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Criș,  mai demult Crișd (în dialectul  săsesc

Kraeš,  în germană Kreisch,  în maghiară

Keresd) este un sat în comuna Daneș din

județul Mureș,  Transilvania,  România.

Localitatea Criș este atestată din 1305, iar

istoria ei  se leagă de familia Bethlen,  care

devine stăpâna moșiei  pe care se află

localitatea încă din 1367.
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Castelul  Bethlen  din Criș a fost construit între secolele

XIV-XVII, în stilul Renașterii transilvănene, ca reședință

nobiliară fortificată, de mică amploare (cel mai frumos

castel Renaissance din Ardeal). Are o incintă fortificată

de plan pătrat, cu bastioane circulare la colțuri și turn

de intrare pătrat, structură tipică arhitecturii militare

medievale târzii,  anterioară castelului de pe latura de

sud. Reședința are două nivele, un impozant turn

circular (Turnul Arcașilor) și o loggie cu deschideri

arcuite semicirculare, sprijinite pe coloane cilindrice

scunde. După construirea castelului, sistemul de

fortificații  a fost completat cu o semi-incintă cu

bastioane pană.

Biserica  evanghelică  din  Criș  Biserica evanghelică din

satul Criș, comuna Daneș, județul Mureș, a fost

construită între anii 1906-1907. A fost precedată de o

biserică medievală, demolată la sfârșitul secolului XIX.

Prima datare a bisericii din Criș provine din 1309. În

1433 primește de la papa drept de pelerinaj. Locuitorii

medievali,  sub influența curentului protestant, devin

luterani. Această biserică veche luterană a fost

demolată la sfârșitul secolului XIX, iar în perioada 1906-

1907 în locul ei a fost ridicată actuala biserică. Clopotul

mijlociu, moștenit de la biserica anterioară, a fost turnat

în 1554. Orga, amplasată în balconul de vest, a fost

construită în 1854 de Samuel Friedrich Binder și

reparată în 1892 de Eugen Palf, iar în 1907 de Karl

Einschenk
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