptor
de stat (PI. VII).
1n ansamblu aceste observaţii de Ja începutul secolului al XIX-lea,
plivesc cîteva probleme, unele fiind asemănătoare cu cele din primul dlocumcnt descris. Sînt consemnate amănunte despre aşezarea satului Prilog
din zona Oaşului, calitatea pămîntului, producţia cîmpului arabil, fîneaţa,
creşterea animalelor, păşunea, veniturile locuitorilor şi sursa acestora din
arat, semănat şi transport, tîrgurile (Sighet, Satu Mare, Carei).
Ceea cc este relevant faţă de primul text sînt cîteva date şi aprecieri
calitative asupra unor aspecte de cultură materială. De asemenea, în comparaţie cu documentul din anul 1773, sînt formulate şi observaţii care pot
avea un caracter inexact.
Imaginea terenului arabil din Prilog este bine conturată atît prin prezentarea pămîntului arabil, ca avînd o mărime mijlocie şi fiind mai slab
productiv din cauza solului argilos, cît şi prin faptul că menţionează apli~
carea sistemului de agricultură: ogor cu două cîmpuri la începutul secolului al XIX-Jca, cultivarea numai a culturilor de primăvară: porumb şi
ovăz şi inexistenţa sesiilor urbariale pustii.
în conţinutul documentului sînt introduse precizări privind aratul şi
folosirea coşurilor pentru fertilizarea pămîntului.
Pentru perioada cînd au fost redactate aceste observaţii, se constată
<liminuarea preocupării pentru cultura viţei de vie, care este cultivată, aşa
cum se consemnează, mai mult pentru fruct.
Textul acestui document aminteşte şi însemnătatea activităţii manuale depusă -pentru preocuparea hranei şi pentru confecţionarea îmbră
cămintei de către locuitorii Prilogului. Specificîndu-se scurte referiri privind ocupaţiile, documentul pune în evidenţă agricultura şi creşterea animalelor.
6
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Coordonatele celor două documente prczentnte oglindesc importante
aspecte istorico-etnografice ale unui sat din Ţara Oaşului în ultima parte
a secolului al XVIII-lca şi primC'le decenii ale secolului al XIX-lea. Ac<'ste
mărturii fac parte dintr-un context care repi·ezintă imaginN1 tradiţională
a satului Prilog, cu accente economice şi sociale.
Reflectarea asupra clementelor cnrc alcătuiesc acest cadru economic
şi social oferă posibilitatea ele a extrage şi ele n cunoaşte cîteva note istorice şi etnografice semnificativ<'.
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HISTORISCHE-ETNOGRAPHISCHE
ASPEKTE DES DOBFES PRILOG
(ENDE DES 18. JHDS UND ANFANG
DES 19. JHDS.) WIDERSPIEGELTE
IN DEN ZEITGENtJSISCHEN
DOKUMENTEN
(Zusammenfassung)

Dicse Milteilung beschrcibt und analysicrt zwei archi vistischc Dokumcn te. Es sînd historisch-etnographische Aspekte eines Dorfes aus dem
Oaschcr Land, am Ausgang des XVIII. Jahrhundcrts und în dcn ersten
Jahrzchnten des XIX. Jahrhunderts vc1merkt.
Die zwei Dokumentc erm'o glichen das Kenncnlernen des okonomichsozialen Lebens des Dorfes Prilog aus dem Oaschcr Land.
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