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 TRADIȚIE ȘI MODERNITATE
Patrimoniul material și spiritual al acestei regiuni poate 
fi considerat unic din mai multe puncte de vedere, fiind 
caracterizat în principal de îmbinarea tradiționalului cu 
modernitatea. Alături de această ambivalență zona este 
caracterizată și de diversitate etnică și religioasă. În re-
giune conviețuiesc români, maghiari, slovaci, rromi fiind 
adepți ai diferitelor confesiuni. Majoritatea locuitorilor 
români sunt de religie ortodoxă, dar există și puternice 
comunități greco-catolice. Maghiarii sunt preponderent 
de religie reformată, locuind în zone considerate cen-
trale în această regiune (Crasna și Nușfalău). Populația 
slovacă, stabilită în această zonă la sfârșitul secolului al 
XIX-lea pentru a participa la exploatările forestiere, este 
de religie romano-catolică. În satele respective 
s-au format și câteva comunități neoprotestante. O 
parte din locuitorii de etnie rromă sunt de religie 
ortodoxă, alții fiind convertiți la neoprotestantism 
(baptiști sau penticostali).

Regiunea este caracterizată și de o diversitate 
a reliefului. Satele Preoteasa (cu locuitori români) și 
Făgetu (cu locuitori, în preponderență, slovaci) sunt 
așezate în zona montană, fiind localități izolate, for-
mate din cătune. Din podgoria de la Leșmir coborâm spre 
zona de câmpie până unde se lărgește Valea Barcăului. Di-
ferența între zona deluroasă și de câmpie poate fi asociată 
aproximativ diferenței dintre localitățile de tip tradițional 
și cele modernizate. De exemplu, din punctul de vedere 
al dezvoltării economiei, putem observa o preponderență 
a zonelor deluroase pentru modalitățile tradiționale defi-
nite de munca manuală sau cu animale (poate fi obser-
vată prezența numeroasă a căruțelor, cailor și vitelor ca 
modalitate de tracțiune), în timp ce regiunile de câmpie 
sunt caracterizate de munca mecanizată (pot fi observate 
numeroase utilaje agricole de mai multe tipuri). Totuși, nu 
putem afirma că regiunea montană a rămas în totalitate 
tradițională, la fel cum nu putem susține că zona de câm-
pie este complet modernizată. În localitățile montane sau 
din zonele de deal putem observa, cel mai ușor, casele noi 
construite de localnicii care investesc veniturile câștigate 
de cele mai multe ori în urma muncii în străinătate. De 
exemplu mulți localnici, mai ales tineri din Făgetu lucrează 
fie în țara-mamă, fie în alte țări străine.

Imaginea localităților, fie ele tradiționale sau moder-
nizate, este definită și de drumurile care le străbat, ma-
joritatea fiind asfaltate. Regiunea studiată este străbătută 
de mai multe rute importante. Două dintre comunele cele 
mai importante se situează la interferența acestor dru-
muri, astfel Nușfalău se află la intersecția a mai multor 
drumuri: drumul dintre Șimleu Silvaniei și Aleșd, respectiv 
drumul care pornește de la Nușfalău spre Marghita, dru-
mul spre Boghiș (prin care se poate ajunge mai departe la 

Valcău de Jos) și un drum pavat 
care duce prin Huseni și Ratin la 
Crasna. La Crasna vânzarea dife-
ritelor produse agricole are loc 
pe marginea șoselei principale. 

Efectul de modernizare exercitat de prezența drumurilor 
europene este vizibil. În localitățile străbătute de acestea 
întâlnim instituții de stat, educaționale și medicale, pre-
cum și intreprinderi industriale. La Nușfalău există o com-
panie care are sute de angajați. Autostrada planificată va 
fi construită în apropierea comunei Marca, iar câmpul pe-
trolier de la Suplacu de Barcău, a cărui exploatare oferă un 
loc de muncă populației masculine, se află foarte aproape 
de satele din nordul comunei. 

Prezența clădirilor de tip tradițional în mai multe lo-
calități reprezintă, probabil, un alt rezultat al binomului 
tradiție-modernizare. Materialele de construcție utilizate 
cu preponderență sunt chirpiciul și paianta (o împletitură 
de nuiele umplută cu noroi). Acestea pot fi observate în 
casele cu tencuială căzută. În zonele montane găsim și 
construcții realizate din lemn. Structura de organizare a 
acestor case, în special a celor care se află la șosea, este 
puternic influențată de arhitectura de câmpie. Astfel, con-
strucțiile acestea de tip tradițional sunt, de regulă, îngus-
te, axa longitudinală a lor fiind perpendiculară pe stradă, 
iar de-a lungul clădirilor se întinde o verandă cu stâlpi. 

În unele dintre aceste case au fost amenajate muzee 
locale, asigurând astfel posibilitatea prezentării unor ele-
mente care aparțin patrimoniului material. Din această 
categorie fac parte și elementele de mobilier. În unele 
sate de la munte, aflate mai ales în zonele împădurite, 
avea loc confecționarea mobilierului. Această activitate 
era specifică mai ales în zonele locuite de slovaci și sa-
tisfăcea nevoile locuitorilor din zonă. Unele elemente de 

Pivnițe săpate în zidul nisi-
pos aproape vertical de la 
Bilghez. În partea de nord a 
regiunii studiate producția de 
vin este un element caracte-
ristic al culturii populare.
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mobilier (de exemplu: lăzi de zestre pic-
tate manual, dulăpioare folosite pentru 
depozitarea diverselor lucruri) pot fi regăsite nu doar în 
colecțiile muzeelor, ci și în interiorul locuințelor.

În ceea ce privește portul popular este ușor de se-
sizat influența zonei de câmpie, mai ales în compo-
nența costumului tradițional maghiar. Acesta pre zintă 
modificări datorate procesului de îmburghezire, de 
exemplu fusta scurtă (până în zona genunchilor), care 
nu este întâlnită în alte zone ale Transilvaniei. Portul 
popular românesc a păstrat un caracter tradițional mai 
puternic, dar, deși în mare parte unitar, portul de pe Valea 
Barcăului a integrat numeroase elemente de proveniență 
maghiară, prezentând similitudini cu acesta și în privința 
terminologiei. Un exemplu de împrumut îl reprezintă în 
portul popular bărbătesc pantalonii largi (gatya – gaci) 
confecționați din pânză. Aceștia reprezintă o influență a 
costumului tradițional de câmpie și o tendință exercitată 
de influența culturii tradiționale maghiare. 

Unele elemente ale 
portului popular românesc 
sunt bogat ornamentate cu 
motive florale sau geome-
trice. Așa-numitul laibăr 
(vesta) este confecționat 
din postav negru împodo-
bit cu motive florale bogat colorate. De 
asemenea, fustele (poale) și cămășile 
(spăcele) pot fi ornamentate. În prezent 
portul popular este purtat de membrii 
comunităților cu ocazia sărbătorilor sau 
a altor evenimente importante.

Una dintre preocupările, asociate 
și unui fel de tradiție economică, este 
viticultura și vinicultura. Sălajul și une-
le microregiuni, în special, se remarcă 
prin aceste activități specifice vinifi-
cației asociată, de cele mai multe ori, 
comunităților maghiare. În mai multe 
sate din regiune pot fi observate culturi 
de viță-de-vie și podgorii, precum și 

pivnițe individuale sau șiruri de pivnițe 
săpate în coastele dealurilor și construi-
te în afara satelor. Acestea sunt situate, 
dinspre est spre vest, la Crasna, unde 
satul este înconjurat chiar de mai mul-
te podgorii, precum și la Boghiș, Nușfa-
lău, Bilghez, Zăuan și Lesmir. Datorită 
mai multor factori (producția scăzută 
de vin, structura demografică, dezinte-

resul față de starea construcției și 
faptul că aceasta poate prezenta 
un pericol pentru utilizatori etc.) 
pivnițele și șirurile de pivnițe sunt 
într-o stare de degradare avan-
sată sau chiar închise cu lacătul. 
Alături de producția de vin este 
răspândită în regiune și produc-

ția rachiurilor de fructe, la casele particulare se întâlnește 
frecvent cazanul pentru fierberea țuicii.

La Făgetu, rețete de origine slovacă, bazate pe car-
tofi, slănină, untură și unt, sunt folosite frecvent până în 
prezent. În comuna Marca, plăcinta cu brânză, o caracte-
ristică locală, a devenit elementul central al festivalului 
Plăcinta Mărcanului. Sortimente de plăcinte sărate sau 
dulci au fost menționate și de localnicii din alte sate.

În general, regiunea Sălajului este cunoscută în ca-
drul literaturii etnografice de specialitate ca o zonă în 
care se consumă vinul și se cântă cu mare plăcere. Cu 
toate că straturile arhaice ale culturii cântecelor populare 
nu se mai regăsesc în această regiune, cântatul a rămas 
un element organic al vieții din regiune. Tezaurul local al 
cântecelor populare include astăzi cântece în stil nou și 
melodii folclorizate (provenite de exemplu din operete). 
În câteva localități maghiare, se organizează în mod regu-

lat tabere de dansuri populare și funcționează și 
ansambluri de dansuri folclorice, elemente care 
pot să sprijine, într-un anumit fel, și „retradiți-Fânul adunat este luat din partea late-

rală pentru a păstra forma conică a clăii 
care oferă protecție împotriva precipita-
țiilor. Clăile sunt de multe ori consumate 
direct de către oi. Subcetate.

Casă slovacă din satul Făgetu, deschis ca 
muzeu în satul Iaz. În zona studiată au trăit 
și trăiesc comunități însemnate de slovaci. 
Asemănător comunităților de români și de 
maghiari, cultura materială a slovacilor 
este păstrată în muzee și colecții locale.

foto: Maria Birtocean
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onalizarea“ regiunii. De asemenea, se cunosc și dansuri 
tradiționale, caracteristice pentru regiune, pe care lo-
calnicii încearcă să le conserve tocmai prin intermediul 
acestor activități. Dintre aceste dansuri, ceardașul a fost 
cunoscut și în cadrul comunităților slovace, iar bătrânii își 
mai amintesc și de un dans fecioresc, dansat cu bastoane 
împodobite.

Datinile legate de marile momente ale vieții se nu-
mără printre tradițiile care au mai fost păstrate încă vii. 
Majoritatea marchează și participarea la viața bisericească 
a comunității. Botezul, nunta și înmormântarea se desfă-
șoară în unele sate în mod tradițional, păstrând elemente 
ritualice ale evenimentului, pregătit în comun de către 
oamenii din comunitate. Cu aceste ocazii, continuă să fie 
servite felurile tradiționale de mâncare. La Boghiș, cu 
ocazia nunților, încă se mai practică așa-numitul „hérisz“, 
cunoscut  în literatura de specialitate și sub denumirea de 
„kárlátó“ (în traducere aproximativă: „cerce-
tarea pagubei“), obicei care constă în vizitarea 
casei mirelui după ce a avut loc nunta.

Obiceiurile religioase de peste an s-au 
păstrat și acestea, de exemplu datina colinda-
tului de Crăciun sau mersul cu Plugușorul au 
supraviețuit în cadrul mai multor comunități 
din regiune. La români se păstrează și Sorcova. De Cră-
ciun, la Făgetu, tinerii din comunitatea slovacă vizitează 
casele din sat și prezintă scene legate de nașterea lui Ii-
sus. De asemenea, și tradițiile de Paști păstrează unele 
elemente neschimbate, printre care binecuvântarea mân-
cărurilor, procesiunea la hotarul satului cu ocazia Paștelui 
sau de Rusalii, precum și pelerinajele organizate cu prile-
jul zilelor sfinților protectori ai diferitelor biserici. 

În ceea ce privește tradiția religioasă, un rol impor-
tant îi revine unui centru religios din apropierea satului 

Nușfalău, care a fost construit, po-
trivit patronilor, în urma unei in-
spirații divine în jurul unui izvor 

capabil să ofere vindecări miraculoase. Acest nou centru 
religios ecumenic și dedicat tuturor creștinilor a fost ri-
dicat pe dealul numit Muntele Sfintei Treimi. Cu toate că 
centrul are legături puternice cu catolicismul, acesta încă 
nu a dobândit binecuvântarea bisericii catolice și legitimi-
tatea sa rămâne îndoielnică, din mai multe puncte de ve-
dere, chiar și în contextul local. Cu toate acestea, potrivit 
celor implicați în administrare, centrul religios reușește să 
atragă, cu ocazia întâlnirilor lunare, mii de credincioși care 
se folosesc de diferitele servicii oferite.

 SĂLAJUL STRĂVECHI
Azi în apropierea satului Nușfalău, după coline găsim te-
renuri agricole cultivate în formă de bandă. Limitele așe-
zărilor ascund nenumărate situri arheologice de o impor-
tanță internațională. Terasele râurilor Crasna și Barcău, 
formate spre sfârșitul erei glaciare, pe alocuri cu mlaș-
tini și lacuri de întindere mică și brăzdate de pâraie, și-
au câștigat aspectul peisagistic actual în urma efectului 
exercitat de vânt. Ca urmare a activităților economice 
țărănești și, mai târziu, a celor industriale, respectiv, 
din cauza regularizării cursului râurilor, mediul natural 

variat a devenit câmpia cultivată din prezent. Polenurile 
diferitelor tipuri de cereale, dar și cele ale buruienilor, 
descoperite în cantități importante în urma cercetări-
lor palinologice, reflectă cultivarea intensă a terenurilor 
arabile în diferitele epoci istorice.

Cercetările noastre s-au extins asupra 143 de situri ar-
heologice. Cu toate acestea, au mai rămas încă foarte mul-
te de făcut și de cercetat pe acest teren. Pe parcursul cer-
cetării am identificat aproximativ 143 de situri arheologice 
aflate în vecinătatea a șapte localități moderne (Boghiș: 

Loc de pelerinaj în Nușfalău pe 
muntele Sfintei Treimi. A fost fon-
dat în anii 2000 pe lângă un izvor 
care, conform inițiatorilor, are 
efecte miraculoase tămăduitoare. 

foto: Nagy Ákos
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9 așezări și 12 movile; Bozieș: 10 situri; Nușfalău: 21 de 
așezări; Crasna: 14 așezări; Huseni: 4 așezări și 19 movile; 
Marin: 6 așezări și Ratin: 3 așezări. Printre siturile arheo-
logice studiate am descoperit 25 de așezări preistorice (8 
din perioada neolitică, 10 din epoca cuprului, 2 din epoca 
bronzului și 2 din epoca timpurie a fierului), 2 așezări daci-
ce și 19 așezări din epoca romană, 32 de așezări de la înce-
putul și de la sfârșitul perioadei marilor migrații, 3 așezări 
din epoca Arpadiană și mai multe așezări datate din Evul 
Mediu. De asemenea, și numărul movilelor a căror datare 
precisă nu a putut fi efectuată este unul considerabil. 

Proiectarea așezărilor umane și a movilelor asupra 
hărții și a fotografiilor realizate din aer formează baza pentru 

cercetările ulterioare și pentru modelarea arheologică a 
așezărilor, care se va realiza cu ajutorul metodelor specifice 
informaticii spațiului. În stadiul prezent al cercetărilor, se 
poate constata faptul că unitatea de bază a sistemului de 
așezări a fost formată din lanțurile de așezări constituite 
din câte 3–5 așezări plane pentru fiecare vale, răspândite 
în spațiul cercetat. Cu toate că stadiul prezent al cercetării 
nu poate fi considerat complet, evaluarea noastră indică 
faptul că microregiunea din Sălaj se poate mândri cu un 
patrimoniu arheologic foarte bogat. Analiza detaliată și 
protecția integrată a elementelor din acest patrimoniu 
este strâns asociată cu efortul de conservare a caracterului 
specific al regiunii.

 PATRIMONIUL CONSTRUIT  
AL SĂLAJULUI

Patrimoniul construit al regiunii studiate reflectă într-un 
mod variat diversitatea etnică și religioasă a acestei regi-
uni, începând din perioada medievală și până la arhitec-
tura istoricistă a începutului de secol XX, inclusiv casele 
țărănești ale arhitecturii tradiționale. 

Cel mai vechi și cel mai coerent grup de monumente 
arhitecturale din regiune este legat de biserica reforma-
tă, dat fiind faptul că, începând de la 
mijlocul secolului al XVI-lea, populația 
regiunii, odinioară catolică, a trecut la 
religia reformată, situație de fapt abia 
nuanțată de patrimoniul de clădiri al 
bisericii catolice, reapărut în secolul al 
XVIII-lea. Pe lângă clădirile prezentate 
mai sus, trebuie să menționăm, desi-
gur, și bisericile din lemn caracteristi-
ce comunităților românești, construite 
la origine cu scopul de a fi folosite de 
comunitățile greco-catolice locale, care 
au devenit ortodoxe în urma eliminării 
bisericii greco-catolice de către regimul 
comunist la mijlocul secolului al XX-lea.

Bisericile medievale s-au păstrat în 
cele două localități considerate, atât în 
trecut, cât și în zilele noastre, centrele 
microregiunii, la Crasna și la Nușfalău. 
Ambele biserici se încadrează printre 
cele mai importante monumente arhi-

TAVANUL CASETAT AL BISERICII REFORMATE DIN CRASNA. 
Tavanul casetat pictat în anul 1736 de către János Pataki 
Asztalos este unul dintre cele mai cunoscute exemple 
transilvane ale acestui gen, a cărei importanță se dato-
rează prezenței în număr ridicat a unor reprezentări figu-
rative biblice sau de animale simbolice. Aceste reprezen-
tări de animale reale sau ireale înzestrate cu conotații 
simbolice apar deseori și în predicile acelei perioade, și 
în acest fel și reprezentările tavanului casetat din Crasna 
pot fi interpretate ca și predici vizuale care au avut ca 
scop comunicarea unor idei moralizatoare sau didactice.

foto: Mihály Ferenc



tecturale din Evul Mediu ale întregii regiuni a Să-
lajului. În baza sculpturilor realizate în stil gotic ale 
sanctuarului boltit a bisericii reformate din Cras-
na, construcția poate fi datată la sfârșitul secolului 
al XIV-lea, la începutul secolului următor. În ciuda 
amplificării sale ample, în stil istoricist, de la începutul 
secolului al XX-lea, clădirea păstrează până în prezent nu-
meroase elemente de tip medieval. Cel mai spectaculos 
element al navei bisericii îl reprezintă tavanul cu casete 
pictate, realizat de János Pataki Asztalos în 1736. Impor-
tanța decorației pictate se datorează nu numai faptului că 
reprezintă unul dintre exemplele cele mai bine păstrate 
al acestui gen, ci și din prezența în număr mare a repre-
zentărilor figurative biblice și cu caracter animal, pe lângă 
decorația vegetală a Renașterii târzii. 

Față de dimensiunile mai modeste ale bisericii din 
Crasna, biserica reformată de la Nușfalău, construită în 
anii 1480, se încadrează deja în categoria bisericilor mo-
numentale ale orașelor de târg, realizate în stilul gotic târ-
ziu, fiind una dintre cele mai mari biserici medievale din 
Sălaj, pe lângă biserica reformată de la Tășnad. Asemă-
nător multor altor monumente arhitecturale care definesc 
această regiune, și biserica de la Nușfalău a fost realiza-
tă cu sprijinul familiei Bánffy de Losonc. De asemenea, 
de aceeași familie se leagă și singura mănăstire medie-
vală din regiune, rezidența paulinilor, înființată la sud de 
Nușfalău în 1413, pe valea Barcăului, care însă a încetat să 
mai fie folosită din a doua jumătate a secolului al XVI-lea.

O altă categorie importantă a arhitecturii ecleziastice 
include bisericile și turnurile de biserică construite în stilul 
barocului târziu, în urma Edictului de Toleranță al lui Io-

sif al II-lea. În urma 
acestui edict, ase-
mănător cu celelalte 
regiuni din Transil-
vania și din Ungaria, 

și comunitățile reformate din regiunea Sălajului au ridicat 
biserici de dimensiuni mai mari, în spiritul epocii, cu o 
arhitectură caracteristică barocului târziu. Câteva dintre 
exemplele cele mai frumoase ale acestei epoci includ bi-
serica reformată de la Boghiș (1792–1798) și cea de la 
Bozieș, turnul monumental al bisericii de la Nușfalău 
(construit în 1783) și al celui de la Zăuan (construit în 
1792), precum și biserica din Ip, al cărei sanctuar a fost 
extins în 1793 și care a fost completată cu un turn cu 
aspect baroc, ridicat pe lângă latura vestică a acestuia, 
în 1825. De asemenea, prezența târzie a formelor baroce 
este atestată și de biserica reformată de la Ratin, con-
struită în 1809. În cazul bisericii de la Boghiș, se poate 
demonstra faptul că maeștrii care au contribuit la reali-
zarea sa au făcut parte dintre cei mai căutați arhitecți ai 
Transilvaniei din acele vremuri: potrivit datelor din arhivă, 
clădirea a fost ridicată în baza planurilor lui Josef Leder și 
Johann Sommer.

De asemenea, pe parcursul secolului al XVIII-lea au 
fost construite și bisericile din lemn caracteristice greco- 
catolicilor români din regiunea studiată. În mod para-
doxal, singurul exemplu pentru această categorie foarte 
importantă de clădiri care s-a păstrat până astăzi, este 
biserica ortodoxă (odinioară greco-catolică) de lemn de 
la Porț, deoarece majoritatea comunităților respective pe 
parcursul secolelor XIX–XX și-au demolat vechile clădiri. 

BISERICA ORTODOXĂ DE LEMN DIN PORȚ.  
Unul dintre exemplele reprezentative ale bi-
sericilor de lemn, caracteristice comunităților 
românești ale Sălajului. Interiorul lăcașului 
de cult construit în 1792 păstrează valoroase 
picturi murale și mai multe icoane vechi.
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Biserica amintită reprezintă nu numai un mo-
nument arhitectural caracteristic al localităților 
românești, ci și un exemplu spectaculos al ar-
hitecturii din lemn, care a jucat odinioară un rol 
foarte important și în alte localități. Importanța 
exemplului din Porț este sporită de decorația 
pictată a spațiului interior și de colecția bogată 
a vechilor icoane ale bisericii.

O categorie bine definită a arhitecturii re-
ligioase din regiune este reprezentată de bi-
sericile construite în stil istoricist din secolul al 
XIX-lea. Din rândul acestora, cea mai veche este 
biserica romano-catolică din Crasna, a cărei ar-
hitectură neorenascentistă este unică în întreaga regiune. 
Un element important al amenajării interioare a bisericii 
este altarul principal, realizat în stil neoroman, iar tablo-
ul altarului poate fi caracterizat ca fiind o producție de 
calitate a picturii bisericești neorenascentiste a epocii. 
Elementele formale istoriciste caracterizează și biserica 
reformată din Bilghez (1867) și cea din Valcău de Jos 
(1896).

Cele mai importante clădiri din epoca medievală și 
din cea premodernă sunt legate de domeniile cetății din 
Valcău și de proprietățile familiei Bánffy de Losonc, des-
prinse din acest domeniu pe parcursul secolului al XV-lea. 
Centrul proprietății din Valcău a fost cetatea ale cărei ru-
ine se văd încă și astăzi pe Dealul Cetății, un deal acope-
rit de pădure din apropierea localității Subcetate. Prima 
menționare a cetății apare în anul 1317, însă cetatea a 
fost construită, după toate probabilitățile, mai devreme, 
fiind asociată cu inițiativele de fortificare din epoca rege-
lui Béla al IV-lea, în urma invaziei tătarilor din 1241–1242. 

În Evul Mediu o parte importantă a lo-
calităților din această regiune a aparți-
nut de domeniul cetății. De exemplu, 
în secolul al XV-lea, domeniul întins al 
cetății a fost format din nu mai puțin 
de 33 de sate. Mai târziu, la începutul 
secolului al XV-lea, partea de moșie a 
familiei Bánffy și, mai târziu, domeniul 
din Crasna, s-au rupt din acest domeniu 
al Cetății Valcăului. Perioada de glorie a 
Cetății Valcău a fost cea a secolelor al 
XV-lea și al XVI-lea. După ocuparea Ora-
diei din 1660 de către turci, importanța 

cetății va crește din nou, datorită faptului că aceasta va 
deveni, pentru o perioadă scurtă, una dintre cetățile de 
frontieră ale principatului. Cetatea a fost distrusă în 1665 
de către turci și nu va mai fi reconstruită niciodată. 

Cele mai importante reședințe nobiliare din regiune 
sunt castelul și conacul din Nușfalău ale familiei Bánffy. 
Conacul din Nușfalău al familiei Bánffy este menționat 
deja în secolul al XV-lea. Cu timpul, în urma împărțirii 
moșiei, mai multe ramuri ale familiei au avut reședințe 
în localitate. Potrivit datelor scrise, pe parcursul secolului 
al XVIII-lea, au existat cel puțin 3–4 conace diferite și mai 
multe parcele aparținând de conace în sat. Locul de rezi-
dență cel mai important al familiei s-a aflat, probabil, pe 
locul castelului de astăzi. În ultimele decenii ale secolului 
al XVI-lea, acesta a fost transformat într-un castel fortificat, 
înconjurat de un șanț cu apă. Clădirea care domină astăzi 
centrul localității, castelul cu etaj, a fost construit în ultime-
le decenii ale secolului al XVIII-lea de către baronul György 
Bánffy (1739–1805), comitele suprem al comitatelor Cras-

CASTELUL BÁNFFY DIN 
NUȘFALĂU. Este una din-
tre reședințele nobiliare 
reprezentative ale Săla-
jului. În locul lui se afla 
probabil încă din secolul 
al XV-lea conacul familiei, 
pe care în ultimele dece-
nii ale secolului al XVI-lea 
l-au amplificat într-un 
castel renascentist târziu, 
înconjurat de șanțuri, și 
apoi la sfârșitul secolului 
al XVIII-lea în locul aces-
tuia au edificat actuala 
clădire în stil baroc.
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na și Dăbâca și de către soția sa, Zsuzsanna Wesselényi 
(1743–1800). Pe terenul de lângă castel se află conacul cu 
parter al celeilalte ramuri  a familiei, construit, de aseme-
nea, în stilul barocului târziu. În timp ce, în cazul castelului, 
clădirile anexă au fost demolate, lângă conac s-au păstrat, 
fără excepție, vechile locuințe ale servitorilor, precum și 
ansamblul de clădiri format din hambar și din grajd, con-
struite în jurul anului 1800. Cei care au finanțat construirea 
conacului au fost, după cum putem presupune, László Bán-
ffy (anul morții: 1806) sau fiul său, János (1760–1841), care 
au aparținut de cealaltă ramură a familiei. La curtea lor 
din Nușfalău a servit ca preceptor, la începutul secolului al 
XIX-lea, Georg Ruzitska, compozitor originar din Viena, una 
dintre personalitățile marcante ale vieții muzicale din Tran-
silvania. După cum se pare, în primele decenii ale secolului 
al XIX-lea a fost amenajat și parcul din spatele conacului, 
ale cărui urme au supraviețuit până astăzi. Din rândul mo-
numentelor arhitecturale din Nușfalău, care se leagă de 
numele familiei Bánffy, merită să mai amintim cabana de 
vânătoare, construită în partea din sud-vest a Pădurii Lapiș, 
la începutul secolului al XX-lea, în stilul vilelor elvețiene, 
de către Albert Bánffy (1871–1945), precum și ansamblul 
de clădiri al distileriei înființate de János Bánffy în 1914, 

pe care putem considera un monument industrial. De ase-
menea, de numele familiei Bánffy se leagă și conacul de 
la Boghiș, care, în ciuda intervențiilor neprofesioniste din 
ultimele decenii, își păstrează caracterul stilistic și detaliile 
arhitecturale specifice barocului târziu. 

Monumente ale arhitecturii nobiliare pot fi regăsite 
și la Crasna. Din punctul de vedere al istoriei culturii, cel 
mai important monument din rândul acestora era cona-
cul de odinioară al lui Farkas Cserey, a cărui grădină a 
fost prima grădină botanică din Transilvania. Din neferi-
cire, conacul familiei Cserey și împrejurimile sale au fost 
distruse de schimbările istorice de la mijlocul secolului al 
XX-lea, însă grădinița de astăzi, respectiv vila baronu-
lui Györffy din centrul localității reprezintă monumente 
importante ale stilului arhitectural preferat de nobilimea 
din această regiune.

Începând de la sfârșitul secolului al XIX-lea, influența 
arhitecturii urbane se reflectă și în imaginea arhitectura-
lă a localităților mai mici. În această privință, merită să 
amintim clădirile realizate în stil istoricist din centrul loca-
lității Crasna sau mai multe monumente ale patrimoniului 
construit din Nușfalău, precum și parohia reformată de la 
Boghiș, ridicată în stil istoricist neobaroc.

 BIODIVERSITATEA SĂLAJULUI
Ce înseamnă, de fapt, marea diversitate 
biologică a unei regiuni? Partea vestică a 
regiunii Sălajului, aria din sudul Șumule-
ului Silvaniei, care se întinde de la satul 
Crasna până la Porț, reprezintă un spațiu 
divers, în care modul de utilizare tradi-
țională a resurselor naturale este încă 
viu și astăzi. Acest fapt face posibilă nu 
numai supraviețuirea polenizatoarelor 
în spațiile nearate, pe teritoriul pajiștilor 
și al pășunilor, precum și în scorburile 
stejarilor bătrâni, ci și asigură condiții 

IZVORAȘUL CU BURTĂ GALBENĂ (Bombina variegata) este 
o specie de broască frecventă în România, chiar dacă este 
una dintre acele specii de amfibieni protejați care este deja 
pe cale de dispariție în multe zone din Europa de Vest. La 
noi este frecvent datorită tehnicilor agrare tradiționale încă 
aplicate. Se regăsește toată vara în ape temporale. Este 
inconfundabil cu alte specii datorită culorii specifice brun-ce-
nușiu și abdomenului galben pătat. foto: Gábos Ede



optime pentru numeroase specii de animale și plan-
te. Această regiune deluroasă, probabil tocmai datorită 
acestui caracter care îngreunează reamenajarea umană 
completă a spațiului, a reușit să conserve numeroase 
valori naturale care, mai la vest de noi, au ajuns să fie 
considerate rare sau chiar au dispărut. Pentru localni-
cii din Nușfalău, bâzâitul rădașcăi în zbor reprezintă un 
element obișnuit al unei seri de vară, în timp ce, pentru 
un vizitator sosit din Vest, poate să însemne un element 
exotic cu care nu se mai poate întâlni decât prin inter-
mediul televizorului.

Trei zone de protecție a naturii se cunosc în această 
regiune a Sălajului: Pădurea Lapiș, zonă de protecție natu-
rală de importanță județeană, aflată la sud de Nușfalău, 
mica mlaștină cu turbă din vecinătatea satului Iaz, re-
spectiv, la granița dintre județul Sălaj, Cluj și Bihor, Munții 
Plopișului, parte integrantă a rețelei ecologice europene 
Natura 2000. 

În zonă găsim o mare varietate de păsări. Printre 
specii se regăsește barza albă (Ciconia ciconia), o spe-
cie de pasăre considerată comună la noi, însă, altmin-
teri, protejată foarte strict; prigoarea (Merops apiaster), 
o specie considerată cu adevărat exotică datorită culorilor 
sale splendide; nagâțul (Vanellus vanellus), care preferă 
spațiile cu apă – precum și multe alte specii de păsări 
prădătoare și cântătoare. 

Pâraiele din Munții Plopișului adăpostesc o specie 
periclitată: racul de ponoare (Austropotamobius torren-
tium), rar atât în țară cât și în Europa. Iar pădurile de 
stejari oferă habitate pentru rădașcă (Lucanus cervus) 
și pentru croitorul mare al stejarului (Cerambyx cerdo). 
Existența ultimelor două specii de gândaci de dimensiuni 
mari este importantă și din perspectiva faptului că larvele 
lor trăiesc exclusiv în stejarii bătrâni, astfel încât prezența 
lor denotă și o componență sănătoasă a pădurii inclusiv 
din punctul de vedere al vârstei copacilor. 

Un alt element care reflectă starea pozitivă a natu-
rii din zonă este prezența izvorașului cu burta galbenă 
(Bombina variegata), o specie de broască protejată în în-
treaga Europa, dat fiind faptul că aceasta trăiește exclusiv 
în apele temporare, rezultate în urma exploatării de nivel 
mediu, de tip tradițional, a naturii dintr-o anumită zonă 
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ROUA CERULUI (Drosera rotundifolia) este o plantă protejată, 
una dintre așa numite plante carnivore din România. Este o 
specie tipică turbăriilor cu mușchi Sphagnum. Are frunze ro-
tunde, acoperite cu peri glanduliferi roșcate, a căror secreție 
lipicioasă apare în lumina soarelui ca o picătură strălucitoare 
de rouă – de aici provine și denumirea plantei. Cu ajutorul 
acestei secreții prinde nevertebrate mici care asigură sursa 
de azot plantei. Se regăsește în Mlaștina protejată de la Iaz.

foto: Gallé Róbert



– de exemplu, în bălțile din zonele în care pasc turmele. 
Acoperirea cu beton a drumurilor folosite în agricultură, 
utilizarea tot mai puțin frecventă a căruțelor și intensifi-
carea traficului din cauza folosirii tractoarelor, limitarea 
spațiului de mișcare a turmelor la aria fermelor și drena-
jul bălților temporare pot să contribuie însă la scăderea 
numărului sau chiar la dispariția completă a membrilor 
acestei specii de broaște de dimensiuni mici, cu burta co-
lorată în galben și negru. 

Mlaștina de la Iaz este cunoscută pentru roua cerului 
(Drosera rotundifolia): o minusculă plantă-relicvă, așa zis 
insectivoră, provenită din era glaciară.

Pășunile cu stejari seculari din această regiune 
își datorează existența și supraviețuirea pășunatului 
de tip tradițional, în cadrul căruia copacii au oferit și 
continuă să ofere protecție împotriva razelor soarelui, 
vântului și ploii atât pentru vaci, oi și bivoli, cât și pentru 
păstori. Astăzi, toate aceste pășuni cu stejari păstrează o 
importanță enormă în ceea ce privește 
ocrotirea biodiversității din zonă, da-
torită faptului că acești copaci oferă 
adăpost pentru rădaște, pentru croitorii 
mari ai stejarului și pentru numeroasele 
specii de păsări care își construiesc cui-
bul printre ramurile lor.

În sfârșit, stejarii aceștia reprezintă 
un element al peisajului cu care localnicii 
se pot mândri pe bună dreptate, datorită caracterului unic 
și frumuseții lor și care pot exercita un efect de atracție și 
asupra turiștilor interesați de frumusețile naturii. Pe lângă 

pășunile cu copaci, lacul de acumula-
re de la Vârșolt, de lângă satul Crasna 
are o importanță deosebită. Acest lac 

artificial dispune de o mare varietate de păsări acvatice 
care merită, în aceeași măsură ca și celelalte specii, să fie 
protejate.

 PROFILUL TURISTIC AL REGIUNII
În zona cercetată se pot aplica cele mai eficiente șase 
tipuri de turism: turismul cultural (din această categorie 
turismul patrimonial), turismul de evenimente, turis-
mul rural, turismul gastronomic (în primul rând turismul 
vinului), turismul de explorare a naturii și turismul sănă-
tății (în special turismul balnear).

Tipurile de turism intern și extern se pot realiza în mai 
multe feluri: putem distinge circuitele interne (circuitele 
castelelor din zonă: Carei – Károlyi, Nușfalău- Bánffy, Jibou – 
Wesselényi; circuitele castelelor din regiune: Carei – Károlyi, 
Nușfalău – Bánffy) circuitele stelare (când punctul de porni-
re și de terminare e același), turismul de tranzit (când turiș-
tii petrec mai puțin timp în zonă și nu beneficiază de servicii 
de cazare), trasee probabile: Satu-Mare, Carei, Nușfalău, 

Șimleul Silvaniei, Crasna, Zalău, Jibou, Cluj-Napoca), șederea 
într-o zonă sau forma statică a turismului (evenimente: Zi-
lele Arany János – Nușfalău, Zilele Bánffy György – Nușfalău, 
Festivalul Plăcinta Mărcanului – Márkaszék; evenimente 
gastronomice sau evenimente pentru degustarea vinului, 
vizitarea pivnițelor de vin în zonă: Bilghez, Crasna; stațiu-
ne climaterică: Boghiș), respectiv turismul de proximitate, 
când cazarea turiștilor este în afara zonei, dar ei vizitează 
zona zilnic (ex. Cazare: Șimleul Silvaniei, Zalău, Vârșolț).

Pentru turismul cultural și patrimonial turismul de 
evenimente poate oferi o nouă posibilitate. În acest caz 
facem referire la acele conace de boieri care sunt situa-
te în zonă (ex. Castelul Bánffy – din Nușfalău), dar care 
în momentul de față nu sunt corespunzător exploatate. 

RĂDAȘCA (Lucanus cervus) este una 
dintre cele mai mari insecte din Ro-
mânia. Este o specie protejată, rară în 
vestul Europei. Masculii au mandibule 
impresionante, care sunt folosite în 
bătălii între rivali. Este prezent în zone 
cu stejari bătrâni.
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Ar fi indicat ca aceste conace să fie restaurate și deschise 
pentru evenimente (vizite ghidate, spectacole de teatru 
și dans, proiecții de film, diferite expoziții etc.). Datorită 
viniculturii atât de populare, vizitele ar putea fi însoțite și 
de degustări de vin în cadrul castelelor. Acest fapt ar pu-

tea constitui o atracție pentru turiști și un avantaj pentru 
localnici. Prin îmbinarea acestor elemente turismul rural 
ar putea fi asociat cu turismul gastronomic și cel de eve-
nimente.Turismul rural ar putea să fie asociat cu turismul 
gastronomic și cu turismul de evenimente.

PĂȘUNILE CU ARBORI bătrâni sunt pe cale de dispariție în Europa. Aceste 
habitate unice sunt considerate elemente de peisaj cu înalte valori cultura-
le și ecologice. Datorită heterogenității structurale (reprezentată de covorul 
vegetal, arborii de diferite vârste și densități, zone umede) oferă o diver-
sitate mare de habitate atât pentru organismele care preferă zonele des-
chise cât și cele legate de pădure. Această diversitate de habitate și specii 
formează un capital crucial pentru o agricultură sustenabilă din punct de 
vedere ecologic și economic. În sud-vestul Sălajului sunt mai multe pășuni 
cu stejari seculari: lângă Nușfalău, Cosniciu de Jos și de Sus și lângă Cerișa.
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