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DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR DERULATE ÎN PERIOADA  

IULIE 2015 – DECEMBRIE 2015 

 

Etapele cercetării 

Iulie 2015  

Cercetare bibliografică şi desk research: elaborarea unei liste comprehensive cu titlurile lucrărilor 

de etnologie şi antropologie din zona studiată şi judeţul Sălaj 

August – octombrie 2015 

Deplasări şi cercetare de teren. În cadrul acestei etape a cercetării s-a elaborat o fişă editată în două 

limbi, română şi maghiară, pentru inventarierea valorilor culturale (patrimoniu cultural tangibil şi 

intangibil). Echipa de etnologie şi antropologie a preluat aceste fişe pe suport de hârtie şi în format 

electronic în cadrul unui instructaj condus de expertul în antropologie, şi s-a discutat lista 

localităţilor vizate (vezi Tabel 1.). Localităţile au fost repartizate membrilor de echipă care au făcut 

cercetări preliminare pe baza literaturii deja existente şi listate în faza I. a acestui proiect. Au fost 

colectate datele de contact ale specialiştilor din zonă (profesori, responsabili pentru cultură, 

bibliotecari etc.). Membrii echipei au colectat datele relevante prin deplasări de teren (întâlniri cu 

specialiştii din zonă, vizitarea colecţiilor şi muzeelor locale, completarea fişei, realizare fotografii). 

Echipa de antropologie a colaborat cu celelalte echipe în cursul inventarierii patrimoniului cultural 

din zona studiată, mai ales cu echipa de istoria artei.  

Datele obţinute au fost introduse într-un fişier excel.  

A fost vizată identificarea valorilor culturale la grupurile etnice ale regiunii:  

1. patrimoniu tangibil  

(a) porturi populare  

(b) elementele modului de viaţă: arhitectură vernaculară, interioare tradiţionale, reţete 

tradiţionale  

(c) meşteşuguri, unelte tradiţionale  

(d) muzee şi colecţii locale 

2. patrimoniu intangibil 

(a) elemente de folclor, dansuri şi muzică populară tradiţională  

(b) obiceiuri calendaristice şi religioase  

(c) tehnici de management tradiţional al peisajului, practici economice 

 

Noiembrie – decembrie 2015 

Deplasări de control, completarea datelor. Utilizarea şi valorificarea datelor şi rezultatelor din etapa 

1. şi etapa 2. a cercetării. Elaborarea studiului final.   



3 
 

 
 

 

 

 

 

 

VALORILE CULTURALE ALE ZONEI NUŞFALĂU. 

PATRIMONIU CULTURAL TANGIBIL ŞI INTANGIBIL 

 
 

 

 

Coordonatori:  

BARNA, Grigore 

Dr. KISS, Dénes.  

Membri echipă:  

BIRTOCEAN, Maria  

NAGY, Ákos 

PAP, Tímea  

Experți: 

Dr. CZÉGÉNYI, Dóra 

Dr. SZABÓ Á. Töhötöm  

 

 

 

 

 

 

Cluj-Napoca, 2015 

 

 



4 
 

 

CONȚINUT 
 
I. CADRUL TEORETIC ................................................................................................................. 6 
I.1. Concepte de bază ...................................................................................................................... 6 
I.2. Zonele rurale, agricultura sprijinită în decădere și ruralitatea nouă ............................................ 7 
 
II. DESCRIEREA GENERALĂ A REGIUNII ................................................................................ 9 
II.1. Regiunea mai extinsă: Sălaj ..................................................................................................... 9 
II.2. Nușfalău și împrejurimile....................................................................................................... 12 
II.3. Patrimoniul tangibil ............................................................................................................... 13 
II.4. Patrimoniul intangibil ............................................................................................................ 14 
II.5. Despre comunitățile romilor .................................................................................................. 15 
 
III. PATRIMONIU TANGIBIL .................................................................................................... 17 
III.1. Porturi populare .................................................................................................................... 17 

III.1.1. Portul popular românesc ................................................................................................. 17 
III.1.2. Portul popular maghiar ................................................................................................... 19 
III.1.2. Portul popular slovac ...................................................................................................... 20 
III.1.4. Confecționarea portului popular și a diferitelor textile .................................................... 21 

III.2. Elementele modului de viaţă ................................................................................................. 22 
III.2.1. Clădiri tradiționale, interioare tradiționale ...................................................................... 22 
III.2.2. Ansambluri de pivnițe .................................................................................................... 24 
III.2.3. Bucate tradiţionale ......................................................................................................... 28 

III.3. Meşteşuguri, unelte tradiţionale ............................................................................................ 29 
III.4. Muzee şi colecţii locale ........................................................................................................ 31 
 
IV. PATRIMONIU INTANGIBIL ................................................................................................ 35 
IV.1. Elemente de folclor, dansuri şi muzică populară tradiţională ................................................ 35 
IV.2. Obiceiuri tradiţionale, obiceiuri calendaristice şi religioase, obiceiuri legate de cursul vieţii . 37 

IV.2.1. Obiceiuri calendaristice și religioase .............................................................................. 37 
IV.2.2. Obiceiuri legate de cursul vieții ...................................................................................... 40 

IV.3. Obiceiuri noi ........................................................................................................................ 47 
IV.4. Tehnici de management tradiţional al peisajului, practici economice .................................... 49 
 
V. RELAȚII INTERETNICE ȘI PROBLEMELE COMUNITĂȚILOR DE ROMI ....................... 52 
 
VI. CONCLUZII ........................................................................................................................... 55 
 
VII. PROPUNERI PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI CULTURAL TANGIBIL ȘI 
INTANGIBIL ............................................................................................................................... 57 
 
VIII. LISTA REFERINȚELOR ȘI BIBLIOGRAFIA ZONEI ETNOGRAFICE SĂLAJ ............... 59 
 
IX. ANEXE .................................................................................................................................. 80 
IX. 1. Tabel 1. Lista localităţilor vizitate ....................................................................................... 80 
IX. 2. Structura populației pe etnii ................................................................................................. 81 

Comuna Valcău de Jos ............................................................................................................... 81 
Comuna Plopiș........................................................................................................................... 83 
Comuna Halmăşd ...................................................................................................................... 84 



5 
 

Comuna Ip ................................................................................................................................. 86 
Comuna Crasna ......................................................................................................................... 88 
Comuna Marca .......................................................................................................................... 90 
Comuna Nuşfalău ...................................................................................................................... 92 

 
 

 



6 
 

 

I. Cadrul teoretic  
I.1. Concepte de bază 

Din ce în ce mai mult, conceptul ruralității și conținutul lui se află în curs de transformare (a se 

compara cu Boscoboinik–Horáková 2012), nici satele transilvane nu se pot sustrage efectelor 

acestei transformări, astfel și oamenii de aici trebuie să se confrunte cu factorii de modelare a 

ruralității precum patrimonializarea, gândirea unor servicii turistice și punerea în practică a acestora. 

Conceptul de patrimoniu devine din ce în ce mai consacrat atât în etnografie, cât și în științele 

sociale în general (Fejős 2003, Erdősi 2009, Erdősi–Sonkoly 2004, Sonkoly 2000, 2009), etnografia 

este predispusă să privească unele fenomane culturale tot mai mult ca patrimoniu cultural, iar în 

acest proces știința etnografică și turismul se împletesc din nou. Această împletire este consolidată 

și de faptul că turismul a devenit unul dintre cele mai importante cadre ale producerii și consumului 

de cultură și poate cel mai important la nivelul reprezentațiilor profesioniste sau amatoare, create 

din cultura proprie sau din culturi străine. În lumina acestora, în regiunea studiată turismul și 

patrimonializarea nu pot exista separat: cele două fiind considerate practic echivalente de către elita 

locală ca lider de opinii, ba mai mult, în privința marcării elementelor patrimoniului cultural – se 

pare – că singurul punct de vedere decisiv este dacă cadru turistic, produsul cultural dat este 

vandabil, sau nu. 

În continuare, cercetarea a fost motivată de faptul că, procesul de transformare a culturii ca efect al 

turismului a căpătat primordialitate din ce în ce mai mare în etnologia europeană, cât și în literatura 

de specialitate a etnografiei antropologice maghiare. Au apărut studii excepționale în acest domeniu 

(Fejős 1998, Fejős–Szijártó 2000, Cseri–Fejős–Szarvas 2004), însă în Transilvania cunoaștem câte 

ceva doar despre turismul din Secuime (Bakó 1998, Benedek 1998, Borbély 2000, Pozsony 1998), 

chiar dacă discursul turistic susținut și la nivel de stat, devenit dominant în transformarea ruralității, 

și-a făcut simțit efectul și în alte zone ale Transilvaniei. 

Castelele și cultura aristocrației maghiare de odinioară (de fapt, mai degrabă, doar castelele) din 

regiunea studiată ar putea deveni un element însemnat, al doilea element important ar fi diversitatea 

etnică, și în sfârșit al treilea, turismul viticol și ansamblul de pivnițelor/crame. Aceste elemente au 

diverse puncte de atracție și de conexiune, astfel aceste puncte vor fi marcate în cadrul studiului. 

Presupunerea noastră este că, diversele elemente sunt susținute de diverse grupuri, cu diverse 

scopuri, care câteodată se întâlnesc, câteodată nu. Întrebarea care se pune este, cine sunt cei care 

produc și cei care susțin aceste discursuri, din ce izvoare se alimentează concepțiile lor, și în ce 

măsură acestea se întâlnesc cu concepțiile altor grupuri (maghiar/român, autohton/străin, elita 
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agrară/intelectuală/economică). 

 

I.2. Zonele rurale, agricultura sprijinită în decădere și ruralitatea 
nouă 

Teritoriul rural european – și în cadrul acestuia cel est-european – se află în transformare continuă. 

Acest fapt ce se referă cu precădere şi la Transilvania, deoarece în condițiile românești (în general 

est-europene) datorită ponderii și raportului numeric ridicat al teritoriului rural, al satului, al 

populației rurale (și mai ales al agricultorilor), acestea au avut și au și în zilele noastre un rol bine 

determinat. De aceea se merită, ca în contextul transformării europene a ruralității, să vedem ce fel 

de strategii adaptive utilizează oamenii care trăiesc în zona studiată, atunci când în formarea 

situației satelor trebuie să se țină seama și de viziunile și așteptările celor care nu trăiesc la țară. 

Oricum, rolul statului în influențarea universurilor locale trebuie perceput ca unul primordia. De 

asemenea pe unul din primele locuri stau și acele așteptări și viziuni noi, care în opoziție cu satul și 

ruralitatea nu sunt puse la cale de către săteni: aceste concepții sunt din ce în ce mai conștientizate 

de populația rurală, care oarecum – de multe ori, poate numai la nivel de discurs – este nevoită să se 

raporteze la acestea. Deoarece nici anturajul economic, nici aceste concepții nu pun accentul pe 

funcțiunile de producție agricolă ale ruralității, ci pe unele funcțiuni considerate până în prezent a fi 

secundare ruralității, ca de exemplu recreerea fizică și spirituală, însăși strategiile de interpretare ale 

grupurilor locale de interes oglindesc aceste transformări. 

Ruralitatea – precum se remarcă frecvent în literatura de specialitate – este un concept mult 

controversat al științelor sociale (Cloke et alii 1994, Pratt 1996). Conceptul este controversat, 

deoarece se leagă de fenomene precum comunitate, natură, agricultură, mediu, organicitate, 

autenticitate, care poartă și ele contradicții. În al doilea rând, conceptul este controversat, deoarece 

de regulă este comparat sau pus în contrast cu orașul. În al treilea rând este un concept 

contradictoriu și controversat, fiindcă în continuare se pune problema cum se leagă ruralitatea de 

structurile globale, de turism şi de universul economic în transformare. Și în final este un concept 

controversat, dat fiind faptul că în cele mai multe cazuri este suprapolitizat, devenind parte a 

discursurilor. Atât sistemul politic, cât și opinia publică formează o imagine despre sat, despre 

ruralitate, care apoi se reflectă în “politica regională” în cel mai larg înțeles al expresiei, respectiv în 

practicile cotidiene ce decurg din aceasta. Politicile regionale devin parte integrantă a vieții 

oamenilor localnici. Conceptul de ruralitate prezintă semne ale suprapolitizării cu precădere în 

Europa de Est, deoarece proporția populației rurale este încă foarte ridicată, în consecință 

cuantumul celor care votează trăiesc la țară (după cum artă scrutinele în general, ei pot fi mobilizați 

mai ușor). În România aproape jumătate din populație trăiește încă în mediu rural, pe deasupra circa 
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patruzeci la sută din întreaga populație este legată de agricultură (a se compara cu Kiss 2005). În 

context istoric este demn de remarcat, că mediul rural, satul (atât imaginea acestuia, cât și cei care 

trăiesc aici) a avut rol determinant în constituirea națiunii (Boia 2001, Hofer 1991). Pe deasupra, 

diversele forme ale turismul (rural) au descoperit, sau au redescoperit în ruralitate peisajul național: 

în acest sens ruralitatea este purtător autentic de valori naționale. În pofida acestora, chiar până în 

zilele noastre în România lipsește politica rurală și agrară consecventă, în sensul restrâns al 

cuvântului, ceea ce crește numărul contradicțiilor. Totodată în România discrepanța dintre oraș și 

sat este izbitor de mare, și este în creștere în ciuda tuturor strădaniilor: rezolvarea acesteia se lasă 

așteptată, deși în acest sens au existat ţi câteva acțiuni favorabile. Aceste procese au condus la 

apariția diferitelor ruralități, la transformarea regiunilor rurale, nu doar la noi, ci în toată Europa (a 

se compara cu Murdoch et alii 2003). De aici decurge, că populația rurală trebuie să răspundă 

acestor exigențe, adeseori contradictorii, în timp ce rolul său activ în acest proces de negociere, cel 

mult poate fi pus sub semnul întrebării. 

Ruralitatea se află în transformare, pare că se află chiar în desprindere, în timp ce satul în continuare 

se conectează decisiv de agricultură – optzeci la sută din populația rurală are preocupări în 

agricultură (Kiss 2005) –, dar funcțiunile ruralității și exigențele față de aceste funcțiuni s-au 

reordonat fundamental: producerea alimentelor ca funcțiune de bază, se transformă radical în 

condițiile situației continue de criză și ale competiției globale, în acest timp însă, nu s-a reușit 

delimitarea clară a noilor funcțiuni. Aceste incertitudini sunt bine arătate de faptul că, în timp ce la 

nivel politic se utilizează cu predilecție termenul de “fermieri”, ca și actori cu decizii independente 

ai agriculturii bine înfipte în condițiile de piață, pe când în cadrul științelor sociale se mai utilizează 

denumirea de “țăran”, ca și concept valabil până în zilele noastre pentru descrierea populației cu 

interese în agricultură, termen ce se poate utiliza nu în sensul clasic, ci cu precizări (a se compara cu 

Fox 2011, Verdery 2003). Inegalitatea este accentuată și de faptul că, în procesul de transformare a 

ruralității și a exigențelor conexe se formează imagini normative referitoare la sate, iar sătenii nu 

prea au posibilitate să influențeze acestea, aşa se face, că de multe ori ei trebuie să formuleze 

răspunsuri în condițiile în care nici nu știu exact, la ce trebuie să răspundă, sau ce pot respinge. 
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II. Descrierea generală a regiunii 
II.1. Regiunea mai extinsă: Sălaj 

În mod original Sălajului îi aparțineau satele de pe valea râului Sălaj (însemnând albie cu ulmi), iar 

mai târziu datorită restructurărilor teritoriale, denumirea Sălaj a fost extinsă asupra întregului bazin 

dintre munții Meseș și munții Codrului (Făget), incluzând și valea Crasnei. În pofida teritoriilor mai 

târziu „anexate” sensul original al denumirii regiunii s-a păstrat într-o oarecare măsură: datorită 

condițiilor geografice ale peisajului accidentat Sălajul a fost cunoscut drept hopuros, respectiv 

cântător pe seama traiului petrecăreț și băutor de vin. Regiunea a fost descoperită relativ târziu de 

etnografi, deși datorită poziției geografice și conexiunilor avute, Sălajul este o unitate teritorială a 

Transilvaniei cu peisaj cultural specific. 

O componentă importantă a acestui specific este faptul, că satele Sălajului extins se află pe 

drumurile de circulație care fac legătura între Câmpia de Vest receptivă la inovații și între teritoriul 

Transilvaniei istorice cu concepții mai tradiționale. Datorită rolului de intermediere, cultura Sălajul 

împreună cu a văii Someșului a fost denumit și golful Câmpiei, ca efect al influenţelor sosite din 

ambele direcții, ținutul fiind concomitent tradițional și receptiv la noutăți. În afara relațiilor deschise 

în ambele direcţii, cultura populară a regiunii s-a format în urma tradițiilor micii nobilimi, a rolului 

central al orașului cu bresle – Zalău și a condițiilor oferite de peisaj. În portul lor popular sălăjenii 

au preluat multe elemente din Câmpie: mai ales în portul satelor micii nobilimi a fost adaptat portul 

orașelor de câmpie, aceste sate având efect deopotrivă asupra maghiarilor și românilor. Deci în 

portul popular sălăjean se regăsesc piese de îmbrăcăminte afectate de portul câmpenesc, cât și unele 

considerate transilvane: de exemplu la femei a apărut portul cu mai multe fuste scurte, ceea ce este 

efectul Câmpiei de vest, care înspre centrul Transilvaniei nu s-a mai extins, totodată s-au păstrat 

piese de îmbrăcăminte transilvane ca pantalonii din postav denumiți dimie sau cioareci. 

Faptul că și românii mai tradiționaliști decât maghiarii au preluat şi ei câteva piese de îmbrăcăminte 

vădește impactul puternic al Câmpiei. Legăturile bilaterale – spre est și spre vest ale Sălajului, 

respectiv tradiționalismul și interesul pentru nou se regăsește și în meșteșugul textilelor: modelele 

de stil mai nou, venite dinspre apus, se opresc aici și nu mai cuceresc teritoriile înspre răsărit, pe 

lângă acestea arta populară sălăjeană a păstrat și conotațiile stilistice timpurii. În broderie se 

regăsesc elemente estice din secuime, dar și unele vestice din Nógrád, Ungaria, dar efectul cel mai 

puternic l-au avut regiunile limitrofe Călata și Câmpia de Vest. Faptul că arta populară sălăjeană a 

rămas relativ necunoscută se explică nu doar prin receptivitatea la inovații și transformarea rurală, 

dar se datorează și faptului că nici folcloriștii timpurii din secolul al XIX-lea, nici cei din secolul al 
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XX-lea nu au prezentat interes pentru acest ținut, nu au facilitat ridicarea la rang de marfă a 

produselor autentice de aici. 

Portul din regiune a fost influențat de Zalău, ca centru cu mulți meșteri croitori, totodată acest 

centru a afectat și utilizarea ceramicii și confecționarea mobilei. În contrast cu ținutul Călata, unde 

mobila pictată reprezintă parte importantă a culturii materiale, în Sălaj nu s-a dezvoltat o cultură 

reprezentativă a mobilierului ornamentat specific. Mobilierul simplu era deseori confecționat de 

fiecare gospodar în parte, apoi când pădurile s-au rărit, iar ei au reușit să obțină venituri din 

vânzarea surplusului de fructe și cereale, au intrat în relație cu satele românești (și slovace) din 

împrejurimi care s-au specializat în prelucrarea lemnului și au achiziționat de acolo piesele necesare 

de mobilier, acestea fiind mai perfecționate și mai bogat ornamentate. 

Caracteristicile etalate mai sus au influențat și arhitectura populară, deoarece în Sălajul sărac în 

păduri – cu precădere în cele conifere – construirea caselor și anexelor gospodărești se putea sprijini 

numai pe materiile prime locale cere au determinat mărimea și forma clădirilor, împiedecând 

supradimensionarea acestora. În comparație cu Călata și cu Secuimea – unde se găsea din belșug 

piatră și brad pentru construcții late și înalte – în Sălaj construcțiile realizate din materiale locale 

erau reținute și modeste. Cercetătorii au considerat că acest lucru se leagă și de firea cumpătată a 

omului din Sălaj: sălăjenilor nici odată nu le-au plăcut podoabele, ei susțineau că sunt de prisos. Din 

aceste două motive casele lor de locuit și anexele gospodărești nu sunt ostentative, în lipsa lemnului 

de brad și datorită rezistenței reduse a pereților din nuiele muruite (în Câmpia de Vest acest tip de 

perete din nuiele împletite lipite cu noroi sunt general răspândite), casele sunt înguste și se întind 

mai ales pe direcția longitudinală. Pe lângă casele de locuit modeste, datorată și lipsei lemnului, în 

Sălaj se găsesc totuși și construcții specifice din lemn cu funcțiuni comunitare, care păstrează rutina 

de odinioară în prelucrarea lemnului, acestea în marea lor majoritate sunt biserici, turnuri clopotniță 

și clopotnițe din lemn, pentru ridicarea cărora comunitatea a asigurat lemne de calitate, în cantităţi 

suficiente, tăiate la dimensiunile necesare. Sălajul, în ceea ce privește numărul turnurilor clopotniță 

din lemn, întrece teritoriile vecine, chiar și Călata. De asemenea Sălajului îi sunt caracteristice 

bisericile de lemn românești. În bisericile reformate ale maghiarilor din Sălaj sunt frecvente 

tavanele casetate confecționate din lemn. Aceste tavane în general pictate, cel mai adesea cu motive 

ornamentale florale, datează din secolele al XVII-lea și al XVIII-lea, iar pe lângă decorația vegetală 

renascentistă, pe casete se întâlnesc și reprezentări biblice, științifice și din domeniul basmului 

popular, executate la nivelul corespunzător epocii. Clădirile publice ale arhitecturii rurale, biserici, 

turnuri de lemn și mori uscate au fost influențate de construcțiile orășenești ale târgurilor 

frecventate de localnici. Legat de prelucrarea lemnului sunt caracteristice însemnele de morminte 

din cimitirele reformaților.  

Trebuie să evidențiem o particularitate importantă a culturii populare sălăjene în comparație cu alte 
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regiuni ale Transilvaniei: cu excepția Podgoriei Ardealului din județul Alba și a ținutului Târnavei-

mici – doar aici în Sălaj întâlnim cultura viței de vie. În această regiune cultivarea viței de vie și 

producerea vinului au tradiții străvechi. Legat de această tradiție există o piesă deosebită a 

arhitecturii populare răspândită în această regiune și anume teascul din lemn. O altă particularitate 

este în Sălaj, că pe lângă vii, sau sub acestea, se efectuau lucrările de preparare a vinului în pivnițe – 

denumite și hrube – parțial săpate în versantul dealului, vinul fiind depozitat tot aici – practică 

necunoscută pe teritoriul Transilvaniei istorice. În lucrările etnografice nu odată, pe lângă cultura 

vinului se remarcă dispoziția la cântat a omului din Sălaj: din cercetări reiese că populația acestui 

ținut, față de media generală, cunoaște mai multe cântece culte de gust popular. Deși investigarea 

muzicii populare sălăjene a pornit târziu, astfel în baza cântecelor populare autentice s-a putut schița 

doar o imagine aproximativă a culturii muzicale, relațiile vestice și estice se regăsesc și în acest 

domeniu. Cercetarea – cu excepția câtorva cazuri răzlețe – nu a înregistrat nici muzică populară 

specifică doar Sălajului, nici dansuri populare: de exemplu astăzi nu se mai păstrează obiceiul 

dansurilor bărbătești solo, deși reprezintă o caracteristică specifică a dansului popular din ținutul 

Călata. Chiar dacă unele sate – de exemplu de pe Măgura Șimleului – par a fi mai păstrătoare de 

tradiții, în baza unităților de dansuri sălăjene nu se pot trage limite clare acestei regiuni, deoarece 

dansurile prezintă influențe bihorene, din zona Ierului, sătmărene și chiar șvăbești. 

Pentru exemplificarea activităților de mici meșteșuguri din gospodării, prezentăm pe scurt unul 

dintre satele tradiționale ale Sălajului – Deja, cunoscut datorită olăritului. Însă până în zilele noastre 

această activitate meșteșugărească importantă a regresat, deși odinioară marea majoritate a 

populației satului se ocupa de producerea ceramicii. Carele încărcate cu ceramică ajungeau în 

ținuturi depărtate, priceperea lor este atestată de împotrivirea olarilor din Șimleul Silvaniei și a 

breslei olarilor din Zalău, de la care – după mari greutăți – au obținut dreptul de desfacere a mărfii 

în orașele respective. Vasele celor din Deja au ajuns până în Câmpia de Vest, unde le-au schimbat 

pe cereale, de asemenea ei au aprovizionat și satele românești din ținuturile muntoase, dar mergeau 

regulat și în Călata la târgurile de la Huedin, iar odată pe an erau prezenți și la târgul organizat anual 

la Negreni. În cadrul rețelei extinse de desfacere, marfa lor trebuia să satisfacă cerințele diferitelor 

regiuni geografice și comunități etnice, în unele locuri plosca pentru țuică era produsul cel mai 

căutat, au fost sate românești unde se vindeau cel mai bine vasele pentru pomană, legate de cultul 

morților, în altă parte se cumpărau farfuriile pictate ce se puteau agăța pe perete. Însă răspândirea 

vaselor uzinare, a eliminat piața vaselor ceramice, întâi de pe teritoriile vestice, apoi și din zonele 

muntoase mai înfundate, iar olăritul din Deja – deși au existat încercări manufacturiere în cadrul 

unei cooperative – s-a desființat, populația încercând să trăiască de pe urma agriculturii, a unor 

posturi obținute în industrie, respectiv din munca în străinătate (Ungaria). 
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II.2. Nușfalău și împrejurimile 
Regiunea studiată cu cele treizeci și doi de sate aparținând la opt comune, respectiv patrimoniul lor 

cultural material și spiritual este specific din mai multe puncte de vederi, purtând dualități.  

După cum s-a precizat și în introducere, aici trăiesc împreună mai multe etnii , deci în mod firesc 

este prezent și multi-confesionalismul. Comunitățile române sunt majoritar de religie ortodoxă, dar 

se regăsesc și comunități greco-catolice puternice. Cea mai mare parte a maghiarilor sunt reformați 

și trăiesc în localități precum Crasna sau Nușfalău, care sunt considerate centre ale regiunii. 

Slovacii, veniți original pentru exploatări forestiere, sunt de religie romano-catolică. Totodată în 

multe sate s-au format vaste comunități neoprotestante. Romii în parte sunt ortodocși, dar mulți 

dintre ei au trecut la baptiști sau penticostali. Regiunea se întinde din munți până în câmpie: pe când 

Preoteasa locuită de români, sau Făgetu cu populație dominat slovacă sunt așezări răsfirate în munți 

de tip cătun, ținutul se extinde până pe valea Barcăului ce se lărgește înspre șes. Dualitatea muntelui 

și șesului corespunde în mare cu clasificarea așezărilor în cele tradiționale și moderne. Din punctul 

de vedere al gospodăriilor, se poate remarca, că peisajul ținuturilor mai înalte este colorat de căruțe, 

cai, căpițe, pe când teritoriile mai joase se caracterizează prin tractoare și alte mașini agricole. 

Totodată nu se poate afirma că zona montană a rămas tradițională în totalitate: în multe localități se 

construiesc case noi, de regulă din fondurile strânse de proprietar cu munca în străinătate. Sau la 

Făgetu, locuit de slovaci se pot vedea numeroase autoturisme cu număr din Slovacia, a căror 

deținători au lucrat în Slovacia sau alte țări străine. 

Aspectul mai tradițional sau mai modern al așezărilor, pe lângă cele de mai sus, este determinat și 

de drumurile care trec prin acestea: cu excepția câtorva, aproape oriunde în regiune duc drumuri 

asfaltate, chiar și în interiorul așezărilor. Totodată nu se poate nesocoti efectul de modernizare a 

drumurilor principale: regiunea este străbătută de mai multe drumuri principale, iar cele două 

comune mari se întind la intersecția acestora. Nușfalăul se află la intersecția drumului Șimleul 

Silvaniei – Aleșd, cu drumul care pornește de aici spre Marghita, dar de aici se poate ajunge şi la 

Boghiș și de acolo mai departe la Valcăul de Jos, respectiv pe un drum pietruit prin Huseni și Ratin 

chiar și la Crasna. Localitatea Crasna se află la întâlnirea dintre drumul ce duce de la Vârșolț la 

Ciucea și cel care pornește de aici spre Zalău prin Aghireș, respectiv ajunge aici și un drum amintit 

dinspre Nușfalău. Nu este întâmplător faptul că atât Nușfalău, cât și Crasna sunt localități în care se 

țin târguri, la Crasna chiar și lângă șoseaua principală se vând unele produse agricole sezoniere. 

Efectul modernizator al drumurilor este incontestabil: în localitățile de pe drumurile mai importante 

se găsesc unități educaționale și sanitare, precum și unele obiective industriale. Una dintre 

întreprinderile din Nușfalău lucrează cu mai multe sute de angajați. În apropierea comunei Marca va 

trece autostrada planificată, respectiv în vecinătatea satelor sale nordice se află câmpul petrolier de 

la Suplacu de Barcău, a cărui exploatare asigură traiul multor bărbați ce locuiesc în împrejurimi, și 
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nu în mod auxiliar reprezintă foarte clar dualitatea regiunii. În mod practic extragerea țițeiului a 

atins deja și podgoria Leșmir, unde oamenii își vând viile nelucrate companiei petroliere. 1 

 

II.3. Patrimoniul tangibil 
Dualitatea dată de tradițional – modern rezultă, faptul că în multe localități încă se mai pot găsi 

clădiri tradiționale: în această regiune materialele de construcție sunt mai cu seamă vălătucii și 

nuielele muruite(perete din nuiele împletite lipite cu noroi), care încă se pot identifica pe alocuri sub 

tencuiala căzută, respectiv în zonele montane apar și clădiri construite din lemn. Tipologia caselor, 

mai cu seamă a celora aflate în localitățile de pe drumurile principale, prezintă influența 

construcțiilor din câmpie. În configurarea structurală a caselor, probabil a avut rol important gradul 

redus de solicitare la care se pot supune pereții din nuiele muruite, astfel clădirile tradiționale în 

general sunt înguste, cu axa longitudinală perpendiculară pe stradă, în dreptul căreia se desfășoară 

târnațul cu stâlpi. Totodată trebuie să remarcăm faptul că adesea păstrarea caracterului tradițional 

este în strânsă legătură cu mutarea locatarilor și părăsirea casei, sau cu situația financiară a 

proprietarului, de aceea astăzi, aceste case– exceptând câteva cazuri – se află în stare de ruinare și 

se degradează în ritm alert, datorită materialelor de construcții perisabile. În câteva localități, mai cu 

seamă în cele locuite de români, în case tradiționale s-a amenajat câte un muzeu local, asigurând 

astfel posibilitatea păstrării și prezentării patrimoniului material al comunității. Cultura mobilierului 

este parte integrantă a acestei culturi materiale: în câteva sate românești, respectiv locuite de slovaci 

aflate în zone împădurite, are tradiție confecționarea mobilierului pentru cerințele locale, în afara 

muzeelor, din mobilierul păstrat, se mai pot identifica unele piese și în casele de locuit ale 

oamenilor (de exemplu lăzi pictate).  

În portul popular este prezentă influența puternică a câmpiei. Porturile populare maghiare, oglindesc 

majoritar această influență, respectiv este semnificativă și simplificarea produsă ca efect al apariției 

portului orășenesc. În portul femeilor maghiare s-a încetățenit fusta scurtă, care însă nu apare pe 

teritoriul Transilvaniei istorice. Portul românesc este mai tradițional, dar în ținutul Barcăului portul 

uniformizat a inclus și multe elemente maghiare, chiar și terminologia prezintă asemănări cu cea 

maghiară. În portul bărbătesc de exemplu izmana largă din pânză albă reprezintă influența câmpiei 

și totodată influența maghiară asupra porturilor românești și slovace. Unele piese ale portului 

popular românesc sunt bogat ornamentate, de exemplu vesta (laibăr, laibi) este confecționată din 

postav negru decorat cu ornamente florale brodate. Dar pot fi ornamentate și fustele, poalele și chiar 

                                                        
1 Membrii grupului de lucru au putut fi martori la închiderea unei pivițe de pe ulița pivnițelor și la transportarea 

cu tractorul în sat a tuturor uneltelor de vinificație de către proprietar, astfel renunțând probabil la o practică 

gospodărească și o tradiție cu un trecut de câteva sute de ani. 
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cămășile. În toate comunitățile portul popular este îmbrăcat doar la ocazii festive. 

Una dintre practicile gospodărești puternic prezente, în special în comunitățile din localitățile mai 

apropiate de câmpie, este tradiția culturii viței de vie și a producerii vinului. În general Sălajul, 

respectiv ținuturi mai restrânse ale lui, sunt proeminente în domeniul cultivării viței de vie. În mai 

multe sate ale regiunii studiate se găsesc vii, podgorii, de asemenea și șiruri de pivnițe sau hrube, 

construite în afara satului prin săparea versantului nisipos sau cu piatră de gresie. Pornind dinspre 

est spre vest, acestea se regăsesc la Crasna, unde satul este înconjurat de mai multe dealuri cu vie, la 

Boghiș, la Nușfalău, la Bilghez, la Zăuan și la Leșmir. Pivnițele sau șirurile de pivnițe însă, în multe 

locuri sunt lăsate în paragină, stau încuiate cu lacăt, cauzele acestei stări sunt deopotrivă: greutățile 

care împiedică cultivarea viței și producerea vinului la scară mică în cadrul gospodăriilor 

particulare, efectele regresiei demografice, scăderea siguranței publice. Datorită condițiilor naturale 

și geografice ale ținutului, fermentarea și distilarea fructelor constituie o preocupare importantă, 

multe gospodării particulare dețin cazane de țuică. 

Pe parcursul completării formularelor, localnicii au enumerat mâncăruri și preparate tradiționale, 

care sunt specifice: datorită materiei prime utilizate, a modului de preparare, sau a ocaziei pentru 

care se gătesc. Acestea cuprind supe, feluri principale și prăjituri, consumate în mod cotidian, sau 

de sărbători. La Făgetu încă se folosesc multe rețete cu caracter slovac conținând cartofi, slănină și 

unt. În comuna Marca în decursul ultimilor ani s-a organizat festivalul Plăcinta Mărcanului, pentru a 

face cunoscută plăcinta tradițională cu brânză, dar și în alte sate au fost pomenite diferite tipuri de 

plăcinte sărate sau dulci. 

 

II.4. Patrimoniul intangibil 
Literatura etnografică de specialitate cunoaște Sălajul ca, regiune a vinului și cântecului, deși 

straturile străvechi ale culturii cântecului popular nu mai sunt prezente, fără îndoială, cântatul și 

acum face parte organică din viața cotidiană de aici. Tezaurul folcloric muzical se compune în 

principal din cântece mai noi, cântece culte, melodii folclorizate (din operete). În câteva localități 

maghiare se organizează tabere de dansuri populare, activează formații de dans popular, acestea 

ajutând într-un fel re-tradiționalizarea. Totodată mai sunt încă cunoscute dansuri tradiționale 

specifice zonei, a căror păstrare și perpetuare este una din strădaniile acestor activități. Ceardașul 

cândva era dansat și în mediu slovac, respectiv bătrânii își mai amintesc un dans de flăcăi în patru, 

cu bâte împodobite. Și în comunele românești se cântă mai ales cântece noi, care sunt influențate de 

canalele de televiziune care transmit muzică populară, respectiv de concursurile organizate de 

acestea și de posibilitățile de participare la ele, sau de a apare pe ecran. Datorită acestora, 

diferențele regionale se dizolvă într-o cultură populară sau popularistă, a căror modalitate primară 
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de transmitere nu este cea locală, ci prin intermediul centrelor urbane, sau sunt organizate dirijat de 

către instituții. 

Obiceiurile populare cele mai frecvente sunt asociate momentelor semnificative ale vieții omenești 

și evenimentelor anului bisericesc. În multe sate botezul, cununia și înmormântarea respectă încă 

tradițiile, se mai regăsesc diferitele elemente rituale caracteristice evenimentelor, în cadrul cărora 

sunt servite bucate tradiționale, care se pregătesc împreună, cu participarea mutuală a comunității 

mai restrânse sau mai largi. La Boghiș printre obiceiurile cununiei se numără și vizita nuntașilor la 

casa mirelui după sfârșitul chefului, când se consumă și colacul miresei. Colindatul (pluguşorul) 

este o tradiție vie și astăzi în cele mai multe sate. În comunitățile românești legat de sărbătorile de 

iarnă se practică și umblatul copiilor cu sorcova. La Făgetu tinerii din comunitatea slovacă purtau 

roata în sat Viflaimul oprindu-se la casele oamenilor și interpretând conform obiceiului nașterea 

Domnului. Zilele de sărbătoare pascale păstrează tradiții importante legate de trezirea la viață, de 

asemenea se obișnuiește ca în ziua de paște sau de rusalii sătenii să iasă pe ogoare, respectiv se 

organizează pelerinaje de ziua hramului unor biserici. În aceste obiceiuri și în general în patrimoniul 

spiritual se poate observa o uniformizare, adică hotarele regionale devin șterse: de multe ori 

intelectualii, pedagogii, fețele bisericești care se ocupă de păstrarea obiceiurilor, de formarea 

tradițiilor, de patrimonializare, nu sunt născuți ai locului, deci pentru ei nu prezintă importanță 

punctele de vederi ale delimitării geografice și istorice a zonei date, de aceea de exemplu, nici în 

portul popular, nici în dansurile, obiceiurile instruite de ei, nu țin cu fermitate și strictețe la tradițiile 

locale. 

În tradițiile religioase a căpătat un rol specific fundația de binefacere apărută în urmă cu câțiva ani 

lângă Nușfalău și care susține că inițiativa lor a avut la bază inspirația divină, în urma căreia au 

construit un centru în jurul unui izvor tămăduitor. Acest nou centru religios, ridicat pe dealul 

denumit Sfânta Treime este declarată supra-confesională cu intenția de a apela toți oamenii creștini. 

Deși dispune de conexiuni catolice puternice, încă nu a obținut binecuvântarea bisericii catolice, iar 

din mai multe puncte de vedere legitimitatea lui este pusă sub semnul întrebării. În pofida acestora 

fundația susține că la ocaziile întâlnirilor lunare se adună mii de credincioși, să  

se bucure de diferitele servicii oferite. 

 

II.5. Despre comunitățile romilor 
În final am dori să remarcăm, că în majoritatea satelor din regiune, trăiesc comunități ale romilor, 

iar la distribuirea pozițiilor politice și sociale locale acestea se află în situație defavorizată, respectiv 

sunt excluse și din procesele de patrimonializare. Acesta nu este un fenomen unic, în multe 

localități ale Transilvaniei se întâlnesc diverse versiuni și grade ale marginalizării romilor. 
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Ocupațiile tradiționale în comunitățile locale a romilor au fost lăutăritul (muzicant)și văiugăritul 

(confecționarea cărămizilor de argilă), dar astăzi aceste preocupări nu mai sunt solicitate. 

Muzicanții romi sunt amintiți adesea în procesul de construire a memoriei locale la nivel 

comunicativ, atunci când oamenii vorbesc, de exemplu despre chefurile de odinioară din vii, sau 

parcurg fotografii vechi în procesul formal de patrimonializare, însă acestea nu-și găsesc loc în 

cadru instituționalizat. Comunitățile romilor astăzi sunt caracterizate de practici economice variate, 

de la activitatea de a culege diverse plante sau obiecte metalice, și de la muncile sezoniere locale 

sau în străinătate, până la achiziționarea nucilor pentru valorificare, respectiv traiul sprijinit pe 

alocațiile de la stat. 
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III. Patrimoniu tangibil  
III.1. Porturi populare  

Trebuie accentuat că la nici una dintre comunitățile  etnice din zonă (români, maghiari, slovaci, 

romi) nu se mai poartă costumele populare tradiționale. Acestea sunt îmbrăcate aproape exclusiv 

doar cu ocazia unor sărbători și festivități din sat, sau cu ocazia festivalurilor, concursurilor de 

folclor. Portul popular se păstrează în dulapuri și lăzi prin casele oamenilor, sau în unele cazuri sunt 

expuse în colecțiile și muzeele locale.  

III.1.1. Portul popular românesc este relativ asemănător în satele studiate de pe valea Barcăului.  

 portul popular este confecționat din jolj, material țesut din cânepă; 

 iarna, atât femeile cât și bărbații, purtau suman făcut din lână și decorat la gât, mâneci și 

buzunare; 

 în picioare se purtau obiele și opinci; mai târziu s-a făcut trecerea la cizme. 

III.1.1.1. Bărbați, elemente  

 spăcel, la mâneci manșetă cu pumnari, care erau cusuți cu ață albă și frunze tăiate, iar 

pe umeri cu speteze cusute cu ață albă, ca și pumnarii; 

 laibăr negru din postav/ material cumpărat; 

  gaci (pantaloni albi, largi, care se prind în brâu cu brăcinar, o sfoară care se înnoadă 

și poate fi ușor potrivită în funcție de talia purtătorului); 

 o zadie albă, peste gaci; 

 iarna purtau cioareci de lână; 

 suman negru(numit și uioș); 

 pe cap purtau cușme de oaie, iarna, iar vara clop de paie; 

 cu timpul, portul s-a schimbat, urmând a fi purtați pantalonii negrii din stofă, în locul 

celor de pânză, iar în picioare bocanci si cizme din piele. 

III.1.1.2. Femei, elemente:  

 spăcel alb, decorat pe marginea mânecii cu diverse modele, cu pumnar decorat 

(manșetă); 

  poale albe, cu întingătură (brâu decorat);  

 zadie cu întingătură (brâu decorat) și cu joară (un dreptunghi de flori în interiorul 

zadiei) sau cu bocori (elemente de decor verticale pe zadie); în ceea ce privește 

culoarea, inițial zadia avea fond negru, cromatica variind odată cu trecerea timpului; 

 laibăr decorat cu elemente florale sau geometrice, confecționat din barsîn; 
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 vara fetele umblau cu capul descoperit, iar nevestele purtau  basma (chișchinea) care avea 

fondul negru, indiferent de vârstă, iar pe margine erau cusute diferite motive florale cu ață 

colorată; 

 specifică zonei Valcăului este pieptănătura cu cărare la mijloc, fetele purtau părul lung 

împletit cu chică, în două cozi, care erau legate cu funde de diferite culori, în special roșii, 

la capete; după căsătorie pieptănătura se schimba, tinerele neveste își făceau coc; 

 la nuntă miresele erau îmbrăcate tot în poale, zadie și spăcel, albe, și aveau capul acoperit 

cu o cunună de sârmă frumos decorată și terminată cu un voal; dacă se știa că fata nu a fost 

cinstită, nu avea voie să poarte cununa în biserică. 

În general se poate spune că localnicii nu se mai îmbracă în port popular. Portul popular românesc – 

ca şi în cazul celorlalte etnii – este păstrat prin muzee şi colecţii locale, sau se poate regăsi prin 

casele localnicilor în lăzi şi dulapuri. Portul popular este purtat numai cu ocazia evenimentelor 

folcloristice, festivaluri, zilele satelor etc. 
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III.1.2. Portul popular maghiar 
Portul popular maghiar se poate descrie prin influențele urbane și influențe venite din zonele de 

câmpie. În mai multe sate localnicii de etnie maghiară poartă ca și costum popular așa zisul costum 

maghiar (magyar ruha), care este alcătuită din cămăși și șorțuri albe, respectiv laibăre și fuste roșii. 

Cromatica portului popular de femei este mai bogată. În această privință se poate remarca costumul 

de fete și femei din Crasna, unde atât elementele, cât și ornamentarea portului sunt relativ mai 

bogate comparat cu celelalte comunități de etnie maghiară. Aici se purtau mai multe poale 

ornamentate sau fără ornamente, fuste cu șorțuri și cămăși. În timp de iarnă femeile îmbrăcau și o 

pelerină mai groasă.  

La bărbați costumul popular este alcătuit din pantaloni negri simpli confecționați din postav 

(priccses nadrág), specific ultimei perioade când se mai poate vorbi de existența țărănimii (sfârșitul 

secolului 19. și începutul secolului 20., perioadă cunoscută în literatura de specialitate ca și perioada 

îmburghezirii țărănimii – peasant embourgeoisement / paraszti polgárosulás, vezi Kósa 1998 și 

Christiansen 1978) cămăși albe confecționate din jolj și un laibăr purtat deasupra. 

Cum s-a mai menționat portul popular este păstrat numai în cadrul unor organizații și evenimente 

locale. În muzeul local din Crasna sunt expuse și costume populare, și alte textile arătând tradițiile 

bogate de odinioară. Ansamblurile de folclor și de dans au jucat și ele un rol important în păstrarea 

acestor elemente de patrimoniu tangibil.  
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III.1.2. Portul popular slovac  
III.1.2.1. Costumul popular bărbătesc: 

- alcătuit din:  

- pantaloni de cânepă, foarte largi; 

- o haină, cu glugă (li se spunea glugari) – suman; 

- la danț purtau câte un băț frumos decorat, pe care îl foloseau să se bată; înainte, erau 

adevărate demonstrații de forță, la danț, la nuntă, arătându-și tăria pentru a cuceri o fată; în 

timp, s-a diminuat acest obicei, odată cu trecerea timpului; 

- se încălțau cu opinci, din cauciuc sau, cei mai bogați, din piele; 

- cămașă de cânepă, decorată foarte puțin, pe la mânecă sau deloc; 

- obiele  și opinci; 

- iarna purtau și izmene; 

- mirele avea peste costum o panglică petrecută peste umăr - simbol al fecioriei 

 

III.1.2.2. Costumul popular feminin: 

- alcătuit din:  

- cămașă ornamentată frumos, cu mâneci până la cot, bogat ornamentate, cu ațe colorate, 

încrețite;  

- mai recent, poale albe cu cipcă pe dedesubt, iar peste tot un rând de poale colorate cu 

modele florale mărunte; 

- iarna purtau suman cu glugă; 

- opinci cu obiele; 

- nevestele purtau pe cap – un fel de șapcă de culoare albă și batic peste, iar părul prins într-un 

coc: cocul se făcea dintr-o coadă împletită și se răsucea după un obiect care trebuia 

confecționat de soț - cont – din tablă și sârmă, cu 4-5 dinți așezați la 1 cm distanță unul de 

celălalt – semn că e căsătorită; oriunde mergea baticul trebuia pus pe cap; 

- fetele puteau să își poarte părul despletit, dar îl purtau de obicei într-o singură coadă, nu era 

obligatoriu să poarte năframă; majoritatea își împleteau în cozi panglici colorate; 

- iarna purtau o haină din pânză mai fină, brodată, bogat ornamentată, nu era de culoare albă, 

de obicei albastru deschis – vizitcă; 

- cununa de căsătorie era confecționată de mireasă, cu ajutorul prietenelor sau a unei persoane 

mai apropiate; 

- costumul de mireasă: cunună ornamentată cu mărgele, rozmarin, pe un suport de sârmă; o 

purtau doar miresele ca simbol al purității; femeile care erau considerate necinstite li se lua 

cununa. 
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III.1.4. Confecționarea portului popular și a diferitelor textile 
În câteva dintre sate se mai găsesc femei care scot – mai ales în timpul iernii – războaiele pentru 

confecționarea diferitelor textile. Femeile din Halmășd confecționează textile pentru portul popular 

și covoare. La fel o familie din Cosniciu de Sus. În această privință se remarcă familia Papuc din 

Cerișa: familia nu numai că se mai ocupă de confecţionarea portului popular românesc specific 

locului, dar au și strâns o colecție mai mică de porturi populare de femei și bărbați confecționate de 

ei sau moștenite de la strămoși. Familia are planuri de a deschide și un fel de muzeu local dar pentru 

moment elementele colecției sunt păstrate într-o clădire de lângă casa lor și fără sprijin șansele de 

reușită sunt reduse.  
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III.2. Elementele modului de viaţă  
 
III.2.1. Clădiri tradiționale, interioare tradiționale  
Clădirile tradiţionale și celelalte elemente ale arhitecturii vernaculare se află în general în stare 

deteriorată. Interioarele nu s-au păstrat în totalitate: interioarele tradiționale arată existența 

tradiționalului și modernului în același timp și același loc (incompatible synchronies / 

Ungleichzeitigkeit, vezi Bausinger 1989). Elementele interioarelor tradiționale ca și ștergarele, 

diferite elemente de mobilă (de ex. lăzi) se mai păstrează, dar ansamble complete nu se mai 

regăsesc. Se poate spune că modernizările arhitecturale venite cu modernizările economice și 

sociale (cunoscute și sub numele de de-țărănizare / de-peasantisation, vezi Veress 1999) care au 

ajuns în zonă în trei mari valuri (modernizarea capitalistă de la începutul secolului 20. și perioada 

interbelică, modernizarea socialistă după colectivizare și modernizarea postsocialistă) au afectat în 

mare măsură baza materială a vieții locale. Drept consecință locuințele au fost modernizate mai ales 

pe vremea socialismului și după, ajungând în momentul de față într-o situație în care se poate 

afirma că locuințele tradiționale în folosință nu s-au mai păstrat. Posibilităţile ca locuitorii din satele 

vizitate să întrețină o locuinţă tradiţională din resurse proprii sunt foarte reduse. Există totuși câteva 

sate în care găsim clădiri tradiționale atât din punctul de vedere al materialelor folosite, cât și din 

punctul de vedere al structurii tradiționale. Rolul muzeelor locale trebuie accentuat și aici.  

Exemple:  

Valcău de Sus 

Casă construită în 1910 de Brisc Teodor și Brisc Floare, au locuit acolo, apoi au lăsat casa lui Sârca 

Dumitru și Sârca Sânză; acum nu este locuită; a trăit în ea domnul Sârca Dumitru, până acum 6 ani, 

când a murit; este folosită acum pe post de depozit de către proprietarii actuali, Sârca Lenuța și soțul 

ei; a fost construită din bârne lipită cu lut, acoperită cu ciripuri, are prici și e construită cu pod, cu 

două încăperi mai mari decât la casele văzute până acum; Sârca Dumitru a fost violonist, se mai 

păstrează în casă obiecte vechi, blide, șterguri, vioara domnului Dumitru; casa are în interior un 

dulap mic făcut în perete, copileț, unde puneau ulcele cu lapte la prins sau alte obiecte. (nr.161, pe 

ulița Principală) 
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Plopiș 

Pe ulița principală, nr. 15, este casa care aparține acum lui Gal Gheorghe (82 ani), a fost casa în care 

s-a născut, construită de părinții lui prin anii ʼ20; după moartea tatălui proprietarul casei a fost Gal 

Măriuța, mama, iar după căsătoria surorii lui, casa i-a aparținut acesteia: Gal Florița; la moartea 

doamnei Florița casa a rămas în posesia lui Gal Gheorghe și este folosită mai mult ca depozit de 

obiecte și cereale; este alcătuită din tindă și o cameră. Casă din bârne, lipită cu pământ, acoperită cu 

ciripuri, trebuia să fie grajd, casa urmând să fie lângă drum. Datorită contextului, construcția a fost 

folosită drept casă de locuit. Nu mai păstrează decât elemente disparate ale unui decor tradițional, 

interiorul fiind în paragină. 

 

Preoteasa 

Un element specific este o moară, singura care a rămas dintre cele 9 care erau în sat, dar care e 

scoasă din funcțiune de aproximativ 2 ani, de când a murit fostul proprietar, totuși clădirea și casa 

au rămas, fiica fostului proprietar încă locuiește acolo. Câteva date despre casă: construită de Tuns 

Gavril, morar, tatăl doamnei Tuns Florica, 61 de ani, în 1945, mutată în locul actual în 1953, din 

lemn de gorun făcută, alcătuită cu ciripuri, încă este locuită.  
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Moara pe apă: construită în 1953, tot de Tuns Gavril; sunt păstrate elementele componente, în stare 

de funcționare: maje (cântar), cofa (5-6 kg), jumătate (15 kg), vica (aproximativ 25 kg), piatra de 

moară, lăzi pentru depozitat, site prin care se cernea făina rezultată etc. 

  

 

 

 

 

 

 

 
III.2.2. Ansambluri de pivnițe 
O parte a zonei studiate se remarcă prin prezența cultivării viței de vie și a producției de vin. 

Prezența viței de vie este documentată în unele cazuri chiar din evul mediu, în registrele și 

statisticile de la începutul și sfârșitul secolului 19. aceste sate apar cu terenuri însemnate dedicate 

podgoriilor și producției de vin. În cazul unor sate cultivarea viței de vie este completată și de 

prezența unor ansambluri de pivnițe în afara satului, între sau lângă vii. Aceste pivnițe sunt săpate în 

pământul nisipos cu sau fără o clădire la intrare (casă de presă, présház). Uneltele pentru cultivarea 

viței de vie (sape, hârlețuri, lopeți, foarfeci vie etc.), procesarea și depozitarea vinului (zdrobitoare 

de struguri, prese, căzi, butoaie) sunt păstrate în aceste pivnițe, la fel și vinul se depozitează aici. 

Pivnițele, pe lângă funcția de depozitare au un rol important și în viața socială și culturală locală: 

asemănător hăbii aici se organizau petreceri frecventate mai ales de bărbați. În legătură cu cultura 

vinului (și nu numai) localnicii țin să accentueze ospitalitatea omului de Sălaj. Se spune că oricine 

cu intenții bune ar umbla prin podgorii și în fața pivnițelor trebuie invitat la un pahar de vin sau de 

pălincă, dar se spune și că această invitație nu se poate refuza.  

Pe vremuri și muzicanții vizitau zonele unde erau amplasate pivnițele și gazdele au cântat și au și 

dansat. Se poate spune că pivnițele jucau un rol important în transmisia elementelor culturale, mai 

ales în transmisia muzicii populare și dansului popular, în special în transmisia dansului popular 

bărbătesc maghiar specific zonei, numit verbunk. Trebuie menționat că producția de vin este în 

declin și multe pivnițe sunt închise cu toate că în multe zone din Europa exemplele de succes de 

patrimonializare și branding local se bazează exact pe producția locală de vin și/sau existența unor 

structuri arhitecturale legate de această activitate (Ulin 1995).     

 

Boghiș 

Pivnițele sunt săpate în pământ (lyukpince) în afara satului. Au două părți: intrarea (gádor) și partea 
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interioară (pincelyuk). Există pivnițe și cu, și fără o clădire la intrare. În partea de intrare se țin 

uneltele, câteodată se pune și o masă, scaune, dulap, iar în pivnița propriu zisă se ține vinul și 

pălinca. Pivnițele au o lățime de 3-4 metri, și a lungime de 5-6 metri. 

În sat găsim trei ansambluri de pivnițe: Rózsa-hegy (aici se găsesc cele mai vechi pivnițe, sunt și 

pivnițe care au fost făcute acum 100-150 de ani). Bagolyvár-sor cu pivnițe construite în anii 1970-

1980 și Temető. 

 

Crasna 

Localitatea este caracterizată prin prezența a mai multor dealuri cu viță de vie și ansambluri de 

pivnițe. Pivnițele mai vechi din Crasna sunt construite din materiale locale: la cele mai multe clădiri 

s-au folosit văiugi bătute între cofraje din nuiele, clădirile astfel făcute fiind acoperite cu corzi de 

viță. Clădirile construite din văiugi și acoperite cu un strat gros de corzi de viță erau menite de a 

asigura temperatura și umiditatea necesară păstrării vinului. Aceste clădiri asemănător pivnițelor 

săpate în pământ au două încăperi, una pentru unelte și cealaltă pentru depozitarea vinului.  

Conform literaturii de specialitate (Gáspár 1999) și amintirilor localnicilor pivnițele ofereau prilejul 

de a organiza mici petreceri cu muzicanți și dansuri. Petreceri familiale se organizează și astăzi pe 

dealurile care înconjoară satul.  

Cele mai importante dealuri cu pivnițe: Nagyhegy, Kishegy, Horváti szél, Csonkás, Rózsás, Mocsár 

hegyek.  

 

Nușfalău  

Pe dealurile care înconjoară satul Nușfalău găsim atât pivnițe săpate, cât și pivnițe construite. 

Conform tradiției locale un rol important în cultivarea viței de vie a jucat și familia Bánffy care a 

avut mai multe clădiri și în sat (în sat trăind trei ramuri ale familiei). Avem date despre pivnițe din 

anii 1750, se spune că Pivnița Lungă (Hosszú pince/Fehér pince) se întinde sub dealul Nagycsicsó și  

ajunge până la castelul mare al familiei. Pivnițele mai vechi se află pe dealul Nagycsicsó, pivnițe 

mai noi s-au construit și pe Dealul cu Nuci. Conform descrierilor (Major 1999) culesul strugurilor 

era o adevărată sărbătoare în localitate.    

 

Zăuan 

Satul are trei ansambluri de pivnițe alcătuite în total din 298 de pivnițe. Pivnițele sunt săpate în 

nisip, au o lungime de 4-6 metri. Sunt alcătuite din două încăperi, una pentru unelte, cealaltă pentru 

depozitarea vinului. Partea de intrare este numită gádor sau besung, mai recent această parte a fost 

schimbată la mai multe pivnițe unde s-a și construit o încăpere de intrare. Majoritatea acestor 

pivnițe au fost construite după colectivizare, deși cultivarea privată a viței de vie a intrat în declin 
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exact în aceeași perioadă. Cultivarea viței de vie este împiedicată și astăzi din cauza lipsei mașinilor 

și din cauza îmbătrânirii plantațiilor. Foarte multe pivnițe s-au construit după colectivizare, în 

timpul socialismului și după, și servesc mai degrabă ca loc de odihnă. 

Dealurile cu pivnițe: Vargáné dombja, Körtvélyes (“Körties”), Hangás hegy (“Golgota”) (cele mai 

vechi pivnițe aflându-se pe ultimele două dealuri). Pivnițele de pe Körtvélyes se întind pe lângă 

strada principală ajungând chiar și până la biserică. În localitate se spun legende conform cărora 

aceste pivnițe au servit și ca adăpost sau cale de scăpare în fața dușmanilor.  

 

Bilghez 

Pivnițele din Bilghez sunt săpate în nisip și sunt numite conform tradiției locale pivnițe de găuri 

(lyukpince). Au în general o lungime de 6-7 metri, uneltelte și vinul sunt păstrate în ele. Localnicii 

spun că primele pivnițe de acest gen datează din perioada interbelică.  

 

Leșmir 

Satul care aparține comunei Marca se află la marginea zonei studiate. De pe dealurile Leșmirului se 

poate vedea câmpia Bihoreană. Avem date conform cărora vița de via a fost cultivată încă din 

secolul 14. (Major 1999). Conform statisticilor de la sfârșitul secolului 19. 8,2% din suprafața totală 

a satului a fost plantată cu vița de vie, proporția fiind cea mai ridicată din zona studiată. Localnicii 

au avut dreptul să-și vândă vinul pe tot parcursul anului. Pivnițele sunt fie săpate în dealuri sau 

și/sau construite în fața acestor pivnițe săpate. Este interesant că pe una dintre ulițele care se duc 

spre vii mai sunt și case familiale, ale căror dependințe se sprijină de dealul abrupt sau în unele 

cazuri găurile săpate sunt folosite pentru depozitare.  

Schimbările sociale și economice, dar mai ales apropierea de câmpul petrolifer de la Suplacu de 

Barcău au afectat în mare măsură cultivarea viței de vie. Mulți proprietari își vând terenul 

companiei petrolifere care plătește un preț destul de bun pentru aceste terenuri. Localnicii nu numai 

că își abandonează terenurile cu vița de vie dar își închid definitiv pivnițele.  

Astăzi găsim aproximativ 150 de pivnițe pe patru dealuri: Szakadás, Porostető, Szurduk, Hegyalja, 

dar se poate spune că atât practica economică, cât și arhitectura vernaculară legată de această 

practică sunt periclitate. Uneltele și butoaiele de plastic provenite din producția în masă care 

înlocuiesc treptat uneltele confecționate local joacă un alt rol important în schimbarea acestui 

domeniu.   

 

Cazane pentru prelucrarea fructelor 

Zona studiată se remarcă și prin prezența livezilor și prelucrarea fructelor. Registrele și statisticile 

din secolul 19. deja confirmă prezența cultivării fructelor. O posibilitate de fructificare a recoltei 
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prezintă producția băuturilor spirtoase: pălinca din Sălaj este larg apreciată, iar localnicii se și 

mândresc cu acest segment al economiei și culturii locale. Datorită totuși legislației în vigoare 

referitoare la producția băuturilor spirtoase datele legate de acest segment nu se obțin foarte ușor. În 

satul Nușfalău familia Bánffy a înființat o rafinărie, dar această clădire astăzi nu este folosită, deși 

ar putea fi un element important în patrimonializarea valorilor locale. Respondenții din sat au și 

subliniat potențialul acestei clădiri în reproducerea tradițiilor locale și includerea ei în itinerarul 

turistic local. Cazanele sunt răspândite din satele din zonele montane până la cele de câmpie, și 

conform estimărilor unor localnici la fiecare a doua casă găsim câte un cazan în care se poate distila 

pălinca vestită.  
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III.2.3. Bucate tradiţionale  
Modernizarea din secolul 20. a afectat și acest segment al culturii. Bucătăria locală se poate 

caracteriza ca fiind mai degrabă una ardelenească/românească, decât locală, atât în privința 

ingredientelor, cât și în privința bucatelor/modului de preparare. Diferitele plăcinte sunt prezente 

aproape în fiecare sat. În această privință se remarcă comuna Marca, unde un festival numit Plăcinta 

Mărcanului este organizat în fiecare an. Festivalul este menit să (re)construiască o identitate 

mărcană pornind de la tradițiile bogate legate de prepararea diferitelor plăcinte. La festival fiecare 

sat și comunitate etnică are posibilitatea de a-și prezenta tradițiile culinare, astfel comunitățile 

românești din Marca, Porț și Șumal, comunitatea de maghiari din Leșmir și comunitatea de slovaci 

din Marca-Huta. 

Se poate spune că deși acest segment are un potențial ridicat în construirea capitalului zonelor rurale 

(countryside capital, vezi Garrod et al. 2006), acest potențial este departe de a fi folosit și ideile 

locale care vizează atragerea turiștilor nici nu menționează gastroturismul care are un succes relativ 

de mare în țările din Occident, dar și în țările în dezvoltare (Williams et al. 2014). Totuși, unele 

bucate păstrate, precum și prezența și conviețuirea a mai multor comunități etnice, mai ales a 

comunității slovace ar putea servi ca și un punct de pornire la construirea acestui capital. Trebuie 

menționat totodată că acest proces depinde în mare parte de prezența unor investitori cu viziune 

cum se poate vedea în alte cazuri în Transilvania (Szabó 2015). 

Prezentăm mai jos câteva bucate tradiționale care fie prin ingrediente, fie prin modul de preparare 

sunt, ori sunt considerate specifice locului.  

  

Tioaște cu păsat 

Servite la evenimentele importante din viața unui om: botez, nuntă, înmormântare, de Crăciun. 

Ingrediente: carne de porc, slănină, ceapă, păsat, bulion, boia, sare, frunze de varză murată. 

Mod de preparare: se pregătește compoziția: se taie mărunt carnea de pe un picior de porc, pecie 

(mușchi afumat), slănină și se amestecă cu o cantitate mai mică de păsat, apoi se adaugă ceapă 

tăiată mărunt, boia, sare și bulion. Se pregătește frunza de varză și se rulează compoziția astfel încât 

sarmalele să fie cât mai mici. În oală se așează pe fundul vasului bețe de vie (să nu se prindă 

mâncarea), se așează un ciont afumat peste, se aranjează sarmalele în recipient și pe deasupra se 

adaugă bucăți de carne. Eventual se poate adăuga ulei sau untură. Se pun la fiert. 

 

Pătură (supă de tăiței) 

servită la evenimentele importante din viața omului, dar și în viața de zi cu zi; 

Ingrediente: tăiței, carne de găină, morcovi, țelină, piper, sare, apă. 

Mod de preparare: se pregătește pătura, se lasă la uscat, după care se taie în fire subțiri, tăiței; se 
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pune carnea la fiert. Când carnea este fiartă se scoate afară din oală, se adaugă legumele tăiate 

cubulețe, apoi sarea, piperul și, la sfârșit se adaugă tăițeii. Se lasă la fiert câteva minute și la sfârșit 

se adaugă pătrunjel. 

 

Polesneak/polisneak 

Specific satelor cu locuitori de etnie slovacă, rețeta a fost înregistrată la Făgetu. 

Ingrediente: cartofi, sare, o lingură de făină, untură/ unt 

Mod de preparare: cartoful curățat de coajă, dat prin răzătoare se amestecă cu o lingură de făină, 

sare. Se așează amestecul pe plită, se prăjește pe ambele părți, se unge cu unt, untură sau se poate 

mânca simplă. 

 

Găluște cu brânză de vacă 

Specific satelor cu locuitori de etnie slovacă, rețeta a fost înregistrată la Făgetu. 

Ingrediente: cartofi, făină, brânză de vacă 

Mod de preparare: Cartoful dat prin răzătoare se amestecă cu făină; după ce se face aluatul, se 

aruncă cu lingura în apă fiartă de pe un lopitău, după ce fierb, găluștele sunt strecurate. Într-un vas 

se pune la încălzit unt sau untură, se amestecă cu găluștele și se pune peste ele scoaca proaspătă. 

Apoi se așează în farfurie. 

 

III.3. Meşteşuguri, unelte tradiţionale 
Industria mică populară și meșteșugurile populare în general au dispărut în urma mai multor factori 

din secolele 19. și 20: extinderea rețelei de transport (extinderea rețelei de transport feroviar din a 

doua parte a secolului 19. jucând un rol decisiv în acest proces), industrializării începută la sfârșitul 

secolului 20., și industrializarea și urbanizarea survenită în timpul socialismului. Exemplul ar putea 

fi prelucrarea fierului și lemnului în Munții Apuseni, care împreună cu transportul feroviar, apariția 

produselor mai ieftine, schimbarea modului de viață și scăderea cererii pentru aceste produse 

tradiționale au dispărut aproape cu totalitate. În Transilvania au supraviețuit acele meșteșuguri 

tradiționale care au servit niște nișe economice (fierăritul în zonele unde se mai lucrează cu cai, 

împletitul de coșuri etc.) sau au intrat în procesul de folclorism și producerea tradițiilor (olăritul din 

diferite zone, de exemplu Corund, confecționarea textilelor etc.). Nici în zona studiată nu s-a 

întâmplat altfel, și se poate spune că meșteșugurile tradiționale cu câteva excepţii au dispărut. 

Olăritul și prelucrarea lemnului din Sălaj erau vestite, dar produsele făcute de meșteri locali se mai 

găsesc numai în muzee sau în adâncul caselor mai vechi.     

Totuși, există câteva excepții: familia Papuc din Cerișa, acum a mai fost menționat, se mai ocupă de 
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confecționarea costumului popular. Femeile își mai scot războaiele. Încă există un atelier de fierar la 

Bozieș (proprietarul a murit recent, soarta atelierului a devenit incertă). La Boghiș mai activează un 

cioplitor în lemn. Romii din Nușfalău își mai amintesc de cunoștințele legate de cărămidărie, dar dat 

fiind cererea scăzută, aproape inexistentă, nimeni nu se mai ocupă de producția de văiugă. Romii 

din Cerișa mai fac mături din ramuri de mesteacăn.  

Un caz aparte este satul Făgetu: spre sfârșitul secolului 19. strămoșii comunității de azi au fost adus 

pentru defrișarea pădurilor. Majoritatea bărbaților erau deci tăietori de lemne. Interesant la tăietorii 

de lemne a fost modalitatea prin care obișnuiau să își construiască colibe atunci când mergeau la 

lucru. Colibele erau de lemn, se săpa în pământ o groapă rotundă, se puneau din lemne câțiva stâlpi, 

în centrul gropii se punea un copac mai mare, sculptat pe dinăuntru, ca să poată ieși fumul, cu 

lemne de 1-2-3 metri, le-au despicat și au făcut un fel de acoperiș. Cu timpul însă și această 

comunitate s-a reorientat, membri comunității azi participă la Festivalul Cartofului de la Șinteu 

(localitate învecinată din județul Bihor, locuită de cetățeni de etnie slovacă).  
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III.4. Muzee şi colecţii locale 
 

Comuna Plopiș 

Sat Iaz 

Se găsesc colecţii şi muzee în numeroase sate. În această privinţă se remarcă comuna Plopiş şi satul 

Iaz. În sat găsim trei muzee locale, una relocată de la Făget, sat aparținând comunei Plopiș și locuit 

preponderent de slovaci până în prezent și una relocată din centrul de comună, satul Plopiș. 

Muzeul de Artă Populară al Ligiei Alexandra Bodea. Aparține Ligiei Alexandra Bodea, în vârstă 

de 22 ani. După moartea bunicii sale, Ligia a început să îngrijească obiectele rămase și să strângă 

costume și alte lucruri de pe la oamenii de prin sat, prestând munci în gospodărie în schimbul lor 

(prin 2004); după ce părinții ei au aflat de persistența acestei pasiuni au ajutat-o să strângă obiecte și 

costume de pe întreaga Valea Barcăului. Majoritatea obiectelor au fost cumpărate, dar sunt și care 

au fost donate. Se află în colecție costume și elemente vestimentare de pe Valea Barcăului și din 

Zona Submeseș, diferite obiecte de uz casnic și gospodăresc. a mers prin toate satele din zona 

munților Plopiș: Cosniciu, Valcău, Plopiș, Marca etc. Traseul turistic de case tradiționale cuprinde, 

în prezent, două case relocate: Casa Birăiții, din Plopiș, și Casa Cântărețului, din Făget și este în 

extindere; 

Casa Birăiții. Relocarea a început în 2012. Inițial a aparținut primarului de Plopiș din perioada 

1915-1935, Lupău Dumitru, a Vilii. Construită la începutul anilor 1900, din bârne, pământ cu apă și 

paie, a fost acoperită cu ciripuri și este alcătuită dintr-o prispă, tindă (cu cuptor de pâine), camera de 

mândreț și camera de locuit. După moartea primarului casa a rămas soției acestuia căreia i se spunea 

Birăiță. Casa a fost cumpărată de la actualii proprietari prin intermediul proiectului „Acasă ca mai 

demult”, a fost demontată de o echipă de meșteri și remontată la Iaz; drept parteneri de proiect au 

fost Centrul pentru Cultură și Artă, Zalău. 

Casa cântărețului. Construită între anii 1860-1865, de către strămoşii lui Manyur Pavel, casa a fost 

pentru prima dată construită în localitatea Halmăşd, apoi mutată în cătunul Hurez din localitatea 

Plopiş; construită din bârne și acoperită inițial cu paie, apoi cu stuf. Din actele primăriei rezultă că 

în anul 1927, proprietarul Manyur Pavel, după întoarcerea din prizonierat, s-a mutat cu familia, 

mutând şi casa odată cu ei, în localitatea Făgetu. Iniţial casa avea o singură cameră şi prispa, iar 

după mutarea ei în localitatea Făgetu i s-a mai adăugat o cameră. Ultimul care a locuit în această 

casă este Pisek Ioan, născut în anul 1932 şi care în anul 1955 s-a căsătorit cu Monte Ana, fiica 

adoptivă a lui Manyur Pavel. Casa a fost locuită până în 2013, când proprietarul s-a mutat într-o altă 

casă nou construită. Casa a fost relocată la propunerea familiei Bodea la Iaz și a fost făcută 

inaugurarea ei la 31 octombrie 2015, inaugurare la care au participat membrii ai comunității slovace 
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din Făgetu, reprezentanți ai Ministerului de Afaceri Externe din Slovacia (care au fost și parteneri în 

proiectul relocării casei).  

Se numește „Casa cântărețului” deoarece ultimul proprietare, Pisek Ioan, cântă cu foarte mare 

pasiune. A înregistrat piese alături de Maria Lătărețu și este primul reprezentant al comunității 

slovace cu care au făcut înregistrări ale cântecelor în limba slovacă cercetători de la Muzeul 

Țăranului Român. 

 

Comuna Crasna 

Sat Crasna 

Muzeul local: se află într-o clădire care aparține momentan primăriei din comună (clădirea 

aparținea cândva unei familii de evrei). Colecția a fost fondată din inițiativa unui localnic (Pákai 

Ferenc), obiectele au fost donate de către locuitorii satului. Clădirea are patru încăperi: bucătăria, 

camera mare (cameră de mândreț) și camera mică. Camerele sunt amenajate în următorul fel: în 

camera mare se află un pat, un pătuc, masă, lădoi, deasupra lădoii o oglindă. În camera mică se află 

o masă, un pat, dulap, comodă, raft pentru farfurii și alte obiecte din ceramică. Aici au fost expuse 

și elemente de port popular și costume populare. În bucătărie se află un cuptor tradițional (construit 

în această încăpere după înființarea muzeului), un dulap și raft pentru farfurii și oale (numite local 

credențuri), obiecte de uz casnic. În a patra încăpere a fost amenajată o expoziție numită De la 

cânepă până la poale (A kendertől a pendelyig) în cadrul căruia se prezintă procesul de prelucrare a 

cânepei prin obiecte și textile gata făcute. Pereții sunt acoperiți cu textile și fotografii.    

Muzeul este inclus în ghidul online al colecțiilor locale din Transilvania al Asociației Etnografice 

Kriza János: http://www.kjnt.ro/muzeumtar/muzeum/szilagykrasznai-falumuzeum  

 

Colecții de diferite dimensiuni mai există în numeroase sate: 

 

Comuna Marca 

Sat Șumal: colecție mai mică în incinta schitului greco-catolic. Obiectele au fost colectate din 

localitate dar și din alte localități. se simte influența zonei Bihorului, de unde au șu fost preluate 

elemente de costume populare.  

Sat Marca: colecție mai mică la casa parohială ortodoxă. Obiectele au fost colectate de către fostul 

preot paroh cu ajutorul unei învățătoare de etnie slovacă și cu ajutorul elevilor din sat. 

 

Comuna Halmășd 
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Sat Aleuș: colecție mai mică într-o sală din școala locală. Obiectele au fost colectate de către o 

învățătoare cu ajutorul elevilor. Colecția cuprinde patrimoniul tangibil al satului: obiecte 

tradiționale, porturi populare, diferite textile, obiecte de uz casnic, unelte agricole. 

Sat Halmăşd: colecție mai mică într-o sală din școala locală. Obiectele au fost colectate de către 

profesorul de istorie. Colecția cuprinde patrimoniul tangibil al satului: obiecte tradiționale, porturi 

populare, diferite textile, obiecte de uz casnic, unelte agricole. 

 

Comuna Ip 

Sat Ip: colecție mai mică în pivnița parohiei reformate. A fost fondată din inițiativa preotului din 

localitate în 2008. Este amenajată o bucătărie și o cameră de mândreț. În colecție se află 

aproximativ 200 de obiecte donate de către localnici (donațiile au sosit de la 35-40 persoane). 

Colecția cuprinde patrimoniul tangibil al satului: obiecte tradiționale, porturi populare, diferite 

textile, obiecte de uz casnic, unelte agricole și fotografii de valoare documentară și arhivistică.   

Sat Zăuan: colecție mai mică într-o cameră în incinta fostei primării. O pereche locală a înființat 

colecția în 2011, au planuri de a o extinde. Colecția cuprinde patrimoniul tangibil al satului: obiecte 

tradiționale, porturi populare, unelte pentru țesut (războaie), diferite textile, obiecte de uz casnic, 

unelte agricole. Pereții sunt acoperiți cu textile.  

 

Comuna Nușfalău 

Sat Nușfalău:  există două colecții private, una în casa familiei Torkos, și una în casa familiei 

Posta. Familia Torkos: au început să colecționeze obiecte din sat prin anii 1970. În momentul de 

față familia are o încăpere în care sunt expuse obiecte de uz casnic, obiecte pentru prelucrarea 

cânepei, textile și diferite alte obiecte legate de viața țărănească, mobilă și textile. Sunt expuse și 

câteva obiecte provenind din moștenirea fostei familii de baroni din localitate. Familia Posta: mai 

ales diferite textile, care au fost inițial colectate și expuse cu ocazia aniversării de 350 de ani de la 

înființarea școlii din Nușfalău.   

 

Comuna Valcău de Jos 

Sat Valcău de Jos: Sala de tradiții: este amenajată într-o cameră a Școlii Gimnaziale Valcău de Jos. 

Are obiecte de uz gospodăresc, costume populare, obiecte de artă populară, adunate de la oameni și 

expuse în sală. Sala a fost deschisă acum aproximativ 5 ani printr-un proiect și este deschisă elevilor 

pentru a o vizita sau pentru a derula activități. 

Sat Valcău de Sus: Colecția personală a lui Văsăliuț Floare, născută în 1951, în vârstă de 59 de ani, 

care lucrează în Italia. A început să colecționeze obiecte în urmă cu câțiva ani. Camera a amenajat-o 

acum 3 ani. La intrarea în casă are expuse obiecte din gospodărie: tepțâni (piepteni) de cânepă, 
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oluță cu peteică (o legătură din fire înnodate care ajută la transportul vaselor), caier, furcă de tors, 

lompaș, clopote, tichineauă (pentru luat făina), lopitău pentru luat pâinea etc. În interior camera 

amenajată are expuse costume vechi de pe Valea Barcăului (spăcelele cu tingătură, decor la gât, sau 

cu goloande – pentru gâtul spăcelelor, un șnur care ajută la închiderea lor), sumane, o pânzătură 

(cununa de la mireasă), un pat cu perini – horneț, saci de pânză, lipideauă, șterguri cu blide, un coș 

pe care, de Paști, oamenii îl umpleau cu alimente și o sticlă de vin și îl duceau la binecuvântat, 

dricariu (o plapumă din puf de gâscă numită și dună), lădoi și alte obiecte. 
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IV. Patrimoniu intangibil 
IV.1. Elemente de folclor, dansuri şi muzică populară tradiţională 

Zona Sălajului este cunoscută în literatura de specialitate ca fiind o zonă bogată în cântece populare, 

fapt care la unii autori este explicat prin prezența cultivării viței de vie și producției de vin. Trebuie 

subliniat totuși că aceste cântece populare fac parte din categoria cântecelor de stil nou. Stratul 

vechi de muzică populară atât la români, cât și la maghiari a fost înlocuit de elemente noi, preluate 

de multe ori din mass media curentă. În satul Nușfalău s-a dezvoltat un fel de cult al unui 

compozitor local din familia Bánffy (Bánffy György / Gheorghe Bánffy) care a compus niște 

cântece populare răspândite în zonă dar și în afara zonei. Memoria lui este ținută vie printr-o serie 

de activități culturale organizate în fiecare an de Sfântul Gheorghe la sfârșitul lunii aprilie.  

Dansurile sunt păstrate în cadrul unor grupuri de tineri şi ansambluri de dans, și în cazul 

comunităților maghiare prin așa zisa metodă a caselor de dans (metodă inclusă pe lista 

patrimoniului intangibil a UNESCO). În cazul comunităților românești în zona Valcăului existau 

doar dansuri de perechi; nu a fost semnalată prezența vreunui dans specific femeilor sau bărbaților 

În general folclorul se poate descrie prin termenii ca folclorism, revival şi survival.  

 

Dansurile din Crasna 

Dansul de perechi început cu piciorul interior este caracteristic zonei. Se mai găsesc dansuri de 

feciori care au fost dansate de multe ori și la petrecerile organizate la pivnițe. Cel mai cunoscut dans 

de acest gen este verbunk-ul, jucat pe vremuri la înrolarea tinerilor în armată, și așa numitul zsibaj 

(amorțeală) care era jucat până dansatorului i s-au picioarele. Aceste dansuri s-au păstrat cel mai 

bine în satul Crasna, datorită activității unor pedagogi din sat și prezenței unui ansamblu de dans. În 

casele de dans tinerii învățau spontan prin imitare, iar în taberele de dans sunt oferite cursuri de 

dans popular.  

 

Formația de muzicanți din Nușfalău 

Satul Nușfalău, mai precis comunitatea de romi din acest sat era vestit din cauza serviciilor 

muzicale prestate de mai multe formații din localitate. Se spune că spre mijlocul secolului 20. încă 

existau și funcționau mai multe formații în localitate. Cu schimbările în modul de viață, schimbarea 

gusturilor și modului de a petrece aceste servicii au devenit din ce în ce mai marginalizate: de 

exemplu petrecerile mai mari organizate la pivnițe sunt din ce în ce mai rare. Astăzi nu există cerere 
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pentru aceste servicii, casele de dans și celelalte ocazii și evenimente nefiind de ajuns pentru 

supraviețuirea a mai multor formații. Un factor în marginalizarea acestor servicii ar putea fi și faptul 

că zona – din cauza dispariției timpurii a stratului arhaic – nu a fost pusă pe harta muzicii populare.  

Există totuși o formație din Nușfalău care în momentul colectării datelor era alcătuită din 

următoarele persoane:  

Bertalan József (Bagos) 

Csengettyüs Vasile 

Csengettyüs László 

Varga Zoltán 

Varga Vasile Sergiu 

Sunt invitați în Ungaria în case de dans, la Cehu Silvaniei, Crasna și Boghiș în taberele de vară, 

precum și în nunți și baluri în localitățile din apropiere.  

 

Ansamblul de dans din Valcău de Jos 

Trebuie menționată existența unei trupe de dansuri, specifică zonei, cu un istoric bogat; formația 

„Spiridușii Valcăului” coordonată, în prezent, de doamna profesoară Monica Ember, datează din 

1970: o formație de dansuri populare mixte de pe Valea Barcăului, cu un efectiv de 16 perechi de 

dansatori, formată din elevi ai Școlii cu clasa I-VIII Valcău de Jos și Școlii cu clasele I-VIII Valcău 

de Sus, coordonată de profesorul Ghilea Traian și învățătorul Blaga Florian; trupa a participat la 

diverse festivaluri, în perioada respectivă inclusiv la Cântarea României; costumele populare pe 

care le îmbracă sunt, majoritatea cele confecționate în 1975, după o sponsorizare primită din partea 

primăriei, costumele au fost confecționate de femei care au încercat să preia elementele comune 

(foarte multe, de altfel) ale costumelor din zona Valcău; menționez că dansurile trupei au fost culese 

și adaptate din întreaga zonă, nu sunt neapărat dansuri specifice zonei, majoritatea fiind forme 

organizate și instituționalizate, nu cele desfășurate obișnuit. 
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IV.2. Obiceiuri tradiţionale, obiceiuri calendaristice şi religioase, 
obiceiuri legate de cursul vieţii 

 

Chiar şi dacă din iniţiativa unor profesori şi alţi intelectuali locali (preoţi) unele obiceiuri 

calendaristice şi tradiţionale s-au mai păstrat, mai ales obiceiurile legate de marile sărbători 

religioase (de exemplu colindatul). Se mai găsesc şi obiceiuri legate de cursul vieţii.  

 

IV.2.1. Obiceiuri calendaristice și religioase 
Cel mai bine s-au păstrat obiceiurile de crăciun și anul nou, acestea fiind și cele mai articulate în 

rândul obiceiurilor calendaristice și religioase (Pop).  

Obiceiuri legate de Crăciun și Anul Nou 

Principalul obicei de Crăciun este colindatul (kántálás în limba maghiară), obicei menit să asigure 

un an rodnic și sănătate tuturor membrilor comunității. Se păstrează atât în comunitățile românești, 

precum și în comunitățile maghiare. 

Colindătorii erau organizați în una-două cete alcătuite exclusiv din feciori și bărbați;  ceata de 

feciori colinda însoțită de un zâcalău care, în vechime, era fluieraș sau cimpoier, iar ulterior viorist 

ori taragotist. Trecând obligatoriu pe la fiecare casă ceata cânta o colindă, juca fetele și nevestele 

tinere din casa gospodarului (și pe cele venite în povești), își primea darurile și pleca mai departe. 

Majoritatea colindelor cântate de cete (Corinda fetii, Corinda feciorului, Corinda ce’ mare) erau 

laice și atât de vechi încât unele fragmente ale lor au devenit - prin prescurtări de cuvinte și prin 

prezența arhaismelor - de neînțeles pentru cei care le cântă astăzi; conținutul lor este divers, 

predominând temele vânătorii și cele pastorale și agricole. După ce întreg satul era colindat, ceata 

de feciori se împrăștia și urma colindatul pe grupe mici (două - trei persoane), practic între rude, 

prieteni și vecini. 

Copiii mergeau cu colindul de la o casă la alta puțin după lăsatul serii, apoi se întorceau acasă cu 

străițile (traiste de lână frumos decorate, țesute în război, pe care le foloseau colindătorii pentru a 

depozita darurile primite cu ocazia colindatului) pline; specific lor era mersul cu Viflaimul, cu 

Biserica, cu Steaua. 

De Anul Nou 

Majoritatea obiceiurilor de Anul Nou erau legate de încercări de influențare sau ghicire a viitorului; 

astfel, în seara de Anul Nou, fetele își ghiceau sorocul măritișului punând jumări pe spată sau 

încercau să-l grăbească slobozind de prin poieți boii sătenilor (deoarece boii sunt cei care poartă 

mireasa). Se încerca și ghicirea vremii în anul următor, cu ajutorul calendarului de ceapă, 
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modalitate cunoscută și în alte zone. Copiii mergeau cu urările de sănătate și prosperitate pentru 

noul an: Sorcova, Plugușorul; 

În ajunul zilei de Bobotează copiii satului (între 6-13 ani) umblau cu Țuraleisa sau Chiraleisa; 

Fiecare copil își pregătește o traistă (straiță) mare și o talangă; îmbrăcămintea copiilor este cea 

obișnuită, însă fiecare copil mai trebuie să poarte un suman și un cojoc întors pe dos (în credința că 

așa se întorc duhurile rele). Grupul începe colindatul satului după asfințitul soarelui; se adună la 

casa unuia dintre băieți, de unde încep să ureze agitând tălăngile, pentru a da de știre sătenilor că au 

început; se pleacă pe la case și se strigă în grup “Lăsați cu Țuraleisa?”, iar gospodarul trebuie să 

răspundă afirmativ sau negativ; de obicei ieșea în fața copiilor femeia gazdei care indica grupului pe 

unde să alerge; În zgomotul produs de talăngi, în strigătul de Țuraleisa, tot grupul trebuia să 

înconjoare gospodăria: casa, șura, poiata, cotețul, curtea, grădina, pomii; în timpul înconjurării se 

striga:  

Câte pene pă cocoși/ Atâța prunci frumoși 

Câte pietri la fântână/ Atâtea oale cu smântână 

Câți cărbuni în vatră/ Atâța boi in poiată 

Căți ciutruci în codru/ Atâtea cliși în podu 

Câte paie pă poiată/ Atâtea fete pă vatră 

La gospodarii cu gospodărie mai mare grupul se împărțea în două în momentul desfășurării 

obiceiului; o grupă avea asupra ei toate tălăngile, iar cealaltă grupă le primea în momentul în care se 

întâlneau în fața gardului care despărțea unele din anexele gospodăriei; ocolul întregii gospodării îl 

făceau doar tălăngile. Dacă în timpul anului care trecuse gospodarului respectiv i se întâmplase o 

nenorocire (incendiu, animale dispărute) țuraleisătorii trebuiau să strige și să agite tălăngile cât mai 

puternic; de asemenea urau belșug cât mai mare la animale, la fructe; după ce se termina cu 

acareturile se intra în casă unde se înconjura masa de 12 ori, pentru ca în toate cele 12 luni ale 

anului gospodăria să fie îmbelșugată; ultima urare a copiilor era:  

Hâș găină după scară,  

Scoală-te fată fecioară 

Și ne dă mere și nuci 

Că d-ale le plac la prunci 

În casa în care era și fată de măritat, poamele erau date de aceasta, unde nu era, femeia-gazdă lua 

coșul cu prune uscate, mere și nuci și le împărțea;  

La începutul secolului XX se obișnuia ca fructele să fie aruncate în mijlocul casei, iar copiii trebuia 

să le culeagă de pe jos, care cât putea mai multe; după ce primeau fructele, copiii ieșeau din casă și 

se îndreptau spre alt gospodar; nici o casă nu rămânea fără urări, rar se întâmpla ca cineva să nu-i 

primească (caz de boală sau sărăcie); 



39 
 

 

 

În unele sate cu populație de etnie maghiară oamenii se vizitează între ei: la Bilghez bărbații își 

vizitează rudele, vecinii și prietenii. Ușa trebuie lăsată deschisă și vizitatorii sunt așteptate cu bucate 

tradiționale și vin. De anul nou un grup de localnic se adună la turnul bisericii și cântă cântece 

bisericești. Clopotele sunt trase timp de oră (Nușfalău). La Crasna se organizează un marș cu făclii 

și au loc și focuri de artificii.  

Biserica și religia joacă un rol important în transmisia acestor tradiții. Obiceiurile de Paște, de 

Rusalii, de Adormirea Maicii Domnului sunt strâns legate de viața bisericească și de activitățile 

preoților. Hramul fiecărei biserici este o ocazie importantă pentru enoriașii din localitatea respectivă 

și din alte părți pentru a se aduna și a sărbători împreună.  

 

Dansul de duminică 

Danț în șură: duminica și în zilele de sărbătoare, după ce se ieșeau de la biserică, mergeau acasă, 

mâncau, pentru ca apoi să meargă la danț;  

- danțul ținea până la asfințitul soarelui și era un prilej bun de întâlniri, deoarece veneau tineri și din 

alte sate; atmosfera de voie bună era întreținută prin folosirea unor strigături care fie ca ironizau  

unele defecte, fie lăudau unele calități, în special ale fetelor; 

- înainte de apusul soarelui fetele se întorceau acasă; uneori, cele care aveau simpatizanți erau 

petrecute de feciori până la poartă; 

- danț nu se făcea în postul Paștelui, al Crăciunului și în postul Sfintei Mării. 

Haba: - seara la o anumită casă, de obicei unde era fata de măritat, se adunau mai multe fete în habă;  în 

general vreo șapte, opt fete care-și aduceau furca și fusul pentru a toarce; în sat se făcea habă în mai multe 

case, aceasta; dacă într-o casă erau două fete care puteau merge în habă, nu erau lăsate întotdeauna 

amândouă, ci doar cea mai mare; 

- fetele stăteau pe laviță fără spătar, aceasta având patru picioare cioplite din topor, iar gazdele stăteau în 

mijlocul casei, pe scaune cu spătar, fiind mai aproape de ușă pentru a putea primi pe feciorii care veneau 

în habă; 

- în habă veneau și feciorii,dar deoarece erau mai multe locurile unde se organiza, ei se duceau de la una la 

alta; când intrau în casă, se așezau fiecare lângă fata care le era dragă, urmărind să-i fure fusul pentru a o 

determina să îi dea plata pe fus (un sărut). 

Claca: se făcea la o anumită casă și erau chemate mai multe fete care trebuiau să-și ducă cânepă de 

acasă; și aceasta se făcea după-amiaza și ținea până la asfințitul soarelui; spre deosebire de habă, 

aici erai chemați și muzicanți, care cântau din  hedeadă;  claca avea anumite părți distinctive față de 

habă, între care amintim: aceasta nu era făcută neapărat în casa unde era fata de măritat; 
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- feciorii petreceau fetele acasă, dar nu orice fată, ci doar aceea care îi era dragă. 

 

 

IV.2.2. Obiceiuri legate de cursul vieții 
Cele mai importante obiceiuri se leagă de naștere, nuntă și înmormântare, ele marcând cele mai 

importante momente din viața unui om. Aceste tradiții erau importante în comunitățile țărănești 

pentru că ofereau comunității de a-și exprima identitatea, de a transmite normele locale și a reîntări 

relațiile locale prin diferitele rituri de trecere (Van Gennep, Turner, Mihai Pop). Structura și 

derularea acestor rituri era asemănătoare la cele trei grupuri etnice din zonă. La Boghiș există 

obiceiul de a se aduna cu ocazia onomasticilor când bărbații adunați sparg oale de lut în cinstea 

sărbătoritului.  

 

Nașterea 

Femeile nășteau acasă cu moașă care pregătea camera cu tot ce e necesar pentru venirea pe lume a 

copilului, atunci când femeia o anunța că are dureri. Dacă se întâmpla să se nască un copil cu 

placenta lipită de cap, cu cordonul ombilical în jurul gâtului sau cu altfel de probleme, moașa putea 

să îl lase pe ceva, adică să îi ofere o alternativă, îl lăsa pe lucru, pe cântat, îi urzea și îl închina lui 

Dumnezeu; altfel, dacă era sănătos, copilul era doar închinat lui Dumnezeu. Viitoarea mamă era 

înconjurată cu multă grijă, ea nu avea voie să ascundă sarcina, crezându-se că asta ar putea scurta 

viața copilului, după naștere. 

Noul-născutul era obiectul unei griji deosebite, perioada de după naștere fiind socotită extrem de 

favorabilă intervenției elementelor malefice; copilul nu era lăsat niciodată singur în casă; împotriva 

deochiului i se legau de încheietura mâinii un fir roșu de lână și/sau o scoică; fire roșii de lână se 

așezau și la ferestre și la ușă. Unele interdicții rămâneau valabile în întreaga perioadă de alăptare. 

Era interzis oricărei persoane străine să se așeze pe patul copilului sau pe locul ocupat anterior de 

mamă, deoarece “lua laptele“. “Luarea somnului” copilului sau “spurcarea” lui putea fi evitate 

printr-o stare permanentă de veghe a mamei.  Străinii cărora li se aminteau de către mamă pericolul 

luării somnului își smulgeau un fir de păr sau un fir de ață din haină și îl lăsau pe patul copilului, 

spunându-i: “Îți dau somn”. Dacă era mișcat leagănul în lipsa copilului, exista credința că acesta va 

muri. Era foarte importantă pentru copil apa în care era spălat primele dăți, trebuia ca toate băile să 

fie făcute cu apă dintr-un singur loc.  

Mama copilului nu poate să iasă din casă timp de șase săptămâni, nici la biserică fiind socotită 

necurată. La biserică pentru botez copilul este dus de către nașele de cununie ale părinților; după 

șase săptămâni mama se ducea la biserică unde i se face molitva, după care ea poate intra în 

biserică. Nași ai copilului erau nașii de cununie ai părinților, abaterile de la regulă datorându-se 
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doar decesului unuia dintre ei; socotită drept mama spirituală a copilului, nașa îl închina la soare în 

momentul trecerii pragului casei. 

Mămicile erau vizitate de către vecini, prieteni și rude. În unele comunități maghiare acest obicei 

este numit komatál (platou de nași) și este practicat și astăzi. Timp de o săptămână nașa aduce în 

fiecare dimineață micul dejun constând din lapte cu cacao, clătite sau pâine cu ou și lapte. Rudele 

aduc mâncare: supă de găină cu tăiței specifici zonei (csippegetett tészta), piure de cartofi cu pui 

prăjit și lapte de pasăre.  

 

Nunta 

Pentru ca familiile să își dea  consimțământul se practica mărsul pă vedere: prima dată mergea 

feciorul cu părinții săi, uneori și cu alte rude mai apropiate la casa fetei, unde se făcea un mic ospăț; 

își spuneau fiecare ce avere dețin, întrebându-se chiar direct: cât pământ au, cât din el au semănat, 

pământul fiind socotit mai demult în vici (unitate de măsură), pe lângă acesta se vedea casa, grajdul; 

dacă le convenea averea și erau de o seamă, se înțelegeau asupra felului în care vor face pregătirile 

de nuntă; se întâmpla însă ca părinții să nu se înțeleagă întotdeauna; trebuie să menționat că părerea 

tatălui era foarte importantă, deoarece el era capul familiei, în cazul în care fata nu avea tată, 

răspunsul îl dădea un frate mai mare sau un unchi;  

În unele situații, dacă familia nu era de acord, fata își dădea consimțământul să fie „furată” și locuia 

fie cu mirele, fie la o rudă a acestuia până la nuntă sau până se învoiau părinții; această practică era 

condamnată de societate, dar uzitată la nevoie; la cununie mireasa furată sau fujită nu purta cununa 

specifică portului. La câteva zile după ce părinții și-au dat acordul avea loc încredințarea;  mai 

demult acest termen era folosit cu sensul de logodnă, la biserică. După ce veneau de la biserică era 

ospăț la părinții fetei, unde erau chemați și părinții mirelui, împreună cu toate neamurile. Aici erau 

serviți cu tioaște cu păsat (sarmale cu păsat ), supă, carne, colac, pălincă și vin; ospățul avea loc 

seara și până dimineața când cântau cocoșii; nu erau muzicanți, ci erau chemați numai bărbații care 

după ce mâncau bine și beau, începeau să horească; femeile nu aveau voie să meargă și ele la ospăț; 

De la data când avea loc logodna și până la cununie, cei doi tineri stăteau fiecare la el acasă; în acest 

timp, înainte cu trei săptămâni de nunta propriu-zisă, se vestea oficial, la biserică, de către preot la 

tot satul hotărârea luată de cei doi. Fiind stabilită data nunții, încep pregătirile pentru nuntă; fata își 

alegea chemători doi feciori din sat pe care îi voia ea, la fel procedând și feciorul; datoria principală 

a acestora era și este acela de a pofti pe oamenii din sat la nuntă; înainte cu o duminică de nuntă, 

chemătorii mergeau fiecare la casa mirelui, cei ai lui, iar cei ai miresei la ea, unde primeau câte o 

sticlă de vin sau pălincă, iar după ce au primit acestea și frumos gătiți, porneau prin sat pentru a 

chema la nuntă; aceștia erau îmbrăcați în costum popular, pe cap aveau un clop negru de păr pe care 

erau cusute prime (panglici); peste aceste prime erau prinse mărgele care aveau diferite culori; 



42 
 

botele erau îmbrăcate într-un material alb, numit  jolj sau o ștergură cu clinți, la mijloc se punea o 

cunună de sasău, iar la capete aveau ciucuri; 

Pentru a chema sătenii la nuntă, chemătorii intrau din casă în casă de la începutul până la capătul 

satului, începând de la casa a cărui nuntă o vestește, iar la fiecare casă rostind așa numitul ritual al 

chemării la nuntă. Fiecare sat avea cel puțin un grăitor, care știa mai multe urări; el are un rol 

foarte important pe tot parcursul desfășurării nunții, deoarece este cel care anunță fiecare etapă, 

folosind în acest sens mai multe urări, fiecare cu semnificația ei; amândoi mirii aveau câte un 

grăitor, deoarece înainte de a merge la cununie, grăitorul are ca principală datorie aceea de a cere 

iertăciunile pentru miri; grăitorul este întotdeauna un om însurat. Grăitorii nu aveau o 

îmbrăcăminte specifică, ci era asemănătoare cu a oricărui nuntaș, dar acesta este cunoscut după 

faptul că în timpul desfășurării nunții și în timp ce rostește diferite urări, are în mâna dreaptă o sticlă 

cu pălincă, legată cu o panglică albă, aceasta simbolizând belșugul și bunăstarea familiilor care fac 

nunta; 

Iertăciunile au o semnificație deosebită și foarte importantă, deoarece se spune că fără acestea 

tinerii nu s-ar putea cununa, fiind interpretată ca o binecuvântare pentru căsătorie atât din partea 

părinților, cât și din partea rudeniilor și ale celor apropiați de la care de fapt grăitorul cere iertare în 

numele mirilor și pentru ca toți să le ureze noroc la începutul drumului lor împreună pe calea vieții. 

Pe lângă aceștia  un rol important în organizarea nunții îl au socăcițele (bucătăresele). Pe lângă 

chemători mirii aveau un stegar care se numește în sat lăslăuș; acesta avea obligația în timpul 

nunții, să fie în preajma mirilor, având în mână un fel de steag, numit și laslău (un steag de nuntă 

frumos confecționat de o femeie mai în vârstă; era compus dintr-o față de masă pe care erau cusute 

de o parte și de cealaltă două baticuri mari, unul era pe față și altul pe dos); mirele era cel care-l 

chema pe laslăuș; acesta stătea la biserică în spatele mirilor și înconjura și el masa împreună cu ei; 

trebuia să meargă în fața mirilor când merg la biserică, laslăul se arunca în sus, se juca și apoi se 

prindea; acest obicei se păstrează și în zilele noastre. Exista în sate obiceiul ca pe lângă banii care se 

dau la nuntă, nuntașii să dea și la muzicanți, deoarece în timp ce se adunau darurile, muzicanții 

cântau și mireasa era jucată de nuntași.  

Mai demult nunțile se făceau joia; miercurea înainte de nuntă se ducea cinste: făină, ouă, găină la 

casa mirelui sau a miresei, din acestea se pregătea mâncarea pentru nuntă; seara se făcea șiratău, 

acesta era un fel de ospăț al tinerilor, cei căsătoriți nu participau; era ultima seară în care mireasa 

era fată nemăritată, iar mirele încă făcea parte din rândul feciorilor; tinerii erau serviți cu colac 

(cozonac), vin și palincă. În ziua nunții mireasa era ajutată să se pregătească de către o persoană mai 

pricepută, femeie măritată; aceasta se spăla, se pieptăna, apoi era îmbrăcată cu spăcel de pânză 

țesută cu cipcă (un fel de broderie) la mâneci, la gât și la piept, poale de pânză care erau frumos 

ornamentate, acestora îi urma zadia albă din jolj la început, mai târziu din mătase, tot cu cipcă; 



43 
 

părul era împletit în două cozi legate cu două funde roșii sau prime colorate; se punea cunună iar în 

față pânzătura, care era împodobită cu mărgele, oglinzi și pene de păun; când mireasa era gata 

anunța chemătorii și duceau mireasa în casă să-i grăiască alături de nuntași; Mirele la rândul lui 

avea clop negru de păr, cămașă de pânză țesută, pantaloni de postav negri și cizme cu tureac tare 

sau bocanci.  

După cununie fiecare mergea la casa lui, mirele la casa lui și mireasa la casa ei. Mai târziu mirele 

mergea după mireasă cu nuntașii lui, cu nașii și lăslăușul; se întâlneau grăitorii amândoi, al mirelui 

cerea mireasa și până grăitorul miresei nu o dădea, nuntașii mirelui nu puteau intra; după ce mireasa 

era dată mirelui, cei veniți intrau la masă și erau serviți cu mâncare: tioaște(sarmale cu păsat), supă, 

carne, pălincă, vin și cozonac. După ce mâncau, grăitorul mulțumea pentru omenie; în acest timp nu 

se juca; mergeau apoi toți nuntașii cu mireasa la mire, unde soacra primea nora. Mireasa ducea cu 

ea pălincă mieriă (pălincă îndulcită), se dădea jos din car, iar părinții mirelui o așteptau jos. Soacra 

o întreba pe mireasă: 

    Ce ne-aduci crăiasă nouă? 

 ea răspundea: 

    Miere de roi și trai bun între noi 

 Intrau  în casa mirelui, mesele erau așezate și erau serviți și aici cu mâncare și băutură; după aceea 

scoteau mesele afară și jucau până după miezul nopții când grăitorul zicea că mulțămește pentru 

omenie și că e vremea să dea fiecare ce vrea mirilor; se dădeau cinstea și banii și nuntașii mirelui 

care dădeau cinste jucau mireasa; cinstea constau în pancove (gogoși), cozonac, vin, carne de porc, 

bani; apoi se mai juca până către ziuă când se duceau acasă; 

A doua zi dimineața pe la ora 9, nuntașii miresei mergeau la mireasă, intrau la masă și apoi mergeau 

la casa mirelui; acolo mâncau, apoi jucau mireasa pe bani; muzicanții cântau pentru fiecare și nu se 

lăsa mireasa singură până nu venea altul să o ia; bani trebuia să se pună și în farfuria muzicanților, 

pentru că după câți bani îi puneau aici, atât de mult jucau mireasa; după aceea mergeau acasă; 

Era și obiceiul de a fura mireasa, dar chemătorii trebuia să o ferească; în cazul în care era furată, 

nașul trebuia să plătească, dar asta se întâmpla numai atunci când cei care furau mireasa se 

înțelegeau cu chemătorii. După ce se termina danțul, nașa o despletea pe mireasă, îi lua primele din 

păr, îi lua pânzătura de pe cap, o împletea iar și îi făcea conci; nașa avea datoria să-i cumpere 

căscăneauă (batic) la fină cu care o învălea (îi acoperea capul); își dădea jos hainele cu care a fost 

îmbrăcată la cununie și se îmbrăca cu o rochie de altă culoare; când intra iar în casă ducea pe 

farfurie pancove, carne și pălincă pe care le punea pe masă și se serveau nașii, mirii, socrii și cei 

care mai erau prezenți;  

După nuntă trebuia să rămână acolo, la socrii, ca noră; mai târziu mergeau și-și duceau zestrea, dar 

aceasta nu constituia un ceremonial anume; dacă era din alt sat, zestrea se aducea în ziua nunții când 
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veneau cu mireasa. La o săptămână după nuntă, la casa miresei se făcea un fel de ospăț cu cei mai 

apropiați, dar fără muzică; durata nunții de două zile a ținut până la revoluția din 1989, după aceea 

nunta la sat se face numai sâmbăta seara până duminica dimineața; ce se mai păstrează din vechea 

tradiție și în zilele noastre sunt chemătorii, grăitorul, lăslăușul. 

 

Un caz specific: nunta de la Boghiș 

Nunta de la Boghiș încă se organizează după tradițiile vechi din sat. De obicei este chemat un 

grăitor care cere fata, spune verseturi de a lungul cinei, el aduce primele platouri. În Boghiș se țin 

două nunți: una din partea mirelui, cealaltă din partea miresei. Chiar dacă nunta este organizată 

împreună oaspeții cele două familii sunt așezate la mese separat cele două părți al căminului 

cultural. Familiile gătesc separat și-și servesc invitații separat. După nuntă este cunoscut obiceiul 

numit hérisz (kárlátó, vizita de pagube): în a doua zi a nunții familia miresei o vizitează pe 

însurăței, aduc mâncare și o consumă împreună.  

 

Înmormântarea 

Se spune că existau unele semne că cineva din casă urmează să moară: pocnirea pe neașteptate  a 

unor obiecte din casă, spargerea unor obiecte cum ar fi: pahare, farfurii, căderea neașteptată a unor 

icoane din cui, mieunarea necontenită a mâțelor precum și urlatul îndelungat al câinilor, căderea 

dinților în vis și cântatul cucuvelei sau a bufniței, mai ales ziua pe casă sau noaptea pe șură sau 

grajd, precum și în apropierea casei. 

Atunci când cineva a murit, primul lucru făcut de familie este să anunțe sfatul de la biserică pentru a 

trage clopotele; clopotele sunt trase după cel mort în toate cele trei zile până la înmormântare, la ora 

6 dimineața, la ora 9 și la ora 12. Mortul este spălat și îmbrăcat cu hainele cu care va fi 

înmormântat; cei din familie se ocupă cu organizarea înmormântării: cheamă groparii imediat în 

ziua următoare, care sunt omeniți la casa mortului, după  care pleacă la cimitir pentru a face groapa; 

se face apoi crucea mortului, mai demult era cioplită din lemn de salcâm, ca să reziste cât mai mult 

și pe care era înscris numele celui decedat, data nașterii și a morții sale, în prezent se confecționează 

din fier iar după un an de la deces se poate face din beton sau marmură. Mortul era îmbrăcat cu 

haine curate, astfel că exista mai demult obiceiul că hainele cu care a fost îmbrăcat bărbatul sau 

femeia la nuntă să fie și înmormântat. În casă el este așezat pe niște scânduri peste care se pune un 

lipideu, până se aduce sicriul pentru a rămâne drept; după ce este așezat în sicriu, mortului i se pune 

în mâini o cruce făcută din lumânare, un colac și câteva monede, fiecare având semnificația ei și 

anume crucea este sprijin, colacul este hrană iar monedele pentru a-și plăti vămile văzduhului prin 

care se spune că trece sufletul. 
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Priveghiul se face în serile anterioare îngropării, la care participă rude ale celui mort, prieteni, 

vecini, cunoscuți, alături de cei ai casei; nu au loc manifestări deosebite. Prohodul celui mort începe 

cu o scurtă rânduială săvârșită în casă, după care mortul este scos în curte unde continuă slujba; 

când se iese din casă cu sicriul se sparge o farfurie sau un urcior. După terminarea prohodului, 

preotul cere în numele celui mort așa numitele iertăciuni de la familie, rudenii, prieteni, vecini și de 

la toți cei care l-au cunoscut, pentru ca, iertat fiind, să poată ajunge dincolo într-un loc bun; la 

cimitir se duce sicriul cu un car cu boi, dar mai nou se duce și cu caii; sicriul cu mortul se oprește 

până la cimitir de mai multe ori, de regulă lângă răstigniri sau unde locuiesc rude ale celui decedat, 

unde preotul citește evangheliile. 

După îngropare are loc pomana; la această masă participă toți cei prezenți la înmormântare; la 

plecare mesenii își iau crestata (cocul de pâine împletit) și farfuria din care au mâncat, ca pomană, 

apoi pleacă fiecare la casa lui; în dimineața următoare are loc măsuța, când vin la masă vecinii și 

rudele apropiate. Pomenirile pentru cei morți se fac sub formă de paus, primul chiar după 

înmormântare înainte de pomană, iar apoi se fac la biserică în prima duminică după înmormântare, 

la 6 săptămâni, la 6 luni și la împlinirea unui an de la moarte, apoi din an în an cel puțin 7 ani la 

rând; se mai fac pauze și în ziua prăznuirii sfinților sau a sărbătorilor care au legătură cu numele 

celor morți;  

După moartea celui drag cei din familie au datoria de a purta doliu. Dacă cel care moare nu este 

căsătorit este îmbrăcat în mire sau în mireasă. Pentru cei care au murit de moarte năprasnică se fac 

slujbe speciale; pentru cei ce s-au sinucis nu se face nici un fel de slujbă și nici pomeniri, iar în 

cimitir ei sunt puși aparte, într-o mejdie. 
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Cimitire, crucifixuri, monumente religioase 

Cimitirele din zonă merită vizitate fără îndoială: acestea reflectă structura populației de odinioară, 

amintește de cei care au locuit în zonă și reflectă orientarea artistică a meșterilor locali. Cimitirele 

vechi în unele cazuri sunt ultimele mărturii ale unei arte țărănești care folosea cu precădere lemnul, 

se exprima în limitele acestui material și care este acum pe cale de dispariție. Zona studiată, pe 

lângă arta care se poate descoperi în cimitire, este foarte bogată în diferite construcții sacre mici, 

cum ar fi crucifixuri, statui religioase și monumente de Lourdes.   
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IV.3. Obiceiuri noi 
 

În șirul acestor evenimente amintim diferite serbări și festivaluri organizate în satele vizitate: ziua 

femeilor, ziua bărbaților, carnavaluri și baluri mascate, comemorări și festivaluri, zilele ale satelor, 

comunelor. Se poate afirma că tradițiile sunt preluate și/sau inventate încontinuu. Pe lângă rolul de a 

oferi posibilități de distracție trebuie accentuat și faptul că aceste noi tradiții sunt capabile să creeze 

noi forme de identitate, demarcând hotarele unei comunități. Din acest punct de vedere întrebarea 

dacă un obicei este tradițională sau nu se poate considera una neadecvată: este mult mai important 

dinamica oferită de noile obiceiuri precum și intențiile ascunse sau evidente ale acestor evenimente. 

Zilele satelor și alte festivaluri de acest gen reflectă în același timp globalizarea și nevoia 

comunităților locale de a se exprima cu mijloacele lor exact împotriva acestei globalizări. 

Comunitățile locale cum sunt din ce în ce mai mult împinse către direcțiile globalizării cu atât mai 

mult simt nevoia de a-și manifesta unicitatea, de a se exprima prin elemente culturale autohtone. 

Inițiative de festivaluri locale, de organizare a zilelor satelor/comunelor există aproape în fiecare 

comună. Întrebarea este care sunt elementele reprezentate cu ocazia acestor evenimente, dacă aceste 

elemente sunt cu adevărat recunoscute pe plan local și dacă prin dinamica dintre aceste elemente, 

conducerea locală și comunitate se asigură continuitatea acestor evenimente.    

În privința obiceiurilor noi se remarcă acele comune unde influențele urbane au fost cele mai 

semnificative și care și-au dezvoltat o cultură apropiată de modelele burgheze. Astfel, dat fiind 

faptul că Nușfalău și Crasna sunt cele mai importante centre cu trăsături urbane din zona studiată 

aici găsim cele mai multe elemente de obiceiuri noi. La Nușfalău se organizează aproape în fiecare 

an un bal mascat (februarie), ziua femeilor (martie), ziua tăticilor (iunie), bal de Sfântul Nicolae și 

concurs de tăierea și prelucrarea porcului (decembrie sau în cursul iernii – februarie 2016). În 

procesul de patrimonializare al acestui sat trebuie amintit și rolul fostei familii de nobili, familia 

Bánffy. În fiecare an de Sfântul Gheorghe (24 Aprilie) se organizează o festivitate în comemorarea 

compozitorului Bánffy György / Gheorghe Bánffy, care s-a născut în sat și a contribuit în mod activ 

la îmbogățirea patrimoniului cultural local. Cu ocazia acestor evenimente se organizează concurs de 

gătit în ceaun, activități pentru copii (desen, meșteșuguri) și se depun coroane la placa 

comemorativă a compozitorului de pe peretele castelului mare. Un al eveniment important se leagă 

de presupusa legătură dintre faimosul poet maghiar, Arany János și satul Nușfalău. Conform 

tradiției locale părinții poetului s-au mutat din Nușfalău la Salonta, și locația celei mai importante 

opere a poetului este de fapt Nușfalău și nu Salonta. Această tradiție este vie în localitate, în anii 

2000 s-a dezvelit bustul poetului și în fiecare an în octombrie au loc zilele Arany János.    

La Crasna și la Boghiș se organizează tabere de arte populare și de dans. Aceste evenimente atrag 
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participanți din țară și de peste hotare. Pe lângă dansuri participanții au posibilitatea de a însuși 

cunoștințe legate de diferite meșteșuguri ca prelucrarea pielii, broderia, fabricarea pâslei, împletitul 

de coșuri, văiugăritul etc. La Crasna se organizează în fiecare an în decembrie – când deja vinul nou 

este consumabil – un concurs de vinuri locale împreună cu ziua bărbaților. Participanții sosesc din 

mai multe localități, dar conform regulamentului în concurs se pot înscrie numai vinuri locale care 

sunt evaluate de un juriu compus din specialiști locali și din localitatea înfrățită din Ungaria.  

 În 2011 în satul Ip s-a organizat secerișul tradițional: persoanele în vârstă au arătat tehnicile de 

secerat de odinioară. Din cauza interesului scăzut nu a mai fost organizat, dar liderii locali au 

intenția să-l organizeze din nou împreună cu zilele pâinii tradiționale. Aproape fiecare membru al 

generației în vârstă de 60 de ani mai are amintiri legate de această tehnică, inclusiv pâinea făcută la 

cuptor, dar generațiile mai tinere nu au avut ocazia să participe la astfel activități.    

 

Plăcinta Mărcanului 

În șirul obiceiurilor noi se remarcă fără îndoială festivalul întitulat Plăcinta Mărcanului. Acest 

festival este organizat în fiecare an cu ocazia zilelor satului Marca, și sunt invitați producători din 

toate cele cinci sate ale comunei. Astfel sunt prezenți comunitățile din Marca, Porț, Șumal, Marca-

Huta și Leșmir, fiind reprezentate și cele trei etnii din zonă: români, maghiari și slovaci. Festivalul 

pe lângă oferta culturală și culinară a reușit să devină și un element de reper pentru calendarul 

cultural al comunei, dar și un important punct în reinventarea identității locale, având și un impact 

relativ semnificativ în mass media. În timpul festivalului se produc diferite plăcinte dulci sau sărate 

conform rețetelor aduse de participanți, plăcintele făcute de comunitatea de slovaci din Marca-Huta 

remarcându-se în șirul acestor produse.  

 

Zilele satului din Făgetu 

Zilele satului se organizează de câțiva ani, cu ajutorul Uniunii Slovacilor, în ultima duminică din 

august, Festivalul copiilor. Se organizează un program cultural pentru copiii prezenți, din sat sau 

din alte zone, veniți la festival, iar la sfârșitul programului, cei prezenți sunt serviți cu mâncare; sunt 

și manifestații pentru adolescenți, tineri. La acest eveniment participă și reprezentanții altor 

comunități de slovaci. Prima ediție al acestui festival a fost inaugurat în prezența președintelui 

Slovacie care a vizitat comuna în cadrul unei vizite oficiale în România.  

Informații suplimentare: 

Comunitatea de slovaci din Făgetu este cea mai însemnată din zona studiată numărând în jur de 700 

suflete. Slovacii au venit spre sfârșitul sec al XIX-lea, ca tăietori de lemne, locul de unde au venit, 

de pe teritoriul fostei Slovacii, a fost tot o zonă de munte; au ars două sate, iar locuitorii, aflând că 

în această zonă este un grof (familia Bánffy) care are nevoie de tăietori de lemne în pădurile lui, s-
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au stabilit aici. Cât pământ defrișau, atâta era al lor. De obicei, în jurul izvoarelor își construiau 

colibe, iar în jurul colibelor încercau să defrișeze. Nu erau conduși de preot sau învățător, dar aveau 

un fel de căpetenie dintre oamenii din sat. Căruțele cu care au venit erau rudimentare. După colibă 

și-au construit o cameră din lemn, izba, încă se mai folosește expresia, la acea cameră era adăugată 

o alta, cu timpul, apoi au început să le facă bătute din pământ. Oamenii se ajutau reciproc la 

construirea caselor.  

Sunt trei școli slovace, două primare și una gimnazială, cu predare în limba slovacă. Dar sunt și 

materii care se predau în limba română, pentru a-i pregăti pentru examene. Până acum au fost doar 

locuitori de religie romano-catolică, de 30 de ani sunt trei familii adventiste. Comunitatea este 

foarte mult grupată în jurul bisericii, preotul fiind foarte implicat în viața sătenilor. Biserica joacă 

un rol foarte important în păstrarea identității slovace. Biserica a fost construită în 1892-1894, iar 

casa parohială în 1890-1892; făcute din pământ și piatră; în biserică s-a făcut încălzire centrală. 

Viața culturală era susținută prin scenete din literatura slovacă, cu caracter educativ, care se țineau 

în școală. 

 

Sărbători, zile naţionale  

Zile naționale și comemorări: de obicei se organizează festivități de 1 decembrie, Ziua Națională a 

României. În comunitățile maghiare se sărbătorește și 15 martie, Ziua Națională a Ungariei. 

 

IV.4. Tehnici de management tradiţional al peisajului, practici 
economice 

 

Elementele tradiţionale legate de tehnicile de management s-au păstra mai ales în zonele de munte: 

cositul fânului și alte activități legate de cultura fânului, păscutul de intensitate scăzută cu rotația 

turmelor, cultivarea diversă a micilor parcele predominant de către gospodării familiale cu 

proprietăți funciare limitate, folosirea animalelor de tracțiune sunt tehnicile care au persistat mai 

ales până la colectivizarea din anii 1950-1960 și care au contribuit la sustenabilitatea economie 

locale și a oferit o balanță în relația omului cu natura. Funcționarea CAP-urilor (aici: Cooperativă 

Agricolă de Producție) a schimbat definitiv această relație și nu a favorizat supraviețuirea acestor 

tehnici: mecanizarea agriculturii, introducerea unor noi culturi și a unor tehnici noi de cultivare 

precum folosirea ierbicidelor și îngrășămintelor au contribuit deopotrivă la această schimbare. 

Amenajările de teren, amenajările hidrografice au contribuit și ele la aceste schimbări. Se poate 

spune că tehnicile care au existat timp de mai multe secole au fost date uitării și s-a schimbat radical 

și imaginea peisajului natural. În CAP-uri se punea accent pe cantitate și producția în masă, pe 
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eficiența pe scară largă, iar sustenabilitatea era o noțiune aproape necunoscută. Conform literaturii 

de specialitate și unor lideri locali din această vreme (președinți de CAP) se lucra sub presiunea 

directivelor de partid primite din centru, directive care nu luau în vedere condițiile locale. Totuși, 

pentru a-și satisface nevoile, mai ales în anii 1980, după anunțarea politicii de achitare a datoriilor 

externe și a măsurilor de austeritate implementate, localnicii – cum și în celelalte zone rurale din 

România – au încercat să-și crească volumul de producție pentru propriile nevoi și în acest sector de 

producție informală unele tehnici au putut să supraviețuiască.  

După decolectivizare aceste tehnici s-au reînnoit parțial: reprivatizarea fiind mai degrabă un proces 

politic, decât o acțiune bazată pe logica economiei, foștii proprietari au primit înapoi pământurile 

dar nu au primit capitalul necesar, mașini necesare și nu s-a creat un context politic și economic 

favorabil practicării acestor tehnici și pentru supraviețuirea gospodăriilor familiale. Se poate spune 

că agricultura tradițională organizată pe parcele mici a fost și este în declin de la începutul anilor 

1990, și cum la început entuziasmul foștilor proprietari și/sau sentimentele morale caracteristice 

acestei categorii care a avut experiențe din vremea gospodăriilor locale a însemnat un capital pe 

care acest sector se putea baza. Dar cu timpul a devenit evident că micile gospodari nu primesc 

sprijinul necesar și treptat a dispărut și entuziasmul. Legăturile simbolice dintre pământ și oameni 

au devenit din ce în ce mai rare, oferind spațiu legăturilor strict economice și practice. Acest proces 

poate fi ilustrat prin exemplul cirezilor: în comunitățile tradiționale de țărani cum accesul la pământ 

era condiționat prin diverse obiceiuri, cutume și restricții, iar circulația banilor era limitată, o 

metodă de acumulare de capital erau animalele, mai ales bovinele și cabalinele. Drept consecință 

oamenii întrebuințați cu îngrijirea animalelor, ciurdarii erau importanți în fiecare comunitate și 

ocupația se moștenea din tată în fiu, iar astfel s-au păstrat și cunoștințele legate de comportamentul 

animalelor, bolile specifice, locurile de păscut, de odihnit etc. Astăzi însă funcția de ciurdar este una 

foarte puțin apreciată, ciurdarii se schimbă foarte des, cunoștințele lor despre mediul înconjurător 

sunt foarte vage, iar conform proprietarilor de animale nu sunt de încredere.  

Din cauza restructurării agrare, a schimbării demografice şi a migraţiei aceste tehnici sunt din ce în 

ce mai periclitate. Politicile agrare din Europa (CAP – Common Agricultural Policy) au plecat din 

situația din Europa de Vest, iar caracteristicile din Europa de Est nu au fost luate în considerare. 

Banii care vin din diferite scheme Europene (de ex. SAPS – Single Area Payment Scheme, 

administrate în România de către APIA – Agenția de Plăți și Intervenții în Agricultură ) teoretic ar 

trebui să contribuie la păstrarea sustenabilității deoarece aceste politici agrare nu vizează numai 

productivitatea ci și revitalizarea zonelor rurale, supraviețuirea elementelor peisagistice etc. Dar 

limitele impuse pentru accesarea acestor fonduri, birocrația care presupune competențe și aptitudini 

de utilizare a calculatorului împiedică foarte multe gospodării mici să acceseze aceste fonduri. Se 

poate spune că aceste scheme favorizează concentrarea fondului funciar, formarea unor ferme mari 
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și funcționarea unor firme implicate în afacerile în agricultură (agribusiness).  

Aceste influențe au dus la multe pământuri abandonate sau transformarea terenurilor arabile și 

fânețelor în pajiști mai ales pentru oi. Terenurile agricole sunt ieftine și ușor de închiriat iar acesta 

favorizează apariția așa zișilor antreprenori care se folosesc de această oportunitate de accesa 

fondurile pentru terenuri și animale. O formă de afacere des întâlnită este creșterea oilor pe pășunile 

comunale închiriate sau folosite pe baza unor înțelegeri orale. Terenurile abandonate sunt de multe 

ori arse, iar pășunile sunt suprautilizate din cauza oilor. Cositul și pregătirea fânului se efectuează 

predominant cu mașina. Creșterea bivolițelor, un sector caracteristic acestei zone este din ce în ce 

mai rară. Deși generația mai în vârstă, cei cu vârsta cuprinsă între 50-80 ani, își mai aduce aminte 

de beneficiile acestui animal și deși încă la începutul anilor 1990 se țineau aproape în fiecare sat ele 

regăsindu-se în cirezile comunale, bivolițele nu se mai cresc din diferite motive.  

Caracteristicile zonei și anume ponderea creșterii animalelor în agricultura locală era și este 

reflectată și prin târguri de animale organizate în zonă. Nușfalău și Crasna, ca și centre ale zonei 

studiate au avut dreptul de a organiza târguri încă din evul mediu, din secolul 15. În secolul 19. 

târgurile au bucurat de o mare popularitate, fiind vizitate și de negustori din alte zone. Târgurile 

sunt organizate și astăzi oferind pe plan economic localnicilor și comercianților de a vinde și a de a 

cumpăra, iar pe plan cultural de a se întâlni și a trăi viața culturală. Târgurile locale – fără a neglija 

efectele globalizării – încă sunt elemente culturale autohtone unde se întâlnesc diferite produse, 

diferite meșteșuguri și diferite comunități / etnii.  
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V. Relații interetnice și problemele 
comunităților de romi  
Relațiile interetnice din zona studiată – cu excepția unei perioade din timpul celui de al doilea 

război mondial – sunt pașnice și se bazează pe respect reciproc atât la nivel cotidian, cât și la nivelul 

autorităților locale. În comunele cu populație semnificativă de maghiari primăriile și celelalte 

instituții de stat sunt practic bilingve. Maghiarii vorbesc limba oficială, dar sunt și multe persoane 

de etnie română, mai ales în generațiile mai în vârstă, care cunosc limba maghiară. Pozițiile de 

putere și cele social-economice sunt împărțite de membri acestor comunități: primarii comunelor 

provin din aceste comunități și este aplicată regula parității (dacă primarul este român, viceprimarul 

este maghiar și invers). În procesul de patrimonializare participă ambele comunități etnice, 

completându-se cu comunitatea de slovaci. Influențele interetnice sunt des întâlnite în diferite 

segmente ale vieții cotidiene de la cuvinte preluate de la cealaltă comunitate până elemente de 

costume populare și elemente culinare.  

Această situație este răsturnată în cazul comunităților de romi care întâmpină prejudecăți și 

respingere atât din partea românilor cât și din partea maghiarilor, dar și din partea slovacilor: o 

femeie de etnie slovacă din Făgetu întrebată despre condițiile de trai din localitate a răspuns făcând 

referire la lipsa romilor. Adică în viziunea ei în Făgetu se poate trăi bine pentru că nu sunt persoane 

de etnie romă. Această situație reflectă foarte bine relațiile dintre romi și ne-romi, mai ales că 

întrebarea formulată era una generală și nu se refera neapărat la această latură a vieții locale. 

Populația de etnie romă este prezentă în fiecare comună, iar această prezență este mai semnificativă 

în unele sate. Comune cu populație de etnie romă peste un procent de 10%: Nușfalău – 16.56%, 

Halmășd – 15.09%, Ip – 11.43%, Valcău de Jos – 14.70%, Boghiș - 22.98%. Satele cu cele mai 

însemnate comunități de romi / cartiere de romi: Nușfalău, Crasna, Huseni, Halmășd, Cerișa, Ip, 

Valcău de Sus, Boghiș.  

În aceste comune comunitățile de romi trăiesc de obicei în cartiere separate, segregarea teritorială 

fiind caracteristică aproape în fiecare sat. În aceste segregate teritoriale condițiile de trai sunt de 

foarte multe ori vitrege. În unele comunități (Halmășd, Cerișa) chiar și accesul la apă potabilă 

reprezintă a problemă majoră. Cei din Cerișa își aduc apa de la o distanță foarte mare, iar cei de la 

Halmășd și-au făcut cu propriile resurse conductă, aducându-și apa din pădurea apropiată, dar au 

numai un robinet comun în cartier.  
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Numele comunei 

Număr 
locuitori/ponderea 
procentuală Români Maghiari Romi Slovaci Altele 

Nușfalău 3600 442 2494 596 13 55 
  % 12.28 69.28 16.56 0.36 1.53 
Crasna 6485 1602 4103 561 0 219 
  % 24.70 63.27 8.65 0.00 3.38 
Halmășd 2393 1904 7 361 30 91 
  % 79.57 0.29 15.09 1.25 3.80 
Ip 3648 1348 1716 417 91 76 
  % 36.95 47.04 11.43 2.49 2.08 
Marca 2542 1925 350 167 49 51 
  % 75.73 13.77 6.57 1.93 2.01 
Plopiș 2405 1417 0 159 770 59 
  % 58.92 0.00 6.61 32.02 2.45 
Valcău de Jos 2851 2281 82 419 0 69 
  % 80.01 2.88 14.70 0.00 2.42 
Boghiș 1858 129 1282 427 0 20 
  % 6.94 69.00 22.98 0.00 1.08 
TOTAL 25782 11048 10034 3107 953 640 
  % 42.85 38.92 12.05 3.70 2.48 

Componența populației conform apartenenței etnice, recensământul din 2011  

 

Viața politică 

Participarea romilor în viața politică locală este împiedicată din diferite motive: comunitățile de 

romi nu sunt respectați de către celelalte etnii, se împiedică de respingere și/sau nepăsare. Aceste 

comunități sunt de foarte multe ori împărțite, mobilizarea politică nefiind posibilă din cauza acestei 

împărțiri. Grupuri de interes, grupuri religioase contribuie la această împărțire, iar dacă ajunge o 

persoană de etnie romă în consiliile local (cum este cazul de exemplu în Nușfalău sau Boghiș), fiind 

singur în consiliu nu are mijloacele politice necesare de a iniția măsuri în favoarea propriei 

comunități.  

 

Viața economică 

Comunitățile de romi din zona studiată trăiau din servicii oferite gospodăriilor de ne-romi. Astfel 

văiugile care pot fi întâlnite și astăzi în casele prin zonă au fost fabricate de membri acestei 

comunități. Erau vestite și formațiile de muzicanți romi care jucau un rol important în folclorul 

zonei, mai ales în cazul satelor cu podgorii și pivnițe. Comunitățile de romi aplicau și diferite alte 

metode de supraviețuire, foloseau mediul înconjurător în mod diversificat, culegeau fructe, făceau 

mături etc. O importantă practică era de se duce ca zilieri prin gospodăriile neromilor, în unele 

cazuri aceste relații dezvoltându-se în relații de tip patron-client, cu trăsături caracteristice (ca și în 

cazul romilor din Nușfalău, vezi Toma). Cu declinul agriculturii însă această practică a devenit și ea 

periclitată. 
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În timpul socialismului problema comunităților de romi părea rezolvată: membri acestei comunități 

au fost integrate în sectorul agricol din zonă sau din țară (se duceau în podgoriile și la fermele din 

Banat), sau în sectorul industrial din zonă (de ex. fabrica de sticle din Pădurea Neagră). Aceste 

posibilități au dispărut treptat după colapsul socialismului, iar romii s-au reorientat către migrația în 

străinătate. Aceste posibilități sunt însă foarte limitate, venitul este sezonal, uneori – sau deseori – 

condițiile sunt precare, și se întâmplă ca grupuri plecate din țară să se întoarcă prin ajutorul 

autorităților locale.  

O altă practică dezvoltată de către comunitățile de romi este comerțul ambulant și comerțul cu nucă. 

În general comunitățile de romi de pe valea Barcăului – deci nu numai din zona studiată – se ocupă 

cu comerțul ambulant, cumpărarea și vânzarea nucilor. Ei se pot vedea pretutindeni în Transilvania 

cu mașinile lor umplute cu bunuri oferite în schimbul nucilor sau saci de nuci: romii oferă ulei, 

zahăr sau veselă pentru nuci. Noul cod fiscal însă impune niște reguli care împiedică sau 

îngreunează practicarea acestui tip de comerț.   

 

Viața culturală și patrimonializarea 

Procesul de patrimonializare în zonă nu este unul foarte dezvoltat. Dar se poate spune fără îndoială 

că elementele culturii romilor lipsesc cu desăvârșire din acest proces. Colecțiile și muzeele locale 

nu reflectă prezența acestei comunități, și dacă există planuri culturale nici aceste planuri nu sunt 

bazate pe aceste elemente. Memoria culturală locală este formată cu excluderea romilor.  

 

Programe speciale 

Deși în România s-au demarat diferite programe care vizează îmbunătățirea condițiilor de trai ale 

comunităților de romi, romii din zonă beneficiază de puțin sprijin. În comuna Nușfalău și în comuna 

Crasna au fost implementate programe speciale (de ex. bachtalo.ro), aceste programe sunt 

necunoscute în foarte multe comunități de romi. 
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VI. Concluzii 
Zona studiată este una dintre cele mai interesante din Transilvania, deși canonizarea ei nu s-a 

efectuat nici până în zilele de azi, cum s-a întâmplat de exemplu cu zona Maramureșului în relație 

cu cultura română sau cu zona Călatei în relație cu cultura maghiară. Dat fiind existența 

concomitentă a zonelor de munte și a celor de câmpie zona de fapt întrunește aproape tot ce este 

caracteristic Transilvaniei rurale: munți și păduri, podișuri și câmpii, creșterea de animale și 

cultivarea diferitelor culturi agricole. Cu toate că zona a fost sub influența culturii dinspre zonele de 

câmpie, aici s-au păstrat unele elemente ale culturii populare care ar merita să apară pe harta 

culturală a Transilvaniei. O altă trăsătură interesantă a zonei este existența concomitentă a 

tradiționalului și a modernului, în multe cazuri chiar și în același sat. Căruțele și tractoarele, casele 

de văiugi și vilele în stil modern, amenajările hidrografice tradiționale cu lemne și cele moderne cu 

beton, muzeele locale și fabricile, nunțile tradiționale și festivalurile organizate fac parte din acest 

peisaj cultural. 

Merită de spus, totodată, că acest peisaj cultural, cel puțin în privința patrimoniului intangibil, se 

poate descrie prin noțiuni ca detradiționalizare, revival, survival și folclor organizat, precum și 

inventarea tradițiilor. Cercetătorii au afirmat chiar din anii 1980 că folclorul tradițional a fost 

decontextualizat și a fost relocat în contexte urbane. Procesul este firesc, folclorul fostei țărănimi 

din Europa chiar dacă a fost păstrat până târziu în Europa de Vest, nu avea șanse de supraviețuire. 

Straturile mai vechi ale folclorului au fost păstrate în arhive, au fost prezentate la festivaluri și în 

mass media. Folclorul și cultura populară au fost influențate de cultura răspândită prin mass media, 

rezultând într-un amestec de cultură autohtonă și elemente preluate din alte culturi, alte zone. Dar 

cum și folclorul autohton se poate numi un amestec de diferite influențe, și acest aspect se poate 

considera unul firesc.  

Accentul este pe activitatea celor care trăiesc în zonă și sunt responsabili pentru viața culturală, 

altfel spus pe antreprenorii culturali. Aici se poate spune că deși fiecare sat sau comună are o 

tradiție bogată aceste tradiții nu sunt pe deplin valorificate. În comunele studiate se poate observa o 

incertitudine în ceea ce privește elementele care ar putea fi folosite, metodele de prezentare ale 

acestor elemente, autenticitatea diferitelor elemente etc. Se poate spune că patrimonializarea încă 

este în stadiu de căutare, iar autoritățile locale nu au recunoscut posibilitățile ascunse în acest 

domeniu. Dacă se vorbește de dezvoltare, atunci se face referire mai degrabă la investiții de capital 

și locuri de muncă cel puțin în sectorul agricol, dar mai bine în cel industrial. Potențialul capitalului 

cultural, al culturii populare și al patrimoniului tangibil și intangibil în dezvoltarea sustenabilă a 
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unei regiuni încă este neclar. Sunt organizate diferite evenimente dar aceste evenimente nu sunt 

promovate, nu s-a creat un brand local care ar avea potențialul de atrage turiști care sunt interesați 

de elementele culturale ascunse sau de mici detalii care pot fi descoperite numai evitând rutele 

turismului de masă.  

Dacă patrimoniul intangibil nu este valorificat pe deplin, acesta se poate afirma – chiar și dacă nu în 

aceeași măsură – și despre patrimoniul tangibil. Pivnițele deși sunt unice nu sunt valorificate, 

clădirile tradiționale sunt deteriorate și colecțiile locale nu sunt incluse în programe de revitalizare 

sau reconectare în trasee de turism cultural.       
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VII. Propuneri pentru valorificarea 
patrimoniului cultural tangibil și intangibil 
 

Considerăm că scopul unui studiu de acest gen este de a descrie situația actuală în termenii științifici 

pentru a putea fi folosit atât de către academici, cât și de comunitatea locală. Considerăm totodată 

că unele propuneri privind posibilitățile de promovare a patrimoniului cultural tangibil și intangibil 

sunt binevenite în partea de concluzii a unui asemenea studii. Enumerăm mai jos câteva posibilități 

care au ca punct de plecare patrimoniul tangibil și intangibil.  

 

Muzee și colecții locale 

Rezultatele cercetării arată că există o colecție sau un muzeu local aproape în fiecare sat, și că nu 

există comună fără astfel de instituții. Aceste muzee prezintă tradiția bogată a zonei, a satelor de la 

obiecte și elemente de porturi populare până la diferite activități specifice zonei. Situația acestor 

colecții, totodată, variază de la caz la caz: în unele sate sunt muzee care pot fi vizitate, iar în 

celelalte sate este greu și găsirea colecției. Situația acestor muzee ar putea fi îmbunătățită prin 

semnarea unor acorduri de colaborare cu instituții de învățământ superior și/sau instituții de profil 

care ar putea asigura sprijinul necesar (de exemplu în cadrul unor stagii de practică) pentru 

inventarierea obiectelor, păstrarea acestor obiecte și în funcție de posibilități digitalizarea 

colecțiilor. Aceste acțiuni ar putea constitui primul pas către un plan de management integrat al 

acestor colecții care ar putea fi finalizat cu un traseu cultural și materiale de prezentare accesibile și 

online. Trebuie accentuat faptul că în satul Iaz există trei muzee locale, lucru fără precedent în 

România. 

 

Ansambluri de pivnițe 

În Europa De Vest turismul culinar constituie o importantă parte a turismului cultural și a acelei 

forme de turism care încearcă să ofere experiențe unice și autentice doritorilor. În zona studiată 

dintre elementele autentice păstrate se remarcă cultura viței de vie și a vinului specific acestui zone, 

și pivnițele care sunt aproape unice în Transilvania. Starea acestor pivnițe este de multe ori 

deteriorată, deși aceste pivnițe reprezintă în același timp si vestita ospitalitate a omului sălăjean. Tot 

în Occident zonele viticole au fost reinventate și incluse în trasee turistice, ori s-au creat trasee 

turistice proprii. Colaborările între instituțiile locale și entitățile private proprietari de pivnițe (de tip 

public-privat) ar putea ajuta la revigorarea acestui sector. O posibilitate ar fi și colaborarea cu alte 

zone viticole din străinătate (de ex. Ungaria) prin care experiențele acumulate de celelalte zone 
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viticole ar putea fi implementate și în această zonă. În România există deja ideea și practica 

drumului vinului: o asemenea inițiativă ar putea conecta ansamblurile de pivnițe din Crasna până în 

Leșmir, incluzând și cazanele de pălincă. Trebuie menționat că această inițiativă presupune locuri 

de cazare și oferte culinare.    

 

Tehnici de management tradițional al peisajului 

În condițiile industrializării agriculturii în Europa tehnicile de management tradițional care au 

persistat în România devin din ce în ce mai valoroase și în contextul turismului. În agricultura 

tradițională accentul se punea pe produsul obținut, dar în noile contexte pe lângă produs devine 

important și procesul de producție, și nu numai produsele sunt de vânzare, dar și procesele de 

producție precum și cadrul peisagistic al acestui proces. În unele zone ale Transilvaniei aceste 

procese și cadre naturale se vând cu succes: antreprenori din sudul și estul Transilvaniei includ în 

oferta turistică plimbări cu căruța, vizite la stâne și degustare de produse lactate proaspete la fața 

locului, dar chiar și posibilitatea de a participa la diferite munci agricole, de exemplu pregătirea 

fânului. Acest potențial există și în zona studiată și este completată de prezența târgurilor care mai 

păstrează trăsături tradiționale.  

 

Festivaluri, evenimente folcloristice locale  

Atât portul popular, cât și cântecele populare au supraviețuit aproape în totalitate în cadrul unor 

festivaluri și evenimente folcloristice locale. Zilele satului, comunei, diferite festivaluri se 

organizează în cea mai mare parte a comunelor studiate, dar aceste festivaluri nu reușesc să aibă un 

impact major în privința promovării culturii locale. Planificarea mai detaliată a acestor evenimente, 

implicarea unor specialiști (chiar și prin acorduri de colaborare cu instituții de învățământ superior) 

și găsirea unor elemente unice pe care se poate construi un brand local ar putea ajuta la mărirea 

impactului acestor evenimente.  

 

Trebuie menționat că impactul potențial al posibilităților enumerate mai sus ar putea fi maximizat 

dacă aceste elemente ar fi combinate și și-ar găsi locul într-o ofertă bine gândită, promovată cel 

puțin în trei limbi pe suport de hârtie, dar mai ales online. Pentru acest scop însă este necesar 

colaborarea decidenților locali, a sectorului privat și localnicilor, precum și a sferei non-

guvernamentale și a actorilor din sfera academică.  
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IX. Anexe 
IX. 1. Tabel 1. Lista localităţilor vizitate 

I. 1.  Nuşfalău Szilágynagyfalu, Nagyfalu  

 2.  Bilghez Szilágybürgezd, Bülgezd Bulgern 

II. 3.  Crasna Kraszna Krassmarkt 

 4.  Huseni Krasznahosszúaszó, Hosszúaszó  

 5.  Ratin Ráton  

III. 6.  Halmăşd Halmosd  

 7.  Drighiu Detrehem  

 8.  Aleuş Elyüs, Ölyves  

 9.  Cerişa Szilágycseres, Cserese Eisenhain 

IV. 10.  Ip Ipp  

 11.  Cosniciu de Jos Alsókaznacs, Magyarkaznacs, Kiskaznacs  

 12.  Cosniciu de Sus Felsőkaznacs, Kaznacs  

 13.  Zăuan Szilágyzovány, Zovány  

V. 14.  Marca Márkaszék  

 15.  Porţ Porc Portzen 

 16.  Lesmir Lecsmér Kothstrass 

 17.  Sumal Somály  

VI. 18.  Plopiş Gyümölcsénes, Alsó- és 

Felsőgyümölcsénes 

Poppeln 

 19.  Iaz Krasznajáz, Alsó- és Felsőjáz, Jáz  

 20.  Făgetu Magyarpatak  

VII. 21.  Valcău de Jos Alsóvalkó, Magyarvalkó, Alvalkó  

 22.  Valcău de Sus Felsővalkó, Oláhvalkó  

 23.  Sub Cetate Valkóváralja Burghall 

 24.  Lazuri Újvágás, Vágás  

 25.  Preoteasa Füzespaptelek, Paptelek, Paptelke Pfaffenhaus 

 26.  Ratovei Rátonvölgy  

VIII. 27.  Boghiş Szilágybagos, Bagos  

 28.  Bozieş Szilágyborzás, Borzás  
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IX. 2. Structura populației pe etnii 
 

 

An Total Români Maghiari   Germani  Altele, 
total 

Evrei Romi Ukrainie
ni 

Sârbi Slovaci 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

Comuna Valcău de Jos 
 
 
 
1850n   1970     1782      131        -      57      40       -       .       .       . 
1880a   2054     1814      194        -     0+46      .       .       -       -       - 
1880b   2054     1857      197        -       -       .       .       -       -       - 
1890a   2403     2064      265       21      53       .       .       -       -       4 
1900a   2713     2364      347        -       2       .       .       -       -       1 
1910a   3012     2635      291       37      49       .      49       -       -       8 
1920n   2956     2660      165        1     130     130       .       .       .       . 
1930a   3576     3206      241        -     129     108       -       -       -      21 
1930n   3576     3121      237        -     218     112      85       -       -      21 
1941a   4051     3380      331        -     340      27      84       5       -     224 
1941n   4051     3322      406        -     323      13      84       7       -     219 
1956n   4135     3859      276        -       -       -       -       -       -       - 
1966a   4152     3959      185        -       8       -       8       -       -       - 
1966n   4152     3966      185        -       1       -       -       -       1       - 
1977n   3963     3671      171        6     115       -     115       -       -       - 
1992a   3599     3274      124        -     201       -     201       -       -       - 
1992n   3599     3273      125        -     201       -     201       -       -       - 
2002a   3302     3185      106        -      11       -       8       -       -       1 
2002n   3302     2909      105        -     288       -     287       -       -       1 
 
1. Valcău de Jos - Alsóvalkó 
 
1850n    614      461      129        -      24      24       -       .       .       . 
1880a    565      380      175        -     0+10      .       .       -       -       - 
1880b    565      387      178        -       -       .       .       -       -       - 
1890a    705      458      247        -       -       .       .       -       -       - 
1900a    852      537      314        -       1       .       .       -       -       - 
1910a    900      611      251       37       1       .       .       -       -       1 
1920n    836      564      165        1     106     106       .       .       .       . 
1930a   1114      781      235        -      98      96       -       -       -       2 
1930n   1114      780      231        -     103      96       5       -       -       2 
1941a   1175      830      318        -      27      17       4       -       -       6 
1941n   1175      787      380        -       8       3       4       -       -       1 

1956    1082(a)     .        .        .       .       .       .       .       .       . 
1966a   1060      871      181        -       8       -       8       -       -       - 
1966n   1060      878      181        -       1       -       -       -       1       - 
1977n   1098      922      170        6       -       -       -       -       -       - 
1992n    967      823      121        -      23       -      23       -       -       - 
2002a    909      798      104        -       7       -       5       -       -       - 
2002n    909      790      103        -      16       -      16       -       -       - 
 
 
 
2. Lazuri - Újvágás 
 
1850n    207      207        -        -       -       -       -       .       .       . 
1880a    221      212        3        -      0+6      .       .       -       -       - 
1880b    221      218        3        -       -       .       .       -       -       - 
1890a    281      270       10        -       1       .       .       -       -       - 
1900a    292      283        9        -       -       .       .       -       -       - 
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An Total Români Maghiari   Germani  Altele, 
total 

Evrei Romi Ukrainie
ni 

Sârbi Slovaci 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 
1910a    336      330        6        -       -       .       .       -       -       - 
1920n    333      329        -        -       4       4       .       .       .       . 
1930a    404      404        -        -       -       -       -       -       -       - 
1930n    404      404        -        -       -       -       -       -       -       - 
1941a    418      417        1        -       -       -       -       -       -       - 
1941n    418      417        1        -       -       -       -       -       -       - 
1956     405        .        .        .       .       .       .       .       .       . 
1966a    397      397        -        -       -       -       -       -       -       - 
1966n    397      397        -        -       -       -       -       -       -       - 
1977n    371      371        -        -       -       -       -       -       -       - 
1992n    356      355        1        -       -       -       -       -       -       - 
2002a    289      289        -        -       -       -       -       -       -       - 
2002n    289      289        -        -       -       -       -       -       -       - 
 
3. Preoteasa - Füzespaptelek 
 
1850n    362      334        2        -      26       9       -       .       .       . 
1880a    419      404        3        -     0+12      .       .       -       -       - 
1880b    419      416        3        -       -       .       .       -       -       - 
1890a    466      447        5        -      14       .       .       -       -       4 
1900a    505      503        2        -       -       .       .       -       -       - 
1910a    607      593       13        -       1       .       .       -       -       1 
1920n    608      608        -        -       -       -       .       .       .       . 
1930a    682      674        -        -       8       -       -       -       -       8 
1930n    682      657        -        -      25       -      17       -       -       8 
1941a    746      740        -        -       6       -       1       -       -       5 
1941n    746      740        -        -       6       -       1       -       -       5 
1956     809        .        .        .       .       .       .       .       .       . 
1966a    896      895        1        -       -       -       -       -       -       - 
1966n    896      895        1        -       -       -       -       -       -       - 
1977n    836      835        1        -       -       -       -       -       -       - 
1992n    768      767        1        -       -       -       -       -       -       - 
2002a    698      698        -        -       -       -       -       -       -       - 
2002n    698      698        -        -       -       -       -       -       -       - 
 
 
 

4. Ratovei - Rátonbükk + Rátonvölgytanya(a) 
 
1956     252        .        .        .       .       .       .       .       .       . 
1966a    228      225        3        -       -       -       -       -       -       - 
1966n    228      225        3        -       -       -       -       -       -       - 
1977n    168      168        -        -       -       -       -       -       -       - 
1992n    106      105        1        -       -       -       -       -       -       - 
2002a     76       76        -        -       -       -       -       -       -       - 
2002n     76       76        -        -       -       -       -       -       -       - 
 
 
5. Sub Cetate - Valkóváralja 
 
1850n    312      305        -        -       7       7       -       .       .       . 
1880a    334      318        6        -     0+10      .       .       -       -       - 
1880b    334      328        6        -       -       .       .       -       -       - 
1890a    376      342        -       10      24       .       .       -       -       - 
1900a    383      375        7        -       1       .       .       -       -       1 
1910a    455      441        8        -       6       .       .       -       -       6 
1920n    498      495        -        -       3       3       .       .       .       . 
1930a    549      529        -        -      20       9       -       -       -      11 
1930n    549      529        -        -      20       9       -       -       -      11 
1941a    816      584        2        -     230      10       3       5       -     212 
1941n    816      580        4        -     232      10       3       7       -     212 
1956     664        .        .        .       .       .       .       .       .       . 
1966a    659      659        -        -       -       -       -       -       -       - 
1966n    659      659        -        -       -       -       -       -       -       - 
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An Total Români Maghiari   Germani  Altele, 
total 

Evrei Romi Ukrainie
ni 

Sârbi Slovaci 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 
1977n    581      581        -        -       -       -       -       -       -       - 
1992n    498      497        1        -       -       -       -       -       -       - 
2002a    414      413        -        -       1       -       -       -       -       1 
2002n    414      413        -        -       1       -       -       -       -       1 
 
6. Valcău de Sus - Felsővalkó 
 
1850n    475      475        -        -       -       -       -       .       .       . 
1880a    515      500        7        -     0+8       .       .       -       -       - 
1880b    515      508        7        -       -       .       .       -       -       - 
1890a    575      547        3       11      14       .       .       -       -       - 
1900a    681      666       15        -       -       .       .       -       -       - 
1910a    714      660       13        -      41       .      41       -       -       - 
1920n    681      664        -        -      17      17       .       .       .       . 
1930a    827      818        6        -       3       3       -       -       -       - 
1930n    827      751        6        -      70       7      63       -       -       - 
1941a    896      809       10        -      77       -      76       -       -       1 
1941n    896      798       21        -      77       -      76       -       -       1 
1956     923        .        .        .       .       .       .       .       .       . 
1966a    912      912        -        -       -       -       -       -       -       - 
1966n    912      912        -        -       -       -       -       -       -       - 
1977n    909      794        -        -     115       -     115       -       -       - 
1992n    904      726        -        -     178       -     178       -       -       - 
2002a    916      911        2        -       3       -       3       -       -       - 
2002n    916      643        2        -     271       -     271       -       -       - 
 
 

Comuna Plopiș 
 
 
1850n   1631     1152        -        -     479      17      11       .       .       . 
1880a   3112     1607       70        2  1318+115     .       .       -       -    1266 
1880b   3112     1651       74        8    1379       .       .       -       -    1332 
1890a   3274     1739       95        -    1440       .       .       -       -    1400 
1900a   3721     1968      109        -    1644       .       .       -       -    1644 
1910a   3919     2057       81        -    1781       .       .       -       -    1779 
1920n   4253     2061       12        -    2180      37       .       .       .       . 
1930a   4745     2259       52        3    2431      42      54       -       -    2333 
1930n   4745     2226       26       10    2483      62      78       -       -    2341 
1941a   5430     2420       67        1    2942       4      61       -       -    2877 
1941n   5430     2381       54        1    2994      20      97       3       -    2874 
1956n   4078     2754        6        -    1318       1       1       -       -    1314 
1966a   4298     2782        5        -    1511       -       -       -       -    1511 
1966n   4298     2778        5        -    1515       -       4       -       -    1511 
1977n   3696     2490        4        5    1197       -      23       -       -    1173 
1992a   2985     2003        1        -     981       -       -       -       -     981 
1992n   2985     1979        1        -    1005       -      24       -       -     981 
2002a   2765     1855        2        1     907       -       6       -       -     901 
2002n   2765     1701        3        1    1060       3     156       -       -     901 
 
1. Plopiş - Gyümölcsénes 
 
1850n    682      675        -        -       7       7       -       .       .       . 
1880a    999      909       17        1    49+23      .       .       -       -       2 
1880b    999      930       18        1      50       .       .       -       -       2 
1890a   1135     1061       36        -      38       .       .       -       -      31 
1900a   1268     1198       30        -      40       .       .       -       -      40 
1910a   1448     1220       53        -     175       .       .       -       -     175 
1920n   1517     1197        8        -     312      26       .       .       .       . 
1930a   1999     1325       27        1     646      15      26       -       -     603 
1930n   1999     1295        8        5     691      31      50       -       -     608 
1941a   1709     1366       23        1     319       -      57       -       -     262 
1941n   1709     1362       23        1     323       -      61       -       -     262 
1956    1728        .        .        .       .       .       .       .       .       . 
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An Total Români Maghiari   Germani  Altele, 
total 

Evrei Romi Ukrainie
ni 

Sârbi Slovaci 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 
1966a   1705     1601        2        -     102       -       -       -       -     102 
1966n   1705     1601        2        -     102       -       -       -       -     102 
1977n   1481     1392        1        5      83       -       -       -       -      83 
1992n   1496     1413        1        -      82       -      15       -       -      67 
2002a   1169     1107        1        -      61       -       6       -       -      55 
2002n   1169      987        1        -     181       -     126       -       -      55 
 
2. Făgetu - Magyarpatak 
 
1850n    474       20        -        -     454       3       -       .       .       . 
1880a   1410       41       35        1  1263+70      .       .       -       -    1263 
1880b   1410       43       37        1    1329       .       .       -       -    1329 
1890a   1412       18       27        -    1367       .       .       -       -    1367 
1900a   1658        7       49        -    1602       .       .       -       -    1602 
1910a   1609       21       15        -    1573       .       .       -       -    1573 
1920n   1845        3        4        -    1838       2       .       .       .       . 
1930a   1595        9        2        -    1584      16       -       -       -    1568 
1930n   1595        6        2        -    1587      16       -       -       -    1571 
1941a   2307        3       14        -    2290       4       1       -       -    2285 
1941n   2307        3       13        -    2291       9       1       -       -    2281 
1956    1075        .        .        .       .       .       .       .       .       . 
1966a   1227        1        -        -    1226       -       -       -       -    1226 
1966n   1227        1        -        -    1226       -       -       -       -    1226 
1977n   1083       15        2        -    1066       -       -       -       -    1065 
1992n    826        2        -        -     824       -       -       -       -     824 
2002a    767        1        1        -     765       -       -       -       -     765 
2002n    767        1        1        -     765       -       -       -       -     765 
 
3. Iaz - Krasznajáz 
 
1850n    475      457        -        -      18       7      11       .       .       . 
1880a    703      657       18        -     6+22      .       .       -       -       1 
1880b    703      678       19        6       -       .       .       -       -       1 
1890a    727      660       32        -      35       .       .       -       -       2 
1900a    795      763       30        -       2       .       .       -       -       2 
1910a    862      816       13        -      33       .       .       -       -      31 
1920n    891      861        -        -      30       9       .       .       .       . 
1930a   1151      925       23        2     201      11      28       -       -     162 
1930n   1151      925       16        5     205      15      28       -       -     162 
1941a   1414     1051       30        -     333       -       3       -       -     330 
1941n   1414     1016       18        -     380      11      35       3       -     331 
1956    1275        .        .        .       .       .       .       .       .       . 
1966a   1366     1180        3        -     183       -       -       -       -     183 
1966n   1366     1176        3        -     187       -       4       -       -     183 
1977n   1132     1083        1        -      48       -      23       -       -      25 
1992n    663      564        -        -      99       -       9       -       -      90 
2002a    829      747        -        1      81       -       -       -       -      81 
2002n    829      713        1        1     114       3      30       -       -      81 
 

Comuna Halmăşd 
 
1850n   2021     1927        9        -      85      27      58       .       .       . 
1880a   2185     1973       66        8    77+61      .       .       -       -      20 
1880b   2185     2029       68        8      80       .       .       -       -      20 
1890a   2307     2151        5       47     104       .       .       -       -       9 
1900a   2501     2335       84        -      82       .       .       -       -      43 
1910a   3158     2608       87        -     463       .       .       -       -     386 

1920n   3078(a)  2659        -        -     409      56       .       .       .       . 
1930a   3990     2978        9        -    1003      64      44       1       -     894 
1930n   3990     2903        7        1    1079      66     118       1       -     894 
1941a   4199     3312       74        -     813      34     111       1       -     667 
1941n   4199     3293       70        2     834      41     130       1       -     662 
1956n   3871     3707        3        -     161       -      28       1       -     132 
1966a   3700     3540        7        -     153       -      35       -       -     117 
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1966n   3700     3547        7        -     146       -      27       -       1     117 
1977n   3479     3177        2        -     300       -     214       -       -      85 
1992a   2886     2820        1        -      65       -       -       -       -      65 
1992n   2886     2682        1        -     203       -     132       -       -      71 
2002a   2617     2568        4        -      45       -       5       -       -      40 
2002n   2617     2274        4        1     338       -     298       -       -      40 
 
1. Halmăşd - Halmosd 
 
1850n    829      782        9        -      38       6      32       .       .       . 
1880a    975      866       45        1    44+19      .       .       -       -      12 
1880b    975      883       46        1      45       .       .       -       -      12 
1890a   1054      959        1       38      56       .       .       -       -       3 
1900a   1153     1041       49        -      63       .      36       -       -      27 

1910a   1617(a)  1149       50        -     418       .      54       -       -     364 

1920n   1470(b)  1173        -        -     287      32       .       .       .       . 
1930a   2162     1247        7        -     908      37      36       -       -     835 
1930n   2162     1231        5        1     925      39      52       -       -     834 
1941a   2085     1445       66        -     574       7      13       1       -     553 
1941n   2085     1425       67        2     591       7      32       1       -     551 
1956    1589(c)     .        .        .       .       .       .       .       .       . 
1966a   1524     1497        7        -      20       -       -       -       -      20 
1966n   1524     1496        7        -      21       -       -       -       1      20 
1977n   1477     1377        1        -      99       -      80       -       -      18 
1992n   1285     1154        1        -     130       -     114       -       -      16 
2002a   1170     1162        1        -       7       -       -       -       -       7 
2002n   1170     1036        1        -     133       -     126       -       -       7 
 
2. Aleuş - Elyüs 
 
1850n    401      395        -        -       6       6       -       .       .       . 
1880a    416      369       10        -    20+17      .       .       -       -       8 
1880b    416      384       11        -      21       .       .       -       -       8 
1890a    436      407        4        -      25       .       .       -       -       5 
1900a    460      428       15        -      17       .       .       -       -      14 
1910a    480      451       11        -      18       .       .       -       -      18 
1920n    534      480        -        -      54       8       .       .       .       . 
1930a    625      558        1        -      66       8       7       -       -      51 
1930n    625      558        1        -      66       8       7       -       -      51 
1941a    689      610        6        -      73       7      21       -       -      45 
1941n    689      610        -        -      79      13      21       -       -      45 
1956     672        .        .        .       .       .       .       .       .       . 
1966a    671      629        -        -      42       -      35       -       -       7 
1966n    671      637        -        -      34       -      27       -       -       7 
1977n    541      506        -        -      35       -      29       -       -       6 
1992n    400      386        -        -      14       -       6       -       -       8 
2002a    346      338        1        -       7       -       -       -       -       7 
2002n    346      323        1        -      22       -      15       -       -       7 
 
3. Cerişa - Szilágycseres 
 
1850n    304      276        -        -      28       6      22       .       .       . 
1880a    335      318        9        -     0+8       .       .       -       -       - 
1880b    335      326        9        -       -       .       .       -       -       - 
1890a    329      303        -        9      17       .       .       -       -       1 
1900a    366      352       12        -       2       .       .       -       -       2 
1910a    454      432       17        -       5       .       .       -       -       4 
1920n    479      420        -        -      59       7       .       .       .       . 
1930a    530      511        1        -      18      11       -       1       -       6 
1930n    530      454        1        -      75      11      57       1       -       6 
1941a    667      518        1        -     148      12      75       -       -      61 
1941n    667      518        1        -     148      12      75       -       -      61 
1956     688        .        .        .       .       .       .       .       .       . 
1966a    676      661        -        -      15       -       -       -       -      15 

An Total Români Maghiari   Germani  Altele, 
total 

Evrei Romi Ukrainie
ni 

Sârbi Slovaci 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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1966n    676      661        -        -      15       -       -       -       -      15 
1977n    657      530        1        -     126       -     105       -       -      21 
1992n    604      570        -        -      34       -      12       -       -      22 
2002a    606      590        -        -      16       -       5       -       -      11 
2002n    606      438        -        1     167       -     156       -       -      11 
 
 
4. Drighiu - Detrehem 
 
1850n    487      474        -        -      13       9       4       .       .       . 
1880a    459      420        2        7    13+17      .       .       -       -       - 
1880b    459      436        2        7      14       .       .       -       -       - 
1890a    488      482        -        -       6       .       .       -       -       - 
1900a    522      514        8        -       -       .       .       -       -       - 
1910a    607      576        9        -      22       .       .       -       -       - 
1920n    595      586        -        -       9       9       .       .       .       . 
1930a    673      662        -        -      11       8       1       -       -       2 
1930n    673      660        -        -      13       8       2       -       -       3 
1941a    758      739        1        -      18       8       2       -       -       8 
1941n    758      740        2        -      16       9       2       -       -       5 
1956     827        .        .        .       .       .       .       .       .       . 
1966a    748      748        -        -       -       -       -       -       -       - 
1966n    748      748        -        -       -       -       -       -       -       - 
1977n    757      757        -        -       -       -       -       -       -       - 
1992n    567      567        -        -       -       -       -       -       -       - 
2002a    478      476        2        -       -       -       -       -       -       - 
2002n    478      475        2        -       1       -       1       -       -       - 
 

5. Fufez - Tufertelep(a) 
 
1910a   (166)      (-)      (-)      (-)   (166)      .       .      (-)     (-)   (166) 
1956      95        .        .        .       .       .       .       .       .       . 
1966a     81        5        -        -      76       -       -       -       -      75 
1966n     81        5        -        -      76       -       -       -       -      75 
1977n     47        7        -        -      40       -       -       -       -      40 
1992n     30        5        -        -      25       -       -       -       -      25 
2002a     17        2        -        -      15       -       -       -       -      15 
2002n     17        2        -        -      15       -       -       -       -      15 
 

Comuna Ip 
 
1850n   2611     1146     1392        -      73      36      30       .       .       . 
1880a   2658     1070     1477        8    29+74      .       .       -       -       - 
1880b   2658     1095     1526        8      29       .       .       -       -       - 
1890a   2909     1187     1685       24      13       .       .       -       -       8 
1900a   3265     1330     1926        1       8       .       .       -       -       8 
1910a   3717     1405     2213        1      98       .       .       -       -      98 
1920n   3801     1521     1837        4     439     122       .       .       .       . 
1930a   4521     1628     2174        2     717      85      42       -       -     585 
1930n   4521     1592     2116        2     811     102     123       -       -     585 
1941a   4188     1475     2544        1     168       5      28       1       -     134 
1941n   4188     1461     2522        1     204      25      44       1       -     134 
1956n   4618     1874     2589        -     155       6      51       -       -      98 
1966a   4956     1966     2724        4     262       -     129       -       -     133 
1966n   4956     1976     2675        4     301       1     166       -       -     134 
1977n   4590     1954     2467        -     169       1      35       -       1     130 
1992a   4122     1643     2199        -     280       2     162       -       -     116 
1992n   4122     1562     2158        -     402       3     283       -       -     116 
2002a   3946     1622     1993        -     331       -     222       -       -     109 
2002n   3946     1466     1981        2     497       -     383       2       -     111 
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1. Ip - Ipp 
 
1850n    963      359      589        -      15       8       -       .       .       . 
1880a    985      304      640        5     3+33      .       .       -       -       - 
1880b    985      315      662        5       3       .       .       -       -       - 
1890a   1099      345      740        5       9       .       .       -       -       8 
1900a   1291      383      906        1       1       .       .       -       -       1 
1910a   1526      370     1057        1      98       .       .       -       -      98 
1920n   1546      389      783        4     370      54       .       .       .       . 
1930a   2014      392     1031        2     589      50      42       -       -     497 
1930n   2014      388     1024        2     600      58      44       -       -     497 
1941a   1499      187     1305        1       6       4       2       -       -       - 
1941n   1499      172     1311        1      15      13       2       -       -       - 
1956    1656        .        .        .       .       .       .       .       .       . 
1966a   1879      436     1340        4      99       -      99       -       -       - 
1966n   1879      448     1342        4      85       -      85       -       -       - 
1977n   1781      504     1246        -      31       -      21       -       -      10 
1992n   1688      418     1083        -     187       -     180       -       -       7 
2002a   1669      467     1008        -     194       -     187       -       -       7 
2002n   1669      465     1003        1     200       -     192       -       -       8 
 
2. Cosniciu de Jos - Alsókaznacs 
 
1850n    453      446        -        -       7       7       -       .       .       . 
1880a    438      391       36        -     0+11      .       .       -       -       - 
1880b    438      402       36        -       -       .       .       -       -       - 
1890a    453      429        6       15       3       .       .       -       -       - 
1900a    498      470       27        -       1       .       .       -       -       1 
1910a    583      563       20        -       -       .       .       -       -       - 
1920n    614      597        3        -      14      13       .       .       .       . 
1930a    695      688        7        -       -       -       -       -       -       - 
1930n    695      659        1        -      35       6      29       -       -       - 
1941a    769      732       10        -      27       -      26       1       -       - 
1941n    769      730        7        -      32       3      28       1       -       - 
1956     794        .        .        .       .       .       .       .       .       . 
1966a    838      808        -        -      30       -      30       -       -       - 
1966n    838      800        1        -      37       -      37       -       -       - 
1977n    800      790        1        -       9       -       8       -       -       - 
1992n    738      674        1        -      63       -      63       -       -       - 
2002a    728      728        -        -       -       -       -       -       -       - 
2002n    728      571        1        -     156       -     155       -       -       1 
 
3. Cosniciu de Sus - Felsőkaznacs 
 
1850n    349      330        -        -      19      19       -       .       .       . 
1880a    394      349       21        -     22+2      .       .       -       -       - 
1880b    394      351       21        -      22       .       .       -       -       - 
1890a    395      372       21        2       -       .       .       -       -       - 
1900a    443      411       32        -       -       .       .       -       -       - 
1910a    473      444       29        -       -       .       .       -       -       - 
1920n    494      470        -        -      24      24       .       .       .       . 
1930a    498      485        -        -      13      13       -       -       -       - 
1930n    498      482        -        -      16      16       -       -       -       - 
1941a    547      536        9        -       2       1       -       -       -       1 
1941n    547      536        7        -       4       3       -       -       -       1 
1956     627        .        .        .       .       .       .       .       .       . 
1966a    619      616        3        -       -       -       -       -       -       - 
1966n    619      616        3        -       -       -       -       -       -       - 
1977n    565      565        -        -       -       -       -       -       -       - 
1992n    414      414        -        -       -       -       -       -       -       - 
2002a    385      385        -        -       -       -       -       -       -       - 
2002n    385      385        -        -       -       -       -       -       -       - 
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4. Zăuan - Szilágyzovány 
 
1850n    846       11      803        -      32       2      30       .       .       . 
1880a    841       26      780        3     4+28      .       .       -       -       - 
1880b    841       27      807        3       4       .       .       -       -       - 
1890a    962       41      918        2       1       .       .       -       -       - 
1900a   1033       66      961        -       6       .       .       -       -       6 
1910a   1135       28     1107        -       -       .       .       -       -       - 
1920n   1147       65     1051        -      31      31       .       .       .       . 
1930a   1314       63     1136        -     115      22       -       -       -      88 
1930n   1314       63     1091        -     160      22      50       -       -      88 
1941a   1373       20     1220        -     133       -       -       -       -     133 
1941n   1373       23     1197        -     153       6      14       -       -     133 

1956    1396(a)     .        .        .       .       .       .       .       .       . 
1966a   1443       65     1378        -       -       -       -       -       -       - 
1966n   1443       72     1326        -      45       1      44       -       -       - 
1977n   1308       79     1220        -       9       1       6       -       1       - 
1992n   1163       45     1074        -      44       1      40       -       -       3 
2002a   1053       30      985        -      38       -      35       -       -       3 
2002n   1053       33      977        1      42       -      36       2       -       3 
 
 
5. Zăuan-Băi - Zoványfürdő 
 
1956     145        .        .        .       .       .       .       .       .       . 
1966a    177       41        3        -     133       -       -       -       -     133 
1966n    177       40        3        -     134       -       -       -       -     134 
1977n    136       16        -        -     120       -       -       -       -     120 
1992n    119       11        -        -     108       2       -       -       -     106 
2002a    111       12        -        -      99       -       -       -       -      99 
2002n    111       12        -        -      99       -       -       -       -      99 

 
Comuna Crasna 

 
 
1850n   3584     1057     2273      10+4*   240      66      54       .       .       . 
1880a   3789      926     2752        7    49+55      .       .       -       -       - 
1880b   3789      947     2785        7      50       .       .       -       -       - 
1890a   4471     1054     3357       13      47       .       .       -       -       2 
1900a   4750     1214     3496       24      16       .       .       -       -       1 
1910a   5459     1242     4189       17      11       .       .       -       -       1 
1920n   5545     1508     3568        -     469     469       .       .       .       . 
1930a   6164     1958     3747        2     457     395      56       -       -       5 
1930n   6164     1936     3627        -     601     438     117       -       -      18 
1941a   6643     1892     4566        1     184      86      93       -       -       5 
1941n   6643     1898     4620        1     124      33      85       -       -       6 
1956n   7102     2467     4445        -     190      63     125       1       -       1 
1966a   6875     2557     4310        2       6       -       3       1       -       - 
1966n   6875     2559     4310        2       4       -       -       1       -       - 
1977n   6990     2592     4326        1      71       -      65       2       -       1 
1992a   6534     2047     4180        -     307       -     302       1       -       3 
1992n   6534     2049     4169        -     316       -     305       2       -       3 
2002a   6373     1802     4067        -     504       -     499       2       -       1 
2002n   6373     1786     4066        1     520       -     514       3       -       1 
 
1. Crasna - Kraszna 
 

1850n   2482      309     1926     10+4*    233(a)   59      54       .       .       . 
1880a   2767      255     2450        6    26+30      .       .       -       -       - 
1880b   2767      258     2477        6      26       .       .       -       -       - 
1890a   3281      294     2981        1       5       .       .       -       -       2 
1900a   3525      353     3163        7       2       .       .       -       -       1 
1910a   3884       90     3790        4       -       .       .       -       -       - 
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1920n   3972      372     3149        -     451     451       .       .       .       . 
1930a   4288      476     3369        2     441     395      42       -       -       3 
1930n   4288      502     3265        -     521     418      59       -       -      16 
1941a   4504      282     4107        1     114      83      31       -       -       - 
1941n   4504      280     4169        1      54      30      23       -       -       1 
1956    4633        .        .        .       .       .       .       .       .       . 
1966a   4481      521     3953        1       6       -       3       1       -       - 
1966n   4481      524     3953        1       3       -       -       1       -       - 
1977n   4602      507     4025        1      69       -      65       2       -       1 
1992n   4401      409     3936        -      56       -      46       2       -       3 
2002a   4378      428     3812        -     138       -     135       2       -       1 
2002n   4378      423     3812        1     142       -     138       3       -       1 
 
 
2. Huseni - Krasznahosszúaszó 
 
1850n    144      144        -        -       -       -       -       .       .       . 
1880a    178      127       23        -     23+5      .       .       -       -       - 
1880b    178      131       23        -      24       .       .       -       -       - 
1890a    236      173       21        -      42       .       .       -       -       - 
1900a    208      191       17        -       -       .       .       -       -       - 
1910a    326      317        9        -       -       .       .       -       -       - 
1920n    300      295        -        -       5       5       .       .       .       . 
1930a    398      397        1        -       -       -       -       -       -       - 
1930n    398      355        1        -      42       -      42       -       -       - 
1941a    505      447        5        -      53       -      53       -       -       - 
1941n    505      447        5        -      53       -      53       -       -       - 
1956     594        .        .        .       .       .       .       .       .       . 
1966a    589      589        -        -       -       -       -       -       -       - 
1966n    589      588        -        -       1       -       -       -       -       - 
1977n    597      594        1        -       2       -       -       -       -       - 
1992n    524      360        -        -     164       -     163       -       -       - 
2002a    506      290        1        -     215       -     215       -       -       - 
2002n    506      290        1        -     215       -     215       -       -       - 
 
 
3. Marin - Máron 
 
1850n    529      529        -        -       -       -       -       .       .       . 
1880a    497      475        9        1     0+12      .       .       -       -       - 
1880b    497      487        9        1       -       .       .       -       -       - 
1890a    588      577        -       11       -       .       .       -       -       - 
1900a    577      561        -       16       -       .       .       -       -       - 
1910a    702      689        1       12       -       .       .       -       -       - 
1920n    715      703        3        -       9       9       .       .       .       . 
1930a    913      912        1        -       -       -       -       -       -       - 
1930n    913      902        1        -      10      10       -       -       -       - 
1941a   1004     1001        -        -       3       3       -       -       -       - 
1941n   1004     1001        -        -       3       3       -       -       -       - 
1956    1247        .        .        .       .       .       .       .       .       . 
1966a   1309     1309        -        -       -       -       -       -       -       - 
1966n   1309     1309        -        -       -       -       -       -       -       - 
1977n   1366     1365        1        -       -       -       -       -       -       - 
1992n   1199     1199        -        -       -       -       -       -       -       - 
2002a    995      995        -        -       -       -       -       -       -       - 
2002n    995      995        -        -       -       -       -       -       -       - 
 
4. Ratin - Ráton 
 
1850n    429       75      347        -       7       7       -       .       .       . 
1880a    347       69      270        -     0+8       .       .       -       -       - 
1880b    347       71      276        -       -       .       .       -       -       - 
1890a    366       10      355        1       -       .       .       -       -       - 
1900a    440      109      316        1      14       .       .       -       -       - 
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An Total Români Maghiari   Germani  Altele, 
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Evrei Romi Ukrainie
ni 

Sârbi Slovaci 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 

1910a    547(a)   146      389        1      11       .       .       -       -       1 
1920n    558      138      416        -       4       4       .       .       .       . 
1930a    565      173      376        -      16       -      14       -       -       2 
1930n    565      177      360        -      28      10      16       -       -       2 
1941a    630      162      454        -      14       -       9       -       -       5 
1941n    630      170      446        -      14       -       9       -       -       5 
1956     628        .        .        .       .       .       .       .       .       . 
1966a    496      138      357        1       -       -       -       -       -       - 
1966n    496      138      357        1       -       -       -       -       -       - 
1977n    425      126      299        -       -       -       -       -       -       - 
1992n    410       81      233        -      96       -      96       -       -       - 
2002a    494       89      254        -     151       -     149       -       -       - 
2002n    494       78      253        -     163       -     161       -       -       - 
 

Comuna Marca 
 
 
1850n   1870     1565      246        -      59      24      30       .       .       . 
1880a   1766     1410      268        2    19+67      .       .       -       -       7 
1880b   1766     1467      278        2      19       .       .       -       -       7 
1890a   2056     1584      391       55      26       .       .       -       -       6 
1900a   2383     1912      457        6       8       .       .       1       1       4 
1910a   2717     2113      558       13      33       .       .       -       -      14 
1920n   2605     1970      448        1     186      94       .       .       .       . 
1930a   3000     2389      531        -      80      43      20       -       -      17 
1930n   3000     2365      522        1     112      58      37       -       -      17 
1941a   3822     2450      724        -     648       1      40       -       -     607 
1941n   3822     2439      707        -     676      31      40       -       -     605 
1956n   3759     2752      606        -     401       7      43       -       -     351 
1966a   4044     2995      681        -     368       -      20       -       1     347 
1966n   4044     2962      680        1     401       -      49       -       1     350 
1977n   3800     2809      625        -     366       -      93       -       -     269 
1992a   3072     2488      419        -     165       -      13       -       -     152 
1992n   3072     2367      416        -     289       -     120       -       -     169 
2002a   2966     2441      411        -     114       -      27       -       -      86 
2002n   2966     2282      398        -     286       -     189       -       -      96 
 
1. Marca - Márkaszék 
 
1850n    778      736        6        -      36       6      30       .       .       . 
1880a    725      664       26        2    11+22      .       .       -       -       7 
1880b    725      685       27        2      11       .       .       -       -       7 
1890a    830      741       11       54      24       .       .       -       -       5 
1900a    970      917       44        5       4       .       .       -       1       2 
1910a   1042      961       35       13      33       .       .       -       -      14 
1920n   1068      952        -        -     116      45       .       .       .       . 
1930a   1140     1088       18        -      34      18       -       -       -      16 
1930n   1140     1072       18        1      49      18      15       -       -      16 
1941a   1867     1187       37        -     643       -      38       -       -     605 
1941n   1867     1179       45        -     643       -      38       -       -     605 

1956    1557(a)     .        .        .       .       .       .       .       .       . 
1966a   1686     1514        5        -     167       -       -       -       -     167 
1966n   1686     1481        4        1     200       -      29       -       -     170 
1977n   1706     1474        5        -     227       -      67       -       -     156 
1992n   1510     1300        8        -     202       -     110       -       -      92 
2002a   1520     1471        8        -      41       -       -       -       -      41 
2002n   1520     1315       11        -     194       -     140       -       -      54 
 
 
2. Leşmir - Lecsmér 
 
1850n    317       79      228        -      10      10       -       .       .       . 
1880a    281       54      210        -     8+9       .       .       -       -       - 
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1880b    281       56      217        -       8       .       .       -       -       - 
1890a    367       85      279        1       2       .       .       -       -       1 
1900a    369       75      294        -       -       .       .       -       -       - 
1910a    474       91      383        -       -       .       .       -       -       - 
1920n    470       69      362        -      39      18       .       .       .       . 
1930a    532       98      415        -      19       -      18       -       -       1 
 
1930n    532       98      404        -      30      11      18       -       -       1 
1941a    635       92      541        -       2       -       -       -       -       2 
1941n    635       84      540        -      11      11       -       -       -       - 
1956     646        .        .        .       .       .       .       .       .       . 
1966a    789      148      621        -      20       -      20       -       -       - 
1966n    789      148      621        -      20       -      20       -       -       - 
1977n    703      115      578        -      10       -      10       -       -       - 
1992n    491       87      394        -      10       -       9       -       -       1 
2002a    475       84      384        -       7       -       6       -       -       1 
2002n    475       79      373        -      23       -      22       -       -       1 
 
 

3. Marca-Huta - Márkaszékihuta(a) 
 
1956     197        .        .        .       .       .       .       .       .       . 
1966a    180        -        -        -     180       -       -       -       -     180 
1966n    180        -        -        -     180       -       -       -       -     180 
1977n    113        -        -        -     113       -       -       -       -     113 
1992n     80        4        -        -      76       -       -       -       -      76 
2002a     47        2        1        -      44       -       -       -       -      44 
2002n     47        5        1        -      41       -       -       -       -      41 
 
 
4. Porţ - Porc 
 
1850n    279      270        -        -       9       4       -       .       .       . 
1880a    293      249       15        -     0+29      .       .       -       -       - 
1880b    293      276       17        -       -       .       .       -       -       - 
1890a    332      291       41        -       -       .       .       -       -       - 
1900a    384      336       43        1       4       .       .       1       -       2 
1910a    393      375       18        -       -       .       .       -       -       - 
1920n    266      242       15        -       9       9       .       .       .       . 
1930a    440      413       15        -      12      12       -       -       -       - 
1930n    440      413       15        -      12      12       -       -       -       - 
1941a    414      386       25        -       3       1       2       -       -       - 
1941n    414      386       25        -       3       1       2       -       -       - 
1956     371        .        .        .       .       .       .       .       .       . 
1966a    373      373        -        -       -       -       -       -       -       - 
1966n    373      373        -        -       -       -       -       -       -       - 
1977n    374      372        2        -       -       -       -       -       -       - 
1992n    330      325        5        -       -       -       -       -       -       - 
2002a    315      312        3        -       -       -       -       -       -       - 
2002n    315      312        3        -       -       -       -       -       -       - 
 
 
5. Şumal - Somály 
 
1850n    496      480       12        -       4       4       -       .       .       . 
1880a    467      443       17        -      0+7      .       .       -       -       - 
1880b    467      450       17        -       -       .       .       -       -       - 
1890a    527      467       60        -       -       .       .       -       -       - 
1900a    660      584       76        -       -       .       .       -       -       - 

1910a    808(a)   686      122        -       -       .       .       -       -       - 
1920n    801      707       71        1      22      22       .       .       .       . 
1930a    888      790       83        -      15      13       2       -       -       - 
1930n    888      782       85        -      21      17       4       -       -       - 
1941a    906      785      121        -       -       -       -       -       -       - 
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1941n    906      790       97        -      19      19       -       -       -       - 
1956     988        .        .        .       .       .       .       .       .       . 
1966a   1016      960       55        -       1       -       -       -       1       - 
1966n   1016      960       55        -       1       -       -       -       1       - 
1977n    904      848       40        -      16       -      16       -       -       - 
1992n    661      651        9        -       1       -       1       -       -       - 
2002a    609      572       15        -      22       -      21       -       -       - 
2002n    609      571       10        -      28       -      27       -       -       - 
 

Comuna Nuşfalău 
 
 
1850n   3397      348     2870        -     179     119      54       .       .       . 
1880a   3467      311     3013        6    36+101     .       .       -       -       3 
1880b   3467      321     3103        6      37       .       .       -       -       3 
1890a   3821      361     3444        8       8       .       .       -       -       8 
1900a   4311      407     3889        8       7       .       .       -       -       2 
1910a   4933      404     4469        1      59       .       .       -       -       2 

1920n   4870(a)   567     3937        -     367     254       .       .       .       . 
1930a   5319      546     4363        2     408     213     190       -       -       3 
1930n   5319      555     4252       13     499     253     237       -       -       7 
1941a   6234      432     5380        6     416      44     304       6       -      61 
1941n   6234      547     5507        7     173      66      36       7       -      61 
1956n   6250      824     5340        -      86      22      55       -       -       8 
1966a   6358      982     5138        3     235       3     222       -       -       8 
1966n   6358      991     5131        3     233       6     212       -       -       9 
1977n   6169      936     4890        4     339       2     313       -       -      23 
1992a   5738      664     4413        5     656       -     638       -       -      18 
1992n   5738      645     4412        3     678       1     654       -       1      22 
2002a   5515      610     4181        3     721       -     681       2       -      36 
2002n   5515      647     4174        4     690       -     650       1       -      36 
 
 
1. Nuşfalău - Szilágynagyfalu 
 
1850n   1645      190     1305        -     150     111      33       .       .       . 
1880a   1710      153     1505        6     0+46      .       .       -       -       - 
1880b   1710      157     1547        6       -       .       .       -       -       - 
1890a   1922      197     1722        2       1       .    [114]      -       -       1 
1900a   2165      271     1889        3       2       .       .       -       -       2 
1910a   2507      205     2302        -       -       .       .       -       -       - 

1920n   2487(a)   275     1902        -     311     202       .       .       .       . 
1930a   2759      335     2120        2     302     184     114       -       -       3 
1930n   2759      341     2022       13     383     214     161       -       -       7 
1941a   3193      211     2666        6     310      32     219       6       -      52 
1941n   3193      337     2702        7     147      64      20       7       -      53 
1956    3190        .        .        .       .       .       .       .       .       . 
1966a   3397      631     2588        2     176       3     163       -       -       8 
1966n   3397      639     2584        2     172       5     153       -       -       8 
1977n   3461      668     2558        3     232       -     211       -       -      20 
1992n   3360      522     2404        3     431       -     410       -       1      20 
2002a   3259      423     2354        3     479       -     440       2       -      35 
2002n   3259      431     2347        3     478       -     440       1       -      35 
 
 
2. Bilghez - Bürgezd 
 
1850n    441        4      426        -      11       -      11       .       .       . 
1880a    382        3      370        -     0+9       .       .       -       -       - 
1880b    382        3      379        -       -       .       .       -       -       - 
1890a    415       15      398        -       2       .       .       -       -       2 
1900a    480        1      479        -       -       .       .       -       -       - 
1910a    552       10      542        -       -       .       .       -       -       - 
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1920n    556       15      529        -      12       9       .       .       .       . 
1930a    640       11      623        -       6       6       -       -       -       - 
1930n    640       12      614        -      14      14       -       -       -       - 
1941a    731       11      719        -       1       -       -       -       -       1 
1941n    731       11      720        -       -       -       -       -       -       - 
1956     753        .        .        .       .       .       .       .       .       . 
1966a    738        8      730        -       -       -       -       -       -       - 
1966n    738        8      729        -       1       1       -       -       -       - 
1977n    662       21      639        -       2       2       -       -       -       - 
1992n    493        4      488        -       1       1       -       -       -       - 
2002a    450        2      448        -       -       -       -       -       -       - 
2002n    450        2      448        -       -       -       -       -       -       - 
 
 
3. Boghiş - Szilágybagos 
 
1850n    910       60      832        -      18       8      10       .       .       . 
1880a    985       72      849        -    36+28      .       .       -       -       3 
1880b    985       74      874        -      37       .       .       -       -       3 
1890a   1024       67      947        6       4       .       .       -       -       4 
1900a   1188       40     1143        5       -       .       .       -       -       - 
1910a   1343      115     1168        1      59       .      57       -       -       2 
1920n   1310      149     1127        -      34      34       .       .       .       . 
1930a   1421      100     1230        -      91      14      76       -       -       - 
1930n   1421      100     1228        -      93      16      76       -       -       - 
1941a   1680      103     1490        -      87       2      85       -       -       - 
1941n   1680       96     1566        -      18       2      16       -       -       - 

1956    1659(a)     .        .        .       .       .       .       .       .       . 
1966a   1649      250     1340        -      59       -      59       -       -       - 
1966n   1649      251     1338        -      60       -      59       -       -       1 
1977n   1586      177     1303        1     105       -     102       -       -       3 
1992n   1533       83     1204        -     246       -     244       -       -       2 
2002a   1509      157     1110        -     242       -     241       -       -       1 
2002n   1509      186     1111        1     211       -     209       -       -       1 
 
 
4. Bozieş - Szilágyborzás 
 
1850n    401       94      307        -       -       -       -       .       .       . 
1880a    390       83      289        -     0+18      .       .       -       -       - 
1880b    390       87      303        -       -       .       .       -       -       - 
1890a    460       82      377        -       1       .       .       -       -       1 
1900a    478       95      378        -       5       .       .       -       -       - 
1910a    531       74      457        -       -       .       .       -       -       - 
1920n    517      128      379        -      10       9       .       .       .       . 
1930a    499      100      390        -       9       9       -       -       -       - 
1930n    499      102      388        -       9       9       -       -       -       - 
1941a    630      107      505        -      18      10       -       -       -       8 
1941n    630      103      519        -       8       -       -       -       -       8 
1956     648        .        .        .       .       .       .       .       .       . 
1966a    574       93      480        1       -       -       -       -       -       - 
1966n    574       93      480        1       -       -       -       -       -       - 
1977n    460       70      390        -       -       -       -       -       -       - 
1992n    352       36      316        -       -       -       -       -       -       - 
2002a    297       28      269        -       -       -       -       -       -       - 
2002n    297       28      268        -       1       -       1       -       -       - 
 

 
 
Sursa tabelelor: Varga E. Árpád: Erdély etnikai és felekezeti statisztikája II. Bihar, Máramaros, 
Szatmár és Szilágy megye. Népszámlálási adatok 1850/1869–1992  között. Csíkszereda, 1999. 
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Harta 1. Harta cu localităţile zonei studiate, limba română 
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Harta 2. Harta cu localităţile zonei studiate, limba maghiară 

 

 

 

 
 


