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E lőszó

Révről, a „Sebes-Körös gyöngy szeméről” sokan írtak már tudományos és 
ismeretterjesztő könyveket, publikációkat. E fokozott érdeklődés oka, hogy 
Rév olyan értékekkel rendelkezik, melyek egyedülállók és különlegesek a 
szépre fogékony ember számára. Hadd emeljek ki kettőt: a cseppkőbarlang
járól, vízeséséről, ezer természeti értékéről híres Révi-sziklaszorost, és az 
ősi motívumokat őrző népi kerámiát, melynek ma is élnek mesterei. Már e 
két érték is elég lenne ahhoz, hogy Rév messze földön ismert legyen, de 
Révnek ettől jóval több értéke van. Ezekről az értékekről szól ez a könyv, 
bemutatva a Révi Értéktár legfontosabb elemeit. A könyv kiadását az a 
Magyarországról indult Értéktár Mozgalom tette lehetővé, melynek célja a 
Kárpát-medencei értékek számbavétele, megőrzése, fenntartása, fejlesztése, 
és népszerűsítése. Ehhez a mozgalomhoz csadakozott a Révvel régóta 
kiemelt partneri kapcsolatot ápoló Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 
2015-ben, amikor létrehozta saját értéktárát. S mivel a Földművelésügyi 
Minisztérium a HUNG-2015 pályázat keretében úgy ítélte meg, hogy a 
szoboszlói értékgyűjtés módszerét érdemes alkalmazni a határon túli 
településeken is, ezért lehetőség nyüt a Révi Értéktár létrehozására a révi 
közöséggel való együttműködés keretében. Az önkormányzatok mellett a 
kooperációban részt vett a szoboszlói Bocskai István Múzeum, a révi Pro 
Rév Egyesület, és az általuk felkért, az értékelemek leírásait elkészítő magas 
rangú tudományos szakemberek is. E határokon és nemzeteken átívelő 
együttműködésnek van egy nagyon fontos eredménye, tudomásunk szerint 
ugyanis a Révi Értéktár az első vegyes nemzetiségű, magyar-román értéktár. 
A révi magyarság a 19. század elejétől él kisebbségben, de „emberi 
nagyságát” mi sem jelzi jobban, mint hogy a vele többségben élő románság 
szellemi termékeit ugyanúgy értéknek tekinti, mint a sajátjait. Nem véleden 
tehát, hogy kiadványunk kétnyelven íródott. Reméljük, hogy a jövőben ez 
is hozzájárul az értékek mindkét nemzet részéről való közös gyarapításához, 
az értéktár további bővítéséhez. Kívánom, hogy e kötet szerezzen örömet 
az olvasónak, s szolgálja Rév értékeinek megismerését!

Hajdúszoboszló, 2016. október 20.

Dr. Bihari-Horváth László
múzeumigazgató, Bocskai István Múzeum — Hajdúszoboszló 

HUNG-2015 pályázati projekt koordinátor
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Prefatá

Despre Vadu Crisului, „Perla Crisului Repede” s-au scris mai múlté cárp, 
publicapi. Acest interes sporit este din cauza faptului cá Vadu Crisului dispune de 
valori care sunt unice §i deosebite pentru oamenii receptivi la frumos. Sá 
pomenesc doar patru dinire ele: Pe§tera de la Vadu Crisului, cascada, Defileul 
Crisului Repede- faimos datoritá miilor valori naturale pe care le cuprinde- si 
ceramica albá, pástrátoare a motivelor arhaice; me§te§ug care azi i§i mai are 
maeStrii. Doar aceste patru valori ar fi suficiente pentru ca numele localitátii sá 
fie cunoscut pretutindeni, dar Vadu Crisului se mándre^te cu múlt mai múlté. 
Despre aceste valori este vorba in acest volum, prezentánd cele mai importante 
elemente ale Colecpei de valori din Vadu Crisului. Publicarea cárpi a devenit 
posibilá datoritá Mi§cárii pentru Colecpa Naponalá de Valori din Ungaria care §i- 
a propus inventarierea valorilor din Bazinul Panonic: pástrarea, ocrotirea 
(suspnerea), dezvoltarea popularizarea acestora. La aceastá mi^care a aderat, in 
2015, Autoguvernarea Ora^ului Hajdúszoboszló — suspnánd relapi de parteneriat 
cu Vadu Crisului — cánd §i-a ínfiin^at propria colecpe de valori. Iar pentru cá 
Ministerul Agriculturii din Ungaria a considerat cá — in cadrul proiectului 
HUNG-2015 — módéiul de colectare a valorilor practicat in Hajdúszoboszló 
meritá sá fie adaptat §i in localitáple de peste hotare, s-a ivit posibilitatea de a 
intemeia Colecpa de valori din Vadu Crisului, in cadrul unei colaborári cu 
comunitatea din localitatea bihoreaná. Aláturi de cele douá autoguvernári s-a 
implicat ín colaborare §i Muzeul Bocskai István din Hajdúszoboszló, Asociatia 
Pro Vadu Crisului, precum specialist! stiinpfici profesioni^ti, prin prezentarea 
valorilor. Aceastá colaborare internaponalá are deja un rezultat deosebit, deoarece 
— dupá cuno^tin^ele noastre — Colecpa de valori din Vadu Crisului este prima 
colecpe de valori maghiaro-románá. Comunitatea maghiara din Vadu Crisului 
tráie^te aid in minoritate, dar nimic nu-i atestá mai bine demnitatea umaná, decát 
faptul cá valorile spirituálé ale románilor majoritari in comuna, sunt apreciate, 
respectate ca §i cele proprii. Nu este deci intámplátor faptul cá publicapa noastrá 
apare bilingv. Sperám ca in viitor §i aceastá carte va contribui, din partea celor 
douá napuni, la imbogáprea in comun a valorilor, la dezvoltarea acestei colecpi de 
valori. Traim cu speranta cá volumul va aduce bucurii in sufletele cititorilor va 
servi la cunoa^terea valorilor din Vadu Crisului.

Hajdúszoboszló, 20 octombrie 2016
Dr. Bihari-Horváth László

director al Muzeului Bocskai István din Hajdúszoboszló, 
coordonator al proiectului HUNG-2015
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Juhászné O rth  Ib o ly a

A Révi-sziklaszoros term észeti értékei

A Nyugati-Kárpátok egyik legszebb 
vidéke a Király-erdő mész-kőfenn- 
síkja. Itt, a Cholnoky mészkő tömbben 
alakult ki a Sebes-Körös 3 km hosszú 
szurdokvölgye Rév és Vársonkolyos 
között. A Királyerdő mészkövei a 
Föld történetének középkorából, a 
mezozoikumból származnak. Miután 
ez a terület hol tengerfenék volt, hol 
pedig szárazulat, az itt található mész
kövek különböző korúak. Nagyon 
öreg, a középső triászból származik, a 
ladini mészkő, melynek aránylag vé
kony, pados rétegei jól láthatók a 
Garda- tetőn. A felső jurában keletke
zett titon korallmészkő Révtízfalu felé 
található. Rájuk rakódott a barremi 
tenger fiatalabb mészköve, az alsó 
kréta korszakban. Ebbe vágódott be a 
Révi-szoros legnagyobb része. A révi 
mészkő szürke színű, helyenként vas- 
hidroxidtól, vas- és mangándioxidtól 
barnás-vöröses, a kékmoszatoktól fe- 
ketés-szürke.

Nagyon fiatal, szinte szemünk 
láttára keletkező formája a kálcium- 
karbonátnak a mésztufa vagy traver- 
tinó. Nagyon szép, 15-16 méter magas 
tömbje látható a Zichy-barlang előtt. 
Erről a teraszról írta 1864-ben Hun-

A R év i-szoros 
Defileul Crisului Repede

A szo ro s m észk ő  szik lá i 
Stáncile de calcar din Defileul 

Crisului Repede
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falvy, hogy fokozataiból erős 
vízforrások fakadnak, amelyek szép 
zuhatagokban a Körös felé rohan
nak...” (E vízforrásokat a barlang 
1903. évi felfedezése után egyesítet
ték.) A tavertinó ürges, likacsos kő
zet. Jól láthatók benne a hajdani 
mohafüggönyök, falevelek, ágacs
kák megkövesedett maradványai.

Vidékünk a felső krétában a 
Tethys tenger egyik északi szigete 
volt. A tenger peremvidékein, öble
iben vastag márga rétegek üleped
tek le. Ez a meszes, agyagos, homo
kos kőzet jól látható az Ördögmái
nál, a vízmosásokban, a magyar te
metőnél és alacsony vízálláskor a 
Körös medrében. Ugyancsak ten
geri üledék formájában alakult ki az 
agyag, melyből a híres fehér edé
nyek, a révi korsók, kanták készül
tek.

A Körös-menü sziklafala
kon jól látszanak azoknak az óriási 
tektonikus erőknek a nyomai, ame
lyek az eredetileg vízszintes rétege
ket össze-vissza gyűrték, préselték, 
törték. Ezeknek a töréseknek, vető
déseknek mentén alakultak ki a bar
langok, s maga a Révi-szoros is, mi
után e terület szárazra került.

A pliocén végén lépett 
színre mellékvizeivel az Ös-Körös. 
Előbb lehordta a fiatalabb, kevésbé 
ellenálló kőzeteket, majd meg
kezdte harcát a mészkővel. Győzel

A  rév i v ízesés
Cascada de la Vadu Cri§ului ,

vadregényes sziklaszoros, melynek
mének eredménye az a csodálatos,

8

aljában ott kanyarog, bár csendesebben, de harcát tovább folytatva napjaink 
Köröse.

A szoros kialakításához a felszín alatti vizek is hozzájárultak. Míg a 
Körös felülről támadta a mészkövet, a beszivárgó, felszín alatti vizek belül
ről. Megkezdődött a karsztosodás. Itt, ezen az aránylag nem nagy területen 
a karszt szinte minden formájával találkozhatunk. A felszínen rengeteg kicsi 
és hatalmas töbör (kerekded mélyedés) van, melyek láncai uvalákat alkot
nak. Egy-egy eltömődött töbört kitöltött a csapadékvíz, ilyen töbör-tó az
Öreg-tó, amely az 1900-as évek elején 
ma már alig van szabad víztükre, nád, 
káka, szittyó lepte el.

A mészkőtömb belsejében 
sok-sok üreg, barlang található. Eddigi 
ismereteink szerint a legnagyobb a Se
bes-Körös bal partján, 100 méterrel a 
vízesés mögött a Zichy-barlangnak 
nevezett révi cseppkőbarlang, melyet 
Handl Károly, vasúti felvigyázó fede
zett fel 1903-ban. Feltárásában, megis
merésében az első lépéseket ő tette 
meg Veress István helyi lelkipásztor és 
Czárán Gyula barlangkutató kíséreté
ben. A barlangot Zichy Ödön grófról 
a turistamozgalom támogatójáról ne
vezték el. A barlang hossza 2,7 kilo
méter, ebből 680 méter látogatható. 
Három fő járata van, tele gyönyörű 
cseppkőformációkkal. A barlang előtt 
lévő mésztufa-tömbön található a me
nedékház. Innen indulnak a jelzett tu
ristautak.

Ugyancsak a Sebes-Körös bal 
partján, a Cserestető oldalában találha
tók a Devence-barlangok: a Pince-bar
lang 297 méter magasan, a Kecske
barlang 350 méteren, és a legfelső, a 
Devence-barlang 360 méteren, mely
nek tágas előcsarnoka a hagyományok 
szerint egy Rákóczi-korabeli felkelő

szép nagy víztükörrel rendelkezett,

A  Z ich y -b a rlan g  
Pe§tera Zichy

A D e v en ce -b a rla n g  
Pe§tera Deventului
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vezérnek, Devencnek volt a tanyája. A magasban ma is láthatók a hajdani 
gerendadúcok helyei.

A barlangok az ősember lakóhelyéül is szolgáltak. Az ásatások során 
csontár, obszidián penge, kőkalapács, szerpentin kővéső, hiénafogból ké
szült pengeszerű, valószínűleg bőrmegmunkáláshoz használt eszköz került

elő. Találtak itt agyag- és mészkőgyön
gyöket, cserépedény-töredékeket, köz
tük festetteket is. Az előkerült állati 
maradványok a hajdani állatvilágról ta
núskodnak: élt itt bölény, szarvas, ős
tulok, hód, barna és barlangi medve, 
havasi hófajd, sőt túzok is.

A Devence-barlangokhoz jelzett 
út vezet. Ezt az utat a „természet sze
relmese”, Czárán Gyula saját költségén 
építette meg az 1900-as évek elején. 
Akkor „Ménmarót körútnak” hívták, 
most „piros ponttal jelzett turistaút” a 
hivatalos elnevezése. (Rév turistaútjain 
a Romániában szabványos három 
színnel, a vörössel, sárgával, és kékkel, 
illetve négy formával, a sávval, kereszt
tel, háromszöggel, és ponttal találkoz
hatunk kövekre, fákra, vagy oszlo
pokra festve.)

A karsztjelenségek, elsősorban 
a barlangok okán is érdemes bejárni a 
jelzett utakat, melyek erdőben, erdő
szélen, kőomláson, karrmezőn, réten, 
tóparton, folyóparton, sziklapárká
nyon vezetnek keresztül. Hogy csak 
néhányat említsünk a fantasztikus je
lenségek közül: a piros pont útvonal 
érinti a Devence-barlangokat, a Ha- 
sadt-kőt, a kilátókat, a Pocok-forrást. 
A kék sáv a tízfalusi Öreg- vagy Handl 
Károly-barlanghoz vezet. A kék ke
reszt érinti az Izbándis forrástavat a fe
lette lévő Izbándis-barlanggal, majd

A  „p iro s  p o n t” tú ra ú t 
Traseul turistic „punct ro§u

A „p iro s  p o n t” tú ra ú t 
Traseul turistic „punct ro§u”
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karrmezők, dolinák, uvalák mellett ha
lad el, s a menedékházhoz vezet. A pi
ros háromszög felkapaszkodik a Déli 
kilátóhoz, érinti a Pocok-forrást, fel
vezet a Dombrétre, érinti a Sfaras víz
nyelőt, Pojorita kilátót, leereszkedik a 
Izbándis völgyébe, s elvezet a várson- 
kolyosi állomásra. A kék háromszög a 
révi menedékháztól Vársonkolyos 
érintésével a Kastély-menedékházhoz, 
innen a Szelek barlangjához, utána a 
Méhséd-patak völgyébe vezet, majd a 
Vizes Bíró barlangot érintve Száraz 
Bíró Lajos barlangnál végződik. A 
Misid mentén visszafelé haladva a len- 
gőhídhoz ér, melyről jól látszik a Kö
rös bal partján a Magyar-barlang hatal
mas nyílása.

A Körös jobb partján lévő bar
langokat, kilátókat, tavakat a sárga, va
lamint a kék pontok útján látogathat
juk meg. A sárga pont felvezet a szo
ros oldalára, érinti a Vörös-barlangnak 
nevezett sziklafülkét és a Vizes-bar
langnak ismert üreget, melyből bronz
kori leletek is előkerültek, majd elvezet 
a kétnyílású Menekültek barlangjához, 
melynek tetején a Révi-szoros egyik 
legszebb része, a Garda-tető tárul 
elénk. Innen a Magurára, majd a Czá
rán Gyula kilátóhoz, végül a Kakasfü- 
rösztő-barlanghoz vezet a sárga pont, 
amely a Körös parton folytatódik, s a 
menedékháznál ér véget. A kék pont a 
folyóval halad, majd az alagút után el
éri a Fenekeden-tavat, ahonnan a La
pos-sziklához, majd a Tündérvári ta
vakhoz és a Tündérvári barlanghoz

C se p p k ő k é p z ő d m é n y e k  
Formatiuni stalagmitice

A  szo ros őssze l 
D efíleu l, to a m n a

A T ü n d é rv á r -  Casa Zmáului
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vezet. Ezt a barlangot valamikor a rablók-barlangjának hívták. Tág nyílása 
sátorozásra alkalmas. Innen a Pogyiró-forrásbarlangig vezet az út, majd a 
sportpályánál felkapaszkodik a hegyoldalra, érinti az Északi kilátókat, a 
Központi kilátót, a Kereszt kilátót, s innen leereszkedik a Kereszt-szikla 
tavakhoz, majd újra a folyóhoz ér, s a menedékháznál végződik.

Természetjárás közben leheteden nem észrevenni a Révi-szoros nö
vényvilágának rendkívüli változatosságát, szépségét. Az edényes növények

száma 756 faj, ebből 736 virágos növény, 
20 páfrányféle (edényes virágtalan) ezek
hez jön még 96 moha faj és sok-sok 
gomba, zuzmó (telepes növények) és 
mintegy 1523 egysejtű faj.

A révi erdő uralkodó fája a bükk, 
de erdőt alkot a csertölgy is. Gyakori a 
gyertyán, hegyi juhar, nagylevelű hárs. A 
szil, nyár, vadalma, vackor, cseresznye, 
barkóca berkenye, mogyoró, galagonya, 
som, veresgyűrű, kecskerágó, kánya- 
bangita, bodza, fagyai, éger, telepített fe
nyők sok féle zöldje nyugtatja a szemün
ket. S ha jön az ősz, átfesd a lombot a 
sárga, a vörös és barna számtalan árnyala
tára.

És most térjünk vissza a Garda-tetőre. 
Régi szokás, hogy pünkösdkor a réviek 

családostól felkeresik a Gardát, szalonnát sütnek a Menekültek-barlangjá- 
ban, majd csokor virággal térnek haza. Szép ritka eurázsiai, mediterrán, at
lanti, közép-európai, balkáni s más növények élnek itt egymás mellett. Az 
erdélyi mezőségre jellemző kockás liliom gazdag populációja is megtalál
ható, de nem kevésbé szépek és érdekesek a magyar nőszirom, a kökörcsin, 
a tavaszi kankalin, a sugár kankalin, a piros gólyaorr, a zöldes kígyókapor, a 
szirti gyöngyvessző, a méregölő sisakvirág, a meyeri-rekettye, a szúrós cso
dabogyó, a törpe mandula, a tömjénillat, a kunkorodó árvalányhaj, a piruló 
kövirózsa, a kakasmandikó, a hagymás fogasír, az ernyős madártej, a hóvi
rág, és a molyhos tölgy. Nem csak a Garda növényzete érdemel említést, a 
szorosban és a környékén sok ritka, és védett növény él. Ilyen például a 
Teleki-virág, a farkasboroszlán, a barkócalevelű tatárjuhar, az őszi sáfrány, 
a kárpáti sáfrány, a prémes tárnics, a kígyótárnics, és a pikkelyharaszt. A

N ö v én y v ilág
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trópusi fákon lakó virágcsodáktól számunkra kedvesebbek a mi orchideá
ink: a piros-, kardos-, fehér-madársisak, a kislevelű-, széles levelű-, vörös
barna nőszőfüvek, a madárfészek, az őszi füzértekercs, fehér sarkvirág, az 
agár- és füles-kosbor, meg a bibircsvirág.

Ehhez a színes növényvilághoz hasonlóan változatos a szoros állat
világa is. Tavasszal madárhangtól hangos az erdő, a szoros. Mintegy 70 ma
dárfajjal találkozhatunk itt. Köztük cinkékkel (széncinege, barátcinege, ősz
apó, pinty, barát poszáta), rigókkal (feketerigó, énekes rigó), harkályokkal 
(nagy tarkaharkály, kis tarkaharkály, balkáni tarkaharkály, zöldküllő), bille
getőkkel (barázdabillegető, hegyi billegető, csúszka, ökörszem, vörösbegy, 
citromsármány, pityer). A sziklafalak üregeiben csókák tanyáznak. A szoros 
felett vércse, héja, egerészölyv köröz. Az erdőben kakukk kiáltja éveinknek 
számát, és mátyás figyelmezteti az erdő lakóit közeledtünkre. A Körös kiálló 
kövein pihenve is szüntelenül guggolgat a vízirigó, majd vízbe bukik, s a víz 
alatt keresi táplálékát.

A nagyvadak, a farkas, róka, vaddisznó, borz, őz ritkán kerülnek 
szem elé. Szürkületkor az avarban sün, erdei pocok, sárganyakú erdei egér 
szöszmötöl, s a levegőben denevérek röpködnek. A mókus, a nagy pele a 
lombsátor akrobatái. A környezetbe úgy beleolvad a varangyos béka, erdei 
béka, levelibéka, fürgegyík, lábatiangyík, hogy alig lehet őket észrevenni. A 
napsütötte kőomlásokat a vipera kedveli.

Az erdei vöröshangya hatalmas bolyai hozzátaroznak az erdő képé
hez. Ezek a hasznos rovarok tisztántartják az erdőt. Hosszú hangyaösvé
nyek vezetnek a fészkükhöz, s állandó rajtuk a jövés-menés. Takarítanak a 
fémesen ragyogó zöldes, kékes, lilás tavaszi ganaj túrók, galacsinhajtók, az 
állatok hulladékát gyorsan eltüntetik. Aki találkozott már püfögő futrinkával 
— tüzérbogárral nem felejti el pufogó mini robbantásait. A szarvasbogár 
méltó az „európai rovarok királya” címre. Pillangók, szitakötők röpködnek 
a levegőben.

A Körös-parton horgászok várnak a fogásra. Márna, sügér, do- 
molykó, busa, kövicsík, botos kölönte, fenékjáró küllő, szélhajtó küsz, a du
nai galóca, losztrica igyekszik elkerülni a csalit.

Sokáig folytathatnánk a szoros és környéke élővilágának bemutatá
sát, hisz az 1955 óta védett révi szoros rendkívül gazdag növény- és állatvi
lággal rendelkezik. Ahhoz, hogy ez a csodálatos helyi érték megmaradjon, 
meg kell ismerni, szeretni és védeni kell! Ebben kívántam segíteni a jelen 
tanulmány keretei között.
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Juhászné O rth  Ib o ly a

Valori naturale in D efileul Crigului Repede

Una dintre cele mai frumoase regiuni 
ale Carpaplor Occidentali este platóul 
de calcar din Munpi Pádurea Craiului. 
Aici, ín blocul de calcar Cholnoky s-a 
format valea Cri^ului Repede ín 
lungime de trei kilometri, íntre Vadu 
Cri^ului §uncuiu§. Calcarele din 
Munpi Pádurea Craiului provin din 
epoca medie a istoriei Terrei, adicá din 
mezozoic. Deoarece acest teritoriu era 
cándva őri fundul de maré, őri supra- 
fapí uscatá, calcarele de aid sunt de 
várste diverse. Din triasicul mijlociu 
provine calcarul foarte bátrán, ale cárui 
straturi ín forrná de terase sunt vizibile 
pe Dealul Magurii. Calcarul format in 
jurasicul superior se gáse^te inspre co- 
muna Zece Hotare. Asupra lui s-a de- 
pus mai tanárul calcar de maré bare- 
mien, din cretaticul inferior. In acesta a 
pátruns marea parte a Defileului 
Cri^ului. Repede Calcarul din Vadu 
Cri^ului are culoarea gri, uneori - din 
cauza hidroxidului de fier, a dioxidului 
de fier §i de mangan - devine maroniu- 
ro^iatic, iar din cauza algái albastre, gri.

O forrná foarte frumoasá a car- 
bonatului de calciu, formatá parcá sub 
privirea noastrá este travertinul (rocá 
sedimentará poroasá din calcar). Un 

bloc foarte frumos, de o ináltime de 15-16 metri poate fi vázut ín fa£a 
Pe^terii Vadu Cri^ului (Pe^tera Zichy). Despre aceastá terasá a zis Hunfalvy 
urmátoarele: „ ...d in  treptele-i izvorásc izvoare puternice, care se grábesc

A R év i-szo ros té len  
Defileul Cri§ului Repede, iarna

M ész k ő  sz ik lák  
Stand de calcar
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spre Cri^ in cascade frumoase...”
(Aceste izvoare au fost unificate dupá 
descoperirea pe^terii, ín 1903.) Traver
tinul este o rocá scorburoasá, poroasá.
Sunt vizibile in el rá m á id é  de odinio- 
ará ale perdelelor de mu^chi, ale 
frunzelor ale crengutelor.

Regiunea noastrá era, in era cre- 
aticului superior, una dintre insulele 
nordice ale Oceanului Tethys. In 
zonele marginale ale oceanului, ín gol- 
furile lui s-au depus sedimente groase 
de marná. Aceastá rocá calcaroasá, ar- 
giloasá, nisipoasá este vizibilá la 
máncáturile de apá, la cimitirul maghiar 
§i in albia Cri^ului, in cazul in care ni- 
velul de apá este scázut. Tót in forrná 
de sediment marin s-a format lutul, din 
care s-au confectionat vase albe vestite, 
ulcioarele §i vasele de lut din Vadu Cri^ului.

Pe perepi stánco^i de-a lungul Cri^ului se vád bine acélé ürme de 
for^e tectonice care au mototolit incoace §i incolo, au presat au sfarámat 
initialele straturi orizontale. De-a lungul acestor facturi §i faliere s-au format 
pe^terile, §i insu^i Defileul Cri^ului Repede, dupá ce acest teritoriu a ie§it la 
uscat.

In pliocen s-a format, impreuná cu afluenpi lui, Cri§ul Arhaic. Acesta 
ínainte a purtat la vale rod  mai pupn rezistente, apói §i-a inceput lupta cu 
calcarul. Rezultatul izbándei este splendidul §i pitorescul defileu, in adáncul 
cáruia ^erpuie^te, adevárat cá mai lini^tit, Cri^ul zilelor noastre. La formarea 
defileului au contribuit apele subterane. A luat inceput eroziunea §i dizol- 
varea calcarelor. Aici, pe acest térén relativ mic intámpinám aproape toate 
formele de carst. La suprafa^á se gásesc nenumárate ponoare (depresiuni 
ovale), a cáror lanpiri formeazá o serie de ponoare. Cáte un ponor s-a 
umplut cu apá de ploaie, astfel de lac-ponor este Tául Bátrán, care la ínce- 
putul secolului al XX-lea a avut o oglindá de apá maré î frumoasá, azi abia 
mai dispune de suprafa^á liberá, fund populatá de trestie, papurá î pipirig.

A  révi v ízesés
Cascada de la Vadu Crisului
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A Z ic h y -b a rla n g
Pe§tera Zichy

A D e v e n c e -b a r la n g  
Pester a Deventului

In interiorul blocului de calcar se 
gásesc múlté grote, pederi. Dupá 
cuno^tin^ele noastre, cea mai mare 
pe^tera de stalagmite se aflá pe maiul 
stáng al Cri^ului Repede, in spatele cas
cade^ la o sutá de metri distantá de ea, 
descoperitá de cantonierul Karl Handl 
in 1903. Dánsul a facut primii pa§i pri- 
vind explorarea §i cunoa^terea pe§terii, 
insopt de preotul local Veres István §i 
de speologul Czárán Gyula. Pe^tera a 
primit numele lui Zichy Ödön, contele 
suspnátor al turismului. Lungimea 
pe^terii este de 2.7 de kilometri, din 
care numai o parte - 680 de metri - 
poate fi vizitatá. Dispune de trei ca- 
naluri, pline cu formapuni splendide. 
Cabana „Pe^tera Vadu Cri^ului” se aflá 
pe suprafa^a blocului de travertin. De 
aid pornesc traseele turistice marcate.

Tot pe maiul stáng al Cri^ului 
Repede, in coasta Dealul Ceretului pot 
fi vizitate pe^terile denumiti Pe^terile 
Devenpilui: la altitudine de 297 metri 
Pe^tera Podireu, Pe^tera Caprei, la 350 
metri cea mai de sus, Pe^tera 
Devenpilui, la 360 metri, ín a cáréi ga
lerié a fost ins tálát — conform traditiilor 
locale — láca^ul (sáladul) lui Devenp ha- 
iduc din vremea lui Rákóczi. Sus se vád 
incá §i azi locurile de suport ale grinzi- 
lor.

Pe^terile au servit ca locuin^e 
pentru omul primitiv. In timpul 
sápáturilor arheologice s-au scos la 
suprafapi scule din os, lame din obsi
dian, ciocane din piatrá, dálti din ser- 
pendn, un instrument in forrná de 
lamá, confecponat din dinte de hiená,
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P iro s  p o n t tu ris ta ú t 
Traseul turistic „punct ro§u’

utilizat probabil pentru prelucrarea pielii. Au gásit aici pierle de lut §i de 
calcar, fragmente din vase de lut, unele vopsite. R ám á id é  de animale már- 
turisesc despre existen^a faunéi de odinioará: au tráit aici bizoni, cerbi, 
bouri, castori, ur§i bruni, ur^ii pe§te- 
rilor, spécii de fazani, ba chiar dro- 
pü.

Spre pe^terile Devenpilui duce 
un traseu turistic marcat. Acest traseu 
a fost amenajat la ínceputul secolului 
al XX-lea de cátre Czárán Gyula - „un 
indrágostit al naturii” - pe propriile 
cheltuieli. Atunci s-a numit „Bulevar- 
dul Menomorut”, acum denumirea 
oficialá este „traseu turistic marcat cu 
punct ro§u”. Pe traseele turistice din 
Vadu Cri^ului íntámpinám trei culori 
standardzate ín Románia, vopsite pe 
pietre, copaci sau stálpi - ro§u, galben 

albastru -, precum patru forme: 
bandá, cruce, triunghi punct.

Pentru vizitarea fenomenelor 
carstice, in primul ránd a pe^terilor, 
meritá de cutreierat traseele marcate, 
care tree prin páduri, margini de 
páduri, dárámáturi de pietre, lapiezuri, 
livezi, maluri de lac, maluri de ráu sau 
margini de stánci. Pomenim aici doar 
cáteva dinire aceste fenomene fan- 
tastice: traseul marcat cu punct ro§u 
atinge pe^terile Devenpilui, Stáncile 
Episcopului, Belvederile, Terasele, Iz- 
vorul §obolanilor. Banda albastrá 
conduce la Pe^tera Bátránului (Pe^tera 
Handl) din comuna Zece Hotare.
Crucea albastrá atinge Izbucul Izbándi^ §i, deasupra, Pe^tera Izbándi§, apói 
trece pe lángá lapiezi, doline §i ponoare, in sfár^it ajunge la Cabana 
Pe^tera. Triunghiul ro§u urcá la Belvedere Sud, atinge Izvorul §obolanilor, 
duce sus spre Cátun-Deal, atinge ponorul Sfaras, vár fül Pojori^a, coboará

,Be la Cabana
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C sep p k ö v ek  

Formatiuni din pe§terá

in valea Izbándi§ §i duce la stapa din § u j i e u i p f d
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„Pe§tera Vadu Cri^ului”, triunghiul albastru duce - atingánd localitatea §un- 
cuiu§ - la Cabana „Castel”, de aid la Pe^tera Vánturilor, apói spre valea 
Misid, iar in final, atingánd Pe^tera Moanei, sose^te la Pe^tera Cotuna

A  szo ro s  lá tk ép e  
Vedere din defileu

V asú ti m eg á lló h e ly  a szo ro sb a n  
Statie de tren in defileu

(Pe^tera Lesiana). Avansánd inapoi de- 
a lungul páráului Misid ajungem la po- 
dul suspendat, de unde se vede bine, 
pe maiul stáng al Cri^ului, deschiderea 
imensá a Pe^terii Ungurului.

Pederik, belvederile, lacurile si
tuate pe maiul drept al Cri^ului pót fi 
vizitate urmánd punctele albastre. 
Punctul galben conduce sus la coasta 
defileului, atinge grota numitá Pe^tera 
Ro§ie §i scorbura cunoscutá sub 
denumirea Pe^tera cu Apa - cu 
descoperiri din epoca bronzului -, iar 
apói cáláuze^te la Pe^tera Fugarilor cu 
deschidere dublá, de pe a cáréi inálpmi 
se deschide priveli^tea asupra céléi mai 
frumoase porpuni din Defileul 
Cri^ului Repede, Dealul Magurii. De 
aid punctul galben indrumá spre Mag
úra, apói spre Belvedere Czárán Gyula, 
precum §i spre Pe^tera Baia Coco^ului. 
Continuánd pe lángá maiul Cri^ului, 
punctul galben se terminá la Cabaná. 
Punctul albastru avanseazá pe lángá 
ráu, iar dupá ce depá§e§te tunelul, 
atinge Tául Fárá Fund (Lacul Fárá 
Fund), de unde conduce la Piatra-latá, 
iar pe urmá la lacurile pederik de 
lángá Peretek Zánelor (Casa Zmáului). 
Aceastá pe^terá a fost numitá cándva 
Pe^tera Tálharilor. Deshiderea ei largá 
este prielnicá pentru amplasarea cortu- 
rilor. De aici drumul continuá spre
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Pe^tera Podiráului, apói, vizavi de te
remd sportiv, urcá pe coasta de munte, 
atinge Belvedere Est, Belvedere Te- 
rase Stanul Stupului, iar de aici 
coboará la lacurile de lángá Stanul Stu
pului, apói iará^i sose^te la ráu §i 
sfár§e§te la Cabana Pe^tera.

Drumepnd prin zoná, este im- 
posibil de neobservat varietatea §i fru- 
muse^ea extraordinará a vegetapei din 
Defileul Cri^ului Repede. Numárul 
plantelor se compune din 756 de spé
cii, dintre acestea 736 sunt plante 
fanerogame, 20 ferigi (Cryptogamae), 
acestora li se mai adaugá 96 de spécii 
de increngáturá §i multe-multe ciu- 
perci, licheni (Thallophyta) §i vreo 
1523 de spécii monocelulare.

Arborele dominant in zóna 
Vadu Cri^ului este fagul, dar formeazá 
pádure §i cerul (Quercus cerris). Este 
frecvent carpenul, paltinul de munte, 
teiul cu frunza maré. Ulmul, plopul, 
márul pádurep para pádurea^á, cire^ul, 
sorbestreaua, alunul, páducelul, 
coarna, sángerul, vonicerul, cálinul, 
socul, lemnul-cáinesc, arinul brazii 
plantap ne odihnesc ochii cu verdele 
lor variat. §i cánd sose^te, toamna co- 
loreazá frunzi§ul in nuanjele 
nenumárate ale galbenului, ro^ului §i brunului.

Acum sá revenim la Dealul Magurii. Este un obicei vechi ca de Rusa- 
lii localnicii fac vizitá, cu toatá familia, la Dealul Mágurii, prájesc slániná in 
Pe^tera Fugarilor, apói se-ntorc acasá cu cáte un buchet de flori. Cresc aici 
in pace, unele lángá altele, frumoase plante eurasiatice, mediteraneene, at- 
lantice, central-europene, alpino-balcanice §i de alté soiuri. Se poate gási aici 
populapa bogatá a lakiéi pe stride (fritillaria meleagris), atát de caracteristicá 
pentru Cámpia Transilvaniei, dar nu mai pupn frumoase sunt celelalte

T u ris tá k  a  v ízesésn é l 
Turi§ti la cascadá

A szo ros e rd ő ség e  
Pádurile din defileu
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Ő sz  a K örös p a r to n  
Toamnápe maiul Cri§ului

plante din zóna, precum stánjenelul, 
pulsatilla, ciuboti|a cucului, ciocul ber- 
zei, márarul ^arpelui, taula, omagul gal- 
ben, ráchita, ghimpea, migdalul pitic, 
zmeoaia de munte, nágara, bo r^on il, 
máseaua-ciutei, colp$orul, steaua Beth- 
leemului, ghiocelul, stejarul pufos. Nu 
doar vegetapa de pe Dealul Magúra 
meritá atenpe, in defileu $i in impreju- 
rimi erese foarte múlté plante rare §i 
ocrotite, ca de exemplu: láptucul oii, 
tulichina, avarul tátáresc, brándu^a, 
trámbi^a ciobanului, ochincea, unghia 
ciutei. Decát florile-minuni de pe ar- 
borii tropicali, nouá ne sunt mai drage 
orhideele noastre: cáp^unita ro^ie, bu- 
ruiana-de-junghiuri, orhideea de 
pádure, mlá^tini^ele, cuibu^orul, sprán- 
cenica, untul vacii, salepul orhideea 
muntilor.

Regnul animal este la fel de va- 
riat ca §i vegetatia. Primávara pádurea 
§i defileul rásuná de cántecul pásárilor. 
Viepiiesc aici aproximativ ^aptezeci de 
spécii de pásári. Printre acestea pipgoi 
(pitigoi maré, pitigoi sur, pipgoi codat, 
cintezá, silvie cu cap negru), sturzi (mi- 
erlá, sturz cántátor), ciocánitori 
(ciocánitoare pestri^á maré, 

K árp á ti sáfrány  ciocánitoare pestrifá micá, ciocánitoare
Branduga de munte pestritá de grádiná, ciocánitoare verde),

codobaturi (codobaturá albá, codo- 
baturá surá, delete, pántáruk, mácáleandru, presurá galbená, fásá de luncá). 
In scorburile pereplor de stáncá sálá^luiesc stáncu^e. Deasupra defileului 
pándesc vánturelul ro^u, uliul porumbar ki §orecarul comun. In pádure 
cucul cu vocea lui ne numárá anii, iar gai^a anun^á populatia pádurii dacá ne 
apropiem de lumea lor. Pe pietrele Cri^ului ie§ite din apá, chiar odi- 
hnindu-se, mierla de apá stá pe vine mereu, apói plonjeazá ín adánc dupá 
hraná.
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R óka
Vulpe

Mamiferele, lupul, vulpea, 
mistrepil, viezurele, cáprioara reareori 
se aratá privirilor noastre. Spre inserat, 
sub frunzele uscate mo^monesc ári
éiul, ^oarecele scurmátor, §oarecele 
gulerat, iar in aer liliacul maré cu pot- 
coave zboará ici §i colo. Veveri^a §i 
pártul comun sunt acrobapi 
frunzi^ului. Broasca ráioasá bruná, 
broasca ro§ie de pádure, brotácelul, 
kopárla de cámp, ^opárla cenu$ie §i 
nápárca dau leepi de camuflaj.
Dárámáturile de piatrá insorite sunt 
locuri preferate de vipera neagrá (vi
pera comuná).

Furnicarele imense ale furni- 
cilor sudice de lemn pn de imaginea 
pádurii. Aceste insecte folositoare fac 
curá^enie in pádure. Lungi poteci de 
furnici due la cuibul lor, unde se 
mi^uná mereu. Curátá ki scarabeul sau 
gándacul de bálegar, colorat ín nu- 
antele de culori metalice ale verdelui, 
albastrului, violetului; ace^tia eliminá 
repede resturile animalelor. Cine a 
intálnit vreodatá o carabidá 
„pufaitoare” - un adevárat gándac- 
„tunar” - nu va uita acélé m id explozii- 
pácáieli. Ráda^ca (sau vaca popii) este 
demná de numele „regele insectelor 
europene”. Fluturi, libelule zbor in aer.

Pe maiul Cri^ului pescarii í î 
a^teaptá norocul. Mreana, bibanul eu- 
ropean, cleanul, fitofagul, grindelul, 
zglávoaca, porcukorul comun, ob- 
letele, lostri^a alté soiuri incearcá sá 
evite momelile.

Am putea sá continuám indelung prezentarea faunéi ki vegetapei din 
zóna defileului imprejurimilor cáci este extrem de bogatá, iar din 1955

S zarvasbogár 
Ráda§ca (vaca popi)
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incoace Defileul Cri^ului Repede §i Pe^tera Vadu Cri^ului dispune de statu- 
tul de rezervape naturalá. Pentru ca aceastá valoare exceptional sá dáinuie, 
trebuie cunoscutá, agreatá §i ocrodtá! La asta am dórit sá contribuim cu 
studiul de fatá.

22

K avecsánszki M á té

A révi sóvám  és a Sebes-Körös völgyi sószállítás 
a kezdetektől a kora újkorig

A Sebes-Körös völgyében futó útvonal évszázadokon át az egyik legfonto
sabb közlekedési csatornát jelentette Erdély és Magyarország között. A te
rület fontos kultúraközvetítő szerepét már többször hangsúlyozták kutatók, 
közlekedési jelentősége, illetve szerepe a só szállításban azonban inkább el
sikkadt. A sószállító útvonalak rekonstruálása igencsak nehézkes, hiszen az 
egykori útnak ma már csak egy-egy állomása szolgálhat információval. En
nek ékes példája Rév, amely a mai napig is őrzi emlékezetében, ünnepi ha
gyományaiban az egykor nagy jelentőségű só szállítás tényét.

Az Erdélyből Magyarország felé történő sószállításnak négy útvo
nala ismert: (1.) Legkorábbi adataink a Maroson, vagy Maros mentén tör
ténő sószállításról vannak. (2.) Szintén fontos vízi szállító út volt a Szamos. 
(3.) Jelentős szárazföldi sószállító útvonal vezetett a Meszesi-kapun keresz
tül Szalacsra, a középkor egyik jelentős királyi sóközpontjába. (4.) A Sebes- 
Körös mentén Erdélyből Nagyváradig vezető útvonalon, Rév, Bertény, Te- 
legd érintésével a Kolozsról származó sót szállították.

A Sebes-Körös völ
gye, különösen a Királyhá
gón átvezető út megépü
lése előtt, fontos közleke
dési útvonalnak számított 
Erdély és Magyarország 
között. A folyóvölgy bené
pesülése a XI. században 
kezdődhetett Magyaror
szág felől, és -  újonnan 
meghódított területként — 
a király birtoka lett. Az 
uralkodó alapította az első 
településeket a folyó bal 
partja mentén húzódó er
délyi hadi Út mellett. A Vá- H a d i u ta k  B ih a rb a n  a 11-13. s z á z a d b a n

Drumuri militare ín Bihor, se colele X I-X III
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radról jövő út Bertény közelében, rév segítségével vezetett át a folyón, még 
a rendkívül szűk szurdok előtt.

A Sebes-Körös völgyi útvonal kritikus pontján, a Révi-szorosnál a 
király vámszedő helyet létesíthetett. A közlekedési vám fizetési helyéül a 
közeli Bertény települést jelölték meg, minthogy a szurdok előtt ekkor még 
nem volt település, nem létezett a mai Rév falu. Bertény ezáltal az Erdélybe 
vezető út egyik legkorábbi vámszedőhelyének tekinthető. A bertényi közle
kedési vám szárazföldi útvonalhoz kapcsolódó révvám (tributum portus) 
volt, és semmiképpen sem hajóvám. Bertény a XI. században már biztosan 
létező település volt, bár első okleveles említésére csak 1213-ban kerül sor. 
Nem kérdéses, hogy a település már ekkor a fontos sószállító útvonal mel
lett helyezkedett el, ugyanakkor nem indokolt kizárólagosan sóvámról be
szélni Bertény (Rév) kapcsán, hisz itt nemcsak a só, hanem más javak után 
is vámot szedtek.

Nem könnyen rekonstruálható az a jog- és birtoklás történeti folya
mat, amelynek eredményeképpen a révvámot beszedő Bertény mellett ki
alakult a tulajdonképpeni Rév település. Rév első említése csak a XIV. szá
zad elejéről való, az 1332 és 1337 közötti pápai tizedlajstromokból, de a 
bertényi vám kapcsán már 1257-ben említik portus Crysij néven, amely egy 
kialakuló településre utalhat. A Révelő nevezetű település ugyanakkor az 
oklevelekben vélhetőn nem volt azonos Révvel, minden jel szerint a réviek 
kirajzása lehetett.

A térségben a birtokadományozás a XII. század második felében 
kezdődött meg, elsőként a Hontpázmány, Geregye, Káta és Ákos nemzet
ségek jutottak itt földhöz, később részesült jelentős adományban a Csanád 
nemzetség.

A tatárjárás előtt 
Bertényt, illetve a 
hozzá tartozó körösi 
révet már a Csanád 
nemzetség birtokolta, 
vagyis a király már 
korábban eladomá
nyozta mind a birto
kot, mind pedig a rév-

. . . . . . .  . . .  , . , , „ vám jövedelmét. A
A té rsé g  b irto k v iszo n y a i a  13. sz a z a d  v ég é n  -  Reteaua , ., ,
domeniilor in zóna la sfár§itul secolului al XIII-lea tatarjarast követően
(C s= C san ád , H P = H o n tp á z m á n y , G = G ereg y e) IV. Béla hű embere,

Geregye nembeli Pál
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ispán elfoglalta a területet, így megszerezte a révi vámot is, ezzel pedig hosz- 
szan tartó viszály kezdődött a Csanád és a Geregye nemzetségek között. 
1256-ban IV. Béla király visszaadta Csanád nembeli Pongrác fiainak az ere
deti területüket, így Bertény mellett az először ekkor említésre kerülő, de 
feltehetően XI. századi alapítású Telegdet is, ahol az örökösök kiépítették 
családi rezidenciájukat (ezzel alapítva meg a Csanád nembeli Telegdi dinasz
tiát). Ugyanakkor arról is rendelkezés született, hogy a bertényi vám jöve
delmét a két nemzetség fele-fele részben kapja meg. A két nemzetség bir
tokait 1257-ben határolták el egymástól. Az érintett uradalmakat Bertény 
határában választották szét, aminek eredményeképpen Bertény a Csanád 
nembeli Telegdiek, míg Rév, a sólyomkői uradalom részeként a Geregye 
nemzetség birtoka lett -  Sólyomkő várát Geregye nembeli Pál építtette fel. 
Ez azt eredményezte, hogy a vám beszedésére jogosult Bertény a Csanád 
nemzetség birtokán, a vám beszedési helye, Rév -  amelyet ekkor említenek 
először az oklevelek — viszont a Geregye nemzetség birtokán feküdt. Mint 
tudjuk, a vámszedés joga független volt a vámszedés helyének birtokviszo
nyaitól, a révek esetében egyébként sem az volt a lényeges, hogy ki birto
kolta a rév helyét, hanem hogy ki tartotta fenn a révben közlekedő hajókat. 
A Sebes-Körös érintett szakaszát a két nemzetség közösen birtokolta, ezzel 
indokolható volt a vámbevételek megosztása.

1284-ben született meg az ún. bertényi vámtarifa. IV. László ebben 
az évben megerősítette, hogy a Csanád nembeli Telegdiek a bertényi vám 
birtokosai, ugyanakkor az innen származó jövedelem továbbra is csak fele
részben illeti meg Csanád nembeli Tamás ispánt, a bevétel másik fele Ge
regye nembeli Pál fiának jut. Továbbra is fennmaradt tehát a haszonélvezet 
(és nem tulajdonjog!) osztott jellege. Egy újabb oklevélben határozták meg 
a pontos a vámtarifákat:

Vámalap Vám
Sószállító szekér 2 só + két kis dénár
Posztóval megrakott szekér Vi pondus
Borral megrakott szekér V2  pondus
Más áruval megrakott szekér V2  pondus
Gyalogos -

Lovas -

Üres szekér -

Nem kereskedelmi célból megrakott szekér -
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A vámtarifák nyilvánosságra hozatalának kötelezettségével kapcso
latos rendeletek közül jelenleg az egész Árpád-korból csak a bertényit is
merjük: előírja, hogy a vámtételeket nyilvános helyen kell őrizni, ezzel aka
dályozva meg, hogy a réven átkelőktől többet szedjenek be a hivatalosan 
megállapított összegnél.

Vizsgált térségünkben az Árpád-ház kihalását követő interregnum 
időszakában a birtokviszonyok kisebb átrendeződésére került sor. A só
lyomkői uradalom (Révvel együtt) a lehanyadó Geregye nemzetség kezéből 
Borsa Kopasz nádor kezébe került, majd I. Károly hatalmának megszilár
dulásával a király birtoka lett. Vélhetően e tény is hozzájárult Rév erőtelje
sebb fejlődéséhez, és Bertény hanyadásához.

Egy 1308. október 6-án kelt oklevél szerint, amelyben Csanád nem
beli Tamás fiai osztozkodnak (Telegd és Bertény továbbra is az ő birtokuk) 
az apjuktól örökölt javakon, szóba került a telegdi vámon való megosztozás 
is. Ez a telegdi vám létezésének első jele az oklevelekben. Minden jel szerint 
a telegdi vám ekkor kifejezetten sóra kivetett vámtétel volt. Egy 1312. július 
29-én kelt oklevélből az derül ki, hogy itt az 1308. évi állapotokhoz képest 
a közlekedési vám-jelleg erősödött, és egyre hangsúlyosabb szerepet játszott 
a sóra kivetett értékvám.

Ügy tűnik tehát, hogy a Csanád nembeli Telegdiek szép lassan kiala
kítottak maguknak egy újabb vámszedő helyet. A Geregyék szintén arra tö
rekedhettek, hogy Rév önálló vámhellyé alakuljon, ehhez viszont Révnek 
önálló, Berténytől függeden településsé kellett válnia. Jóllehet — ahogyan 
fentebb említettük — a telegdi vámról az első adataink 1308-ból származnak, 
nem lehet kérdéses, hogy az már a 13. század második felében létezett.

A sólyomkői uradalomhoz tartozó Rév gyors fejlődésnek indult az 
Anjou korban. 1332-től már önálló településként szerepel a tizedjegyzékek- 
ben, a korszakban alakult autonóm vámszedő hellyé. Ennek részletei azon
ban egyelőre homályosak.

A sólyomkői uradalom, így Rév is a XIV. században királyi birtok 
volt. 1405-ben Zsigmond király Révet kiemelte a sólyomkői várnagy és az 
erdélyi vajda joghatósága alól és szabad várossá nyilvánította, méghozzá 
Buda kiváltságait adományozva neki. E rendkívüli kiváltságokkal azonban 
nem élhetett a település sokáig, hiszen a király 1406-ban a Lackfiaknak ado
mányozta, és tartósan a sólyomkői uradalom része lett. 1484-ben a sólyom
kői uradalom Fugyin működő vámját Révre helyezték át, amellyel tovább 
nőtt a település közlekedési jelentősége.

A XVI. században a korábbi évszázadokban kialakult sószállító út
vonalak továbbra is léteztek, a tengelyen szállított só tehát a Meszesi-kapun
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és a Királyhágón közlekedett Erdélyből Magyarország felé. A korábbi év
századokhoz hasonlóan a só továbbra is a kincstár egyik jelentős bevétel- 
forrása volt. Az ország fokozatos három részre szakadásával a kereskede
lem azonban igencsak megnehezült. Hosszabb-rövidebb ideig akadozhatott 
egyes területek sóval történő ellátása, ami növelte a „fehér arany” értékét. 
Ezt jól bizonyítja, hogy a kora újkor jelentős részében a só elfogadott fize
tőeszköz volt.

Az Erdélyi Fejedelemség megszerveződésével a sókitermelés feletti 
ellenőrzési-szervezési jogot az új állam örökölte meg a Királyságtól. A só
bányászat, a szállítás és a kereskedelem kincstári monopólium maradt, a bá
nyák és a sókikötők ugyanakkor továbbra is bérbe adhatók, sőt elzálogosít
hatok voltak. A sószállítás útvonalai az állandó háborús viszonyok figye
lembe vételével változtak, Magyarország felé haladva viszont alapvetően 
Debrecenbe tartottak szárazföldi úton.

B ertén y  és  R év  az E lső  K a to n a i F e lm é ré se n  (1763-87) 
Birtin §i Vadu Cri§ului la Príma Másurare Militará (1763-1787)

27



K avecsánszki M á té

Vama sárii la Vadu Cri^ului §i transportul sárii in valea 
Crigului R epede de la inceputuri páná in epoca  

moderná timpurie

Drumul care traversa valea Cri^ului Repede constituia secole de-a 
rándul una dinire cele mai importante canale de trafic intre Transilvania 
Ungaria. Cercetátorii au accentuat de mai múlté őri rolul de mediator cultu
ral al zonei, ínsá au neglijat importanta pe care a avut-o aceastá regiune in 
traficul vremii sau ín transportul sárii. Reconstituirea drumurilor pe care se 
transporta sarea este extrem de dificilá deoarece dintre stapunile drumului 
de odinioará doar numai cáte una ne mai poate oferi ni§te informapi. Un 
exemplu elocvent il reprezintá Vadu Cri^ului, care pástreazá ín memorie 
azi, in tradipile sárbátore^ti, faptul transportului sárii, de mare im portant 
in trecut.

Dintre drumurile pe care s-a efectuat transportul sárii din Transilva
nia spre Ungaria, patru sunt cunoscute: (1) Cele mai vechi date atestá 
transportul sárii pe Mure§ sau de-a lungul Mure^ui. (2) Important drum de 
transport a fost §i Soméiul. (3) Tót un drum important pe uscat a dús, prin 
defileul Muntilor Mese§, la Sálacea, unul dintre cele mai de seamá centre 
regale de sare. (4) De-a lungul Cri^ului Repede, pe drumul ce pornea din 
Transilvania spre Oradea, au transportat sare provenitá de la Cojocna, atin- 
gánd localitáple Vadu Cri^ului, Birtin, Tileagd.

Valea Cri^ului Repede, in mod deosebit inainte de construirea dru
mului care trece prin Bucea, a cons ti tűit un drum important intre Transil
vania §i Ungaria. Popularea váii ráului a inceput, probabil, in secolul al XI- 
lea dinspre Ungaria §i a devenit, ca teritoriu proaspát cucerit, domeniu regal. 
Domnitorul a íntemeiat primele localitáti pe lángá drumul militar care mer- 
gea de-a lungul malului stáng al ráului. Drumul ce venea dinspre Oradea, ín 
apropierea de Birtin trecea peste ráu cu ajutorul vadului, incá inainte sá 
ajungá la extrem de ingustul pás.

In punctul neuralgic al drumului din valea Cri^ului Repede, la defi
leul de lángá Vadu Cri^ului, regele a infün^at un loc de vámuire. Ca punct 
vamal pentru trafic a fost stabilit Birtin, deoarece atunci incá nu exista altá 
localitate inainte de pás, nici Vadu Cri^ului. Astfel, Birtin poate fi considerat 
prímül loc de vámuire pe drumul ce ducea spre Ardeal. Vama traficului de
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la Birtin a fost o taxá vamalá de trecerea vadului, legatá de drum pe uscat 
(tributum portus), §i nicicum taxá vamalá pentru plute. In secolul al XI-lea 
Birtin a fost deja, cu siguranpi, o localitate existentá, de§i in documente nu 
apare decát in 1213. Nu incape indoialá cá localitatea era situatá aproape de 
drumul pe care se transporta sarea, totu§i, nu e justificat sá se vorbeascá 
doar de vama sárii in legáturá cu Birtin (Vadu Cri^ului), deoarece aid nu 
numai pentru sare s-a luat taxá vamalá, ci §i pentru alté bunuri.

Nu este u§or de reconstituit acél proces de istoria dreptului §i de 
stápánire, in urma cáruia s-a format, lángá Birtinul cu drept de vámuire, 
localitatea propriu-zisá, Vadu Cri^ului. Aceastá localitate - Vadu Cri^ului - 
nu e pomenitá decát la inceputul secolului al XIV-lea, in registrul dijmei 
papale, dar in legáturá cu taxa vamalá de la Birtin se pomene^te, in 1257, de 
portus Crysij, care poate sá facá aluzie la o localitate ín formare. Probabil cá 
localitatea numitá in documente „Révelő”, nu e identicá cu Vadu Cri^ului, 
ci putea sá insemne roirea in imprejurimi a locuitorilor din Vadu Cri^ului.

In zoná, donapa domeniilor a inceput ín a doua jumátate a secolului 
al XII-lea, príma datá neamurile Hontpázmány, Geregye, Káta Ákos au 
ajuns in posesia pámánturilor, neamul Csanád a beneficiat de o donape im- 
portantá ceva mai tárziu.

Inainte de náválirea tátarilor localitatea Birtin, precum §i vadul care- 
i apartinea, era ín posesia neamului Csanád, adicá regele a donat anterior 
atát mo§ia cát §i venitul vámii. Dupá náválirea tátarilor, omul fidel al lui Béla 
al IV-lea, comisul Pál din neamul Geregye a uzurpat teritoriul, obpnánd 
vama vadului, astfel a luat inceput o índelungatá vrajbá intre neamurile Csa
nád Geregye. In 1256 Béla al IV-lea a inapoiat teritoriul pomenit fiilor 
Pongrác din neamul Csanád, astfel pe lángá Birtin §i Tileagdul - príma oará 
pomenit, ínfiintat probabil in secolul al XI-lea -, unde mo^tenitorii §i-au 
instalat re^edin^a familialá (punánd astfel bazele dinastiei Tilegdienilor din 
cadrul neamului Csanád). Totatunci s-a hotárát ca venitul váméi din Birtin 
trebuie ímpárpt in mod egál intre cele douá neamuri. Domeniile celor douá 
neamuri au fost delimitate in anul 1257. Acestea au fost despárpte in hotarul 
locali tátii Birtin, ca urmare Birtin a devenit mo^ia Tilegdienilor din neamul 
Csanád, iar Vadu Cri^ului - ca parte a domeniului de la §inteu - domeniul 
neamului Geregye: cetatea §inteu a fost construitá de Pál, membru al 
neamului Geregye. Faptul a dús la situapa cá localitatea Birtin, care avea 
dreptul de a lua várná, era situatá pe mo§ia neamului Csanád, iar locul de 
vámuire, Vadu Cri^ului - care atunci era príma oará menponat documentar 
- era intins pe domeniul neamului Geregye. Cum se §tie, dreptul de vámuire
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era independent de repaua mo^iilor, iar in cazul vadurilor nu a avut rele
v a n t cá cine a posedat locul vadului, ci faptul cá cine a dispus de plutele ce 
circulau prin vad. Portiunea in discutie a fost posedatá in comun de cele 
douá neamuri, astfel se explicá ímpárprea veniturilor vamale.

In anul 1284 s-a introdus tariful vamal birtinian. In acest an regele 
Ladislau al IV-lea a confirmat cá Tilegdienii din neamul Csanád posedá 
vama din Birtin, totatunci numai o jumátate din venitul provenit de aid ii 
revine comitelui Tamás, cealaltá jumátate ii aparpne fiului Pál din neamul 
Geregye. S-a pástrat deci §i in continuare caracterul divizat al uzufructului 
(§i nu al dreptului de proprietate). Intr-o nouá diploma s-a stabilit exact ta- 
rifele vamale:

Baza taxei vamale Taxa vamalá
Cárupí de transport sare 2 sare + dói mici dinari
Cáru$á incárcatá cu postav Vz pondus
Cárup incárcatá cu vin Vz pondus
Cárup incárcatá cu altá marfa Vz pondus
Pieton -

Cáláre^ -

Cárupi goalá -

Cáru^á incárcatá fará scop 
comercial

-

Din ordinele legate de obligapa publicárii tarifelor vamale, nu 
cunoa^tem, in prezent, decát pe cél birtinian: acesta dispune ca loturile va
male trebuie expuse in loc public, pentru a se preveni abuzurile 
vámuitorilor, adicá posibilitatea de lua de la cei ce tree vadul mai múlt decát 
suma stabilitá oficial.

In zóna studiatá, in perioada interregnului care urma stingerea di- 
nasdei Árpád, a avut loc restructurarea relativá a relapilor dinire mo§ii. Dö
mémül de la §inteu (ímpreuná cu Vadu Cri^ului) a ajuns din posesia neamu- 
lui Geregye, in deciin atunci, in proprietatea paladnului Borsa Kopasz, iar 
apói, dupá consolidarea puterii regale, a devenit domeniul lui Carol I. Pro- 
bail cá acest fapt a contribuit la dezvoltarea intensivá a Vadu Cri^ului §i, 
respeedv, la declinul Birtinului.

Conform unei diplome datate la 6 octombrie 1308, ín care fii lui Ta
más din neamul Csanád (Tileagd §i Birtin este pe mai departe domeniul 
lor) impart bunurile mo^tenite de la tatái lor, s-a pomenit §i de impártirea
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váméi de la Tileagd. Aceasta este prima atestare documentará a váméi tileg- 
diene. Dintr-o diplomá datatá la 29 iulie 1312 reiese cá fa{á de situapa din 
1308 s-a consolidat caracterul váméi de trade §i tót mai maré insemnátate a 
avut taxa vamalá impusá pentru sare.

Se pare deci cá incetul cu incetul Tilegdienii din neamul Csanád §i-au 
format un loc nou de vámuire. §i cei din neamul Geregye s-au stráduit ca 
Vadu Cri^ului sá deviná un post vamal autonóm, pentru aceasta insá Vadul 
Cri^ului trebuia sá se transforme in localitate independentá. De§i - a$a cum 
am pomenit mai sus - primele date despre vama din Tileagd provin din 
1308, este sigur cá a existat deja in a doua jumátate a secolului al XIII-lea.

Vadu Cri^ului, care aparpnuse domeniului de la §inteu, a inceput sá 
se dezvolte rapid in epoca Anjou. Din 1332 apare ca localitate autonomá ín 
registrele de dijmá papalá; in aceastá epocá devine loc de vámuire indepen
dent. Amánuntele acestui proces sunt incá neclare.

Domeniul de la §inteu, precum §i Vadu Cri^ului erau ín secolul al 
XIV-lea domenii regale. In 1405 regele Sigismund a scos Vadu Cri^ului de 
sub jurisdictia castelanilor cetápi §inteu §i voivozilor transilváneni, iar Vadu 
Cri^ului este trecut ín rándul ora^elor libere deciarat ora£ liber, bu- 
curándu-se de privilegiile capitalei Buda. Insá, de aceste privilegii extraordi- 
nare nu a beneficiat multá vreme localitatea, cáci in 1406 regele a donat-o 
familiei Lackfiak, §i a devenit parte din domeniul cetápi §inteu. In 1485 
vama de la Fughiu a fost transferatá la Vadu Cri^ului, fapt prin care a crescut 
§i mai mult im portan t localitápi in traficul vremii.

ín secolul al XVI-lea drumurile pentru transportul sárii, formate in 
secolele anterioare, au existat §i pe mai departe, sarea transportatá a ajuns 
deci din Transilvania in Ungaria prin defileul Mese§ Bucea. Ca mai ínainte, 
sarea constituia una dinire cele mai importante surse de venituri. Insá cu 
treptata dezmembrare a $árii in trei párp, traficul a devenit tót mai dificil. 
Pentru o perioadá mai lungá sau mai scurtá, s-a poticnit aprovizionarea cu 
sare a unor zone, ceea ce a dús la ridicarea prepilui „aurului alb”. Fenome- 
nul este bine dovedit de faptul cá in marea parte a epocii moderné timpurie 
sarea constituia un mijloc de platá acceptat.

Prin organizarea Principatului Transilvánean, dreptul de control §i 
organizatoric asupra extragerii sárii era mo^tenit de noul stat. Mineritul, 
transportul §i negopil sárii a rámas monopoliul vistieriei regale, totatunci 
ocnele §i porturile pentru sare au putut fi date ín chirie, ba au putut fi §i 
amanetate. Drumurile pentru transportul sárii s-au schimbat in funcpe de 
situapile de rázboi, cele ce veneau ínspre Ungaria pneau de regulá spre Deb- 
repn, pe drum de uscat.
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Lovas K iss A n ta l

A révi Sóvám -ünnepség hagyománya

Tanulmányomban egy közel háromezer lakosú partiumi település, Rév 
(Vadu Crisului) falunapként funkcionáló Sóvám-ünnepének jellemzőit is
mertetem. Kutatásom során az alábbi kérdésekre kerestem a választ: a lo
kális kulturális értékek és hagyományok hogyan járulnak hozzá a helyi iden
titás újraértelmezéséhez, és ezek hogyan jelennek meg a révi Sóvám-ünne- 
pen? Kik a kulturális örökség újrafelfedezésének és hasznosításának legfon
tosabb szereplői? A közösségi programok hogyan hatnak a helyi közösségre 
és identitásra? A révi Sóvám-ünnep értelmezése és elemzése nem csak egy 
helyi ünnep bemutatásának lehetőségét rejti magában, hanem egyedi példá
ját nyújtja annak a 20. század végi, 21. század eleji folyamatnak, amely a 
kelet-európai társadalmak értékrendváltozásával járt együtt. A Sóvám-ün
nep bizonyítja, hogy a révi közösség rugalmasan képes a globális folyamatok 
lokális feldolgozására, beemelésére. Ez az ünnepség néhány év alatt lénye
gében a globális fesztiválkultúrára adott lokális válasszá vált. Egy olyan ösz- 
szetett lokális ünnep lett, amely Rév múltjának fontos időszakait állítja pie- 
desztálra. Alkalmas arra, hogy megerősítse az egyénekben a közösséghez 
tartozás tudatát.

A révi falunapot formáló külső hatások közül a globalizáció mellett 
a turizmus néhány jellemzőjét is érdemes figyelembe venni. A külvilág ér
deklődése a települést körülvevő természeti környezet iránt a helyiek iden
titását is formálja. A révi döntéshozók számára egyre inkább nyilvánvaló, 
hogy a turizmus irányába kell előre menekülni a társadalmi, földrajzi elzárt
ságból, mert csak ez biztosíthatja — egyéb források hiányában — a helyi kul
túra fennmaradását. Rév történetében mindig fontos szerepet játszottak a 
földrajzi és természeti adottságok. A turisztikai fejlesztések az 1900-as évek
ben indultak meg, de Románia 2007-es Európai Uniós csatlakozásáig Rév 
csak a 20. század elején spontánul kialakult hírnevét kamatoztatta. A turiz
mus és régiófejlesztés ezután vált fontos feladattá. A helyi vezetés fontos
nak tekinti, hogy a természeti környezet mellett a település kulturális érté
keire is felhívja a külvilág figyelmét. Rév értékeinek szimbolikus felmutatá
sára kiválóan alkalmas a falunap, amelyen lényegében a település ünnepli 
önmagát, a helyi értékek mentén megfogalmazott identitást.
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A falunap 21. századi ünneplési 
struktúrájában meghatározó szerepet 
kap a só vámoltatásáról való megemlé
kezés. A kétnapos ünnepnek a legjel
lemzőbb dramatikus eleme és nyitánya 
a sóvámszedés szimbolikus megjelení
tése. Magát a sószállítást és a vámsze
dés szituációját néhány éve Dorel 
Cosma polgármester és Hasas János 
alpolgármester ötlete alapján dramati
zálták. A Körösön érkező tutaj az év
századokon át zajló sószállítást szim
bolizálja. (A Révi-szorosnál a 13. szá
zadban már biztosan létezett egy vám
szedőhely, amely az itt húzódó erdélyi 
hadiút kereskedelmi forgalmát ellen
őrizte. A mai Rév település ebből a 
vámszedőhelyből fejlődhetett ki a 14. 
századra. Juhász Viktor helytörténeti 
kutató szerint a sziklaszoros oldalába 
épült, a helyi lakosság által Tündérvár
nak nevezett torony is a kereskedelmi 
útvonal ellenőrzését és a vámszedést 
szolgálta.) A Sóvám-ünnep tehát Rév 
„virágkorát” jeleníti meg, amikor a falu 
földrajzi elhelyezkedése révén fontos 
térségi szerepet töltött be.

A révi Sóvám-ünnep 48 éve 
minden év június első hétvégéjén kerül 
megrendezésre. Az ünnep hagyomá
nyának átalakulása az elmúlt közel öt
ven év politikai-gazdasági és kulturális 
változása mentén zajlott, és együtt járt 
a lokális értékek újradefiniálásával. A 
Sóvám-ünnep kialakulásá nak hátteré
ben Nicolae CeauSescu vezette kor
mányzat 1967-es intézkedése áll, amely 
elrendelte, hogy minden településen

A  só szá llítás  e ljá tszása  
ínscenarea transportului sárii

A T ü n d é rv á rn a k  n ev e ze tt ő rto ro n y  
Tumul de observatie - Casa Zmáului
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szervezzenek a lokális értékeket felmutató kulturális rendezvényeket. A he
lyiek elmondása szerint Réven ekkor jött létre a Sóvám-ünnep, akkori elne
vezéssel „vásár” (tárguri), amely nevének megfelelően elsősorban az áruk 
adásvételére szerveződött. Természetesen az éjszakába nyúló vásár a kap
csolattartás és a szórakozás tere is volt. A Sóvám-ünnepnek 1996-ig volt 
vásári jellege, de ekkor már kiegészítette a környékbeli amatőr együttesek 
fesztiválja is. Ettől az évtől kezdve megjelentek a fizetett, profi fellépők, ami 
jelzi a fogyasztói társadalom hatását, az élményszerűség előtérbe kerülését.

2016-ra pontosan kialakított forgatókönyv szerint zajlik az ünnep.

T á n c o s o k  az  ü n n e p sé g e n  
Dansatori la festivitate

Az első nap programja: a sószállító tu
taj érkezése, köszöntők, népzenei fellé
pők és szabadtéri diszkó. A második 
napé: köszöntők, bográcsfőző verseny, 
az amatőr népi együttesek fesztiválja, 
valamint esti meghívott sztárok fellé
pése és tűzijáték. A zene és gasztronó
mia, mint az esemény tengelye vonul 
végig a kétnapos rendezvényen. Az 
esemény központi tere a helyi futball- 
pálya. A nagy közös téren zajló rendez
vények nem csak a réviek szórakozását 
szolgálják, hanem a külvilág figyelmét 
is igyekeznek a falura irányítani. Ezért 
a kétnapossá bővült rendezvényen a ki
kapcsolódási lehetőségek bővítése és 
az élményszerűség növelése a cél. A 
rendezvény csúcspontja a sztárvendég 
fellépése. Az országos ismertségű elő
adók megjelenése a makrotársadalmi 
kapcsolódást szimbolizálja. Az ese
mény látványosság-jellegét olyan ele
mek fokozzák, mint a tűzijáték vagy a 
postagalamb-reptetés. Rév esetében a
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H ely i g y erm ekfe llépő  
Copil local interpretánd

A  sz tá rv e n d é g  k ö zö n sé g e  
Publicul vedetei-oaspete

Sóvám-ünnep látványosságaival a ter
mészeti környezet mellett a helyiek 
történeti, kulturális múltja is felkerül a 
turisztikai palettára. Az egymást kiegé
szítő műsorszámok a lokális jelleget 
erősítik. A rendezvényre meghívott 
vendégek köre is szimbolikus jelentő
ségű. A meghívott személyek hivatali 
rangja jelzi az esemény fontosságát, 
valamint a regionális, az országos, 
esetleg a határon túli érdeklődést. A 
magas ragú politikai vezetők részvé
tele növeli a falunap presztízsét. Pél
dául 2015-ben a hercegi család látoga
tása folytán országos figyelem vetült 
Révre. A falu napon fontos szerepet 
kapnak a testvérvárosi kapcsolatok és 
a környező településekkel ápolt vi
szony is. Ezek képviselőit is bevonják 
az események lebonyolításába.

A réviek az ünnepségen az ál
landóságot igyekeznek hangsúlyozni, 
erre pedig nagyon alkalmas a népha
gyomány beépítése az ünnepi struktú
rába. A folklórelemek a múlttal való 
folytonosság szimbólumaiként jelen
nek meg. A révi identitás megfogalma
zásában a történelmi múlt mellett fon
tos szerepet tölt be a „népi kultúra” je
lenkori értelmezése is. A lokális társa
dalom tagjai hagyományokkal, nép
művészettel, népzenével, néptánccal 
igyekeznek elevenen tartani a múltat, 
hogy megőrizzék identitásukat. A Só- 
vám-ünnepen megjelenő tradíciók él
mény szerűen aktualizálják a népha
gyományt. A folklórfesztivál fellépői végigvonulnak a településen, az utcá
kon közvetlen kontaktusba kerülhetnek a közönséggel. Ugyanakkor a folk
lórfesztivál központi tere a futballpályán felállított színpad. A hagyományok

A  h e rc e g i c sa lá d  lá to g a tá sa  
Vizita familieiprinciare

A fo lk lórfesztivál felvonuló i 
Defilarea formatiilor de dansuri 

populare participante
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F ő ző v ersen y
Concurs de pregátit bograci

A  II . K áro ly  szo b ra  
Statul a lu i Carol al II-lea

felelevenítése a népzene és a néptánc 
mellett gyakran a gasztronómia terüle
tén megy végbe. A bográcsos főzőver
seny a szomszéd- és testvértelepülések 
ételeinek bemutatója is egyben, tehát a 
kapcsolatépítés eszközévé vált.

A lokális ünnep folyamatos vál
tozását példázza, ahogyan a Sóvám-ün- 
nep 2015-ben új megemlékező elem
mel bővült. A helyi alpolgármester Ha
sas János kezdeményezésére egy 1930. 
június 6-án lejátszódott eseményt ele
venítettek fel. Ekkor történt, hogy II. 
Károly király Bukarestbe tartó gépe le
szállásra kényszerült a falu határában. 
A történet rendelkezik azokkal az is
mérvekkel, amelyek lehetővé teszik, 
hogy a lokális ünnep részét képezze. A 
település II. Károlyhoz fűződő viszo
nya kapcsolatot jelent a román nemzeti 
kultúrával és történelemmel. Alkalmas 
a közösség reprezentálására, a helyiek 
önzetlenségének, segítőkészségének, 
lojalitásának felmutatására. Míg az 
1930-as eseményeket II. Károly hasz
nálta arra, hogy a néppel való szoros és 
önzeden viszonyát propagálja, addig 
napjainkban a réviek számára a király 
„látogatása” jelentheti egykori szere
pük piedesztálra állítását. A révi kultu
rális és hatalmi elit két emlékezeti pon
tot jelölt ki 2015-ben: 1. -  II. Károly 
uralkodása alatt Rév ismert, és a román 
társadalmi elittel kapcsolatban álló te
lepülés volt; 2. — Mudura Mária, mint a 
faluból elszármazó és oda visszatérő 
híres ember alakjának felidézése. A 
2015-ben megrendezett ünnepség
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egyik legfontosabb üzenete a történeti 
folytonosság kifejezése volt. Ezért a 
rendezvény kiemelt vendégei II. Ká
roly román király és Mária Mudura le
származottai voltak. Az aktualizálás 
legmaradandóbb formájaként, két em
lékezed helyet alakítottak ki a telepü
lésen. Mária Mudura egykori házán 
emléktáblát helyezett el a Pro Rév 
Egyesület, és II. Károly román király
nak bronzból készült mellszobrot ál
líttatott az önkormányzat.

Összegezve tehát a révi Só- 
vám-ünnep elemzése arra hívja fel a fi
gyelmet, hogy a hagyományőrzés nem 
egy statikus állapot. Az összetartozást 
kifejező helyi ünnepek érzékenyen re
agálnak a lokális társadalom életében 
zajló folyamatos változásokra. A révi 
Sóvám-ünnep példája annak, hogy a 
helyi szervezők, hogyan igyekeznek 
folyamatosan aktualizálni a lokális 
identitást kifejező ünnepet. Hogyan 
alkalmazkodnak a globalizációs hatá
sokhoz, hogyan igyekeznek kiaknázni 
a turizmusban rejlő lehetőségeket. A Sóvám-ünnep a történelmi idők kul
turális örökségéből szubjektív módon összeválogatott és egymás mellé il
lesztett elemekből épül fel, ahol keveredik, és új jelentést kap — többek kö
zött -  a középkori „aranykor” eszméje, a 18-20. századi néphagyomány és 
újabban II. Károly román király uralkodásának időszaka.

M ária  M u d u ra  d é d u n o k á ja  a  h e rceg i 

p á rra l -  Stránepoata lui Mudura Má
ria aláturi de cuplulprinciar

A sz im b o lik u s  v ám szed és  
Vámuirea simbolicá
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Lovas K iss A n ta l

Traditia Targului de la Vama Sárii din Vadu Crigului

In studiul de fa£á voi prezenta caracteristicile sárbátorii de la Vama Sárii din 
comuna cu aproape trei mii de locuitori din Partium, Vadu Cri^ului. Aid 
sárbátoarea functioneazá ca un fel de ziua satului. ín  timpul cercetárii am 
cáutat ráspuns la urmátoarele íntrebári: ín ce másurá contribuiesc valorile 
traditiile culturale locale la reinterpretarea identitási locale acestea in ce 
fel se manifestá la sárbátoarea de la Vama Sárii din Vadu Cri^ului? Cine sunt 
cei mai importanti reprezentanp ai redescoperirii valorificárii patrimoni- 
ului cultural? Ce efect au programele comunitare asupra colectivitápi locale 

asupra identitási? Interpretarea analiza festivitápi de la Vama Sárii 
depá§e§te prezentarea unei sárbátori locale, deoarece oferá exemplul unui 
proces de la sfár^itul secolului al XX-lea, inceputul secolului al XXI-lea, 
proces care se desfa§oará ímpreuná cu schimbarea sistemului de valori in 
societáple est-europene. Sárbátoarea de la Vama Sárii atestá urmátoarele: 
comunitatea localá este capabilá sá interpreteze §i sá adopte local procesele 
globale. ín  cápva ani, aceastá festivitate s-a transformat, in esen^á, íntr-un 
ráspuns local la cultura globalá a festivalelor. A devenit o sárbátoare localá 
complexá, ridicánd pe piedestal perioadele de timp importante din trecutul 
Vadu Cri^ului. E potrivitá pentru a consolida in con§tiin$ele individuale 
ideea apartenen^ei la comunitate.

Printre influence care formeazá ziua satului in comuna Vadu 
Cri^ului, meritá sá fie luate in seamá, pe lángá procesul globalizárii, §i cáteva 
caracteristici ale turismului. Interesül lumii exterioare pentru contextul na
tural al localitápi modeleazá §i identitatea localnicilor. Pentru cei competenp 
sá aducá decizii in Vadu Cri$ului, este evident cá prin turism se poate ie§i 
din izolatia socialá, geograficá, cáci numai acesta poate asigura - in lipsá de 
alté surse - supraviepiirea culturii locale. ín  istoria Vadu Cri^ului condipile 
geografice §i naturale au indeplinit intotdeauna un rol deosebit. ímbunátáti- 
rile turistice au inceput ín anii 1900’, dar páná la aderarea, in 2007, a 
Romániei la Uniunea Europeaná Vadu Cri^ului nu §i-a valorificat decát fa
ima existentá deja, formatá spontán la inceputul secolului al XX-lea. Turis- 
mul §i dezvoltarea regiunii numai recent au devenit sarcini primordiale. 
Conducerea localá dore^te ca - pe lángá contextul natural - sá atragá atentia 
lumii exterioare §i asupra valorilor culturale din comuná. Pentru evidenpe-
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S ószállító  leg én y ek  
Flácáii transportánd sarea

reá simbolicá a valorilor din Vadu Cri§ului, ziua satului este extrem de pot
rivitá, cáci, de fapt, in acea zi satui se 
sárbátore^te pe sine, identitatea defi- 
nitá pe baza valorilor locale.

ín  stuctura serbárii zilei satului 
in secolul al XXI-lea ocupá un loc de- 
finitoriu comemorarea vámuirii sárii.
Cél mai caracteristic element specta- 
culos al sárbátorii de douá zile este 
prezentarea simbolicá a vámuirii sárii.
Acum cátiva ani transportul sárii §i 
vámuirea s-au repus in scená pe baza 
ideii primarului Dorel Cosma a 
viceprimarului Hasas János. Pluta care 
sose^te pe Cri§ simbolizeazá 
transportul secular al sárii. (La Cheile 
Vadu Cri^ului a existat cu siguranpl 
incá ín secolul al XlII-lea un punct 
vamal, care a supravegheat traficul §i 
comerpil pe drumul militar de aid.
Probabil cá Vadu Cri^ului de azi s-a 
format din acest punct vamal ín seco
lul al XIV-lea.) Sárbátoarea de la Vama 
Sárii reconstituie deci „perioada de 
inflorire” a Vadu Cri^ului, cánd dato- 
ritá pozipei geografice localitatea a dis- 
pus de un statut regional important.

De 48 de ani incoace 
sárbátoarea de la Vama Sárii se orga- 
nizeazá anual in luna iune, in primul 
sfár§>it de sáptámáná. Transformarea 
tradipei festive s-a produs in raport cu 
schimbárile politice, economice î cul
turale din ultimii cincizeci de ani cu redefinirea valorilor locale. Cauza 
propriu-zisá a formárii sárbátorii de la Vama Sárii o constituie másura din 
1967 a guvernului ceau^ist, care a dispus ca in fiecare localitate sá se orga- 
nizeze evenimente culturale in vederea prezentárii valorilor locale. Conform 
celor márturisite de localnici, atunci a luat na^tere sárbátoarea de la Vama 
Sárii, cu denumirea de „tárg”, care, in sensul denumirii, s-a organizat pentru

A T ü n d é rv á r 
Casa Zmáului
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schimbul de márfuri. Evident cá tárgul care pnea páná noaptea era §i spapul 
de distracpi §i de stabilirea relapilor. Sárbátoarea de la Vama Sárii §i-a pástrat 
caracterul de tárg páná in anul 1996, dar era deja completatá cu festdvalul 
formapilor de arti§ti amatori din zoná. Din acest an au apárut pe scená ár
téri profesioni^ti, plátip, ceea ce demonstreazá influenza societápi de con- 
sum, prioritatea calitápi §i plácerii estetice.

In prezent sárbátoarea se des- 
fa^oará pe baza unei coregrafii bine sta- 
bilite. Programul primei zile: sosirea 
plutei cu sarea, discursuri festive, spec- 
tacol folcloric, discotecá in aer liber. In 
a doua zi programul aratá astfel: defila- 
rea formapilor de dansuri populare din 
centrul comunei páná la locul de des- 
faSurare al evenimentului, discursuri 
festive, concurs de pregátit bograci, 
festivalul formapilor folclorice nepro- 
fesioniste, recitalul vedetelor invitate, 
spectacolul foc de arüficii. Muzica §i 
gastronomia, formánd o axá, pátrund 
prin evenimentul festiv al celor douá 
zile. Spapul central al festivitápi il 
asigurá terenul de fotbal din sat. Mani- 
festárile desfa^urate in spapul larg nu 
servesc doar distracpa localnicilor, ci 
vor sá atragá interesül lumii exterioare. 
Astfel scopul acestui eveniment de 
douá zile este ímbogáprea posibi- 
litáplor de relaxare §i imbunátáprea 
calitápi estetice a programelor. Punctul 
culminant al manifestárii il constituie 

recitalul de seará al vedetei invitate. Prezen^a arti^tilor cunoscup pe plan 
naponal simboüzeazá raportarea la macro societate. Spectaculozitatea even
imentului este garantatá de spectacolul foc de artificii §i de lansarea de po- 
rumbei voiajori. In cazul Vadu Cri^ului, prin spectaculozitátile de la Vama 
Sárii intrá in oferta turisücá contextul natural, precum trecutul istoric

F ellép ő  c so p o rt 

Formatie pe scená

Je a n  d e  la  C raiova
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cultural a localnicilor. Completándu-se 
reciproc, programele consolideazá 
tocmai acest aspect unic al localitápi. De 
o insemnátate simbolicá este cercul 
oaspeplor invitap la manifestare. Pres- 
tigiul social al invitaplor, interesül regio
nal, naponal, eventual cel de dincolo de 
hotare ilustreazá im portan t evenimentu
lui. Participarea politicienilor cunoscup 
spore^te, de asemenea, insemnátatea zilei 
satutului. De pildá, cu prilejul vizitéi in 
2015 a familiei princiare, Vadu Cri^ului a 
atras atenpa nationalá. In ziua satului 
poartá importanpi deosebitá relapile 
dintre órajele infrápte, precum relapile 
cu localitáple invecinate, apropiate. Rep- 
rezentanpi acestor localitáp sunt implicap 
in organizarea manifestárilor.

La manifestare localnicii vor sá 
evidenpeze ideea de stabilitate, pentru 
aceasta este foarte potrivitá introducerea 
tradipei populare in structura fesüvitátii. 
Elementele folclorice apar ca simboluri 
ale continuitápi. Definirea identitátii 
locale presupune interpretarea actualá a 
trecutului istoric a culturii populare. 
Membrii comunitápi locale vor sá anime 
trecutul, sá-^i pástreze idenütatea prin 
tradipi, artá populará, muzicá populará, 
dans popular. Elementele folclorice 
evocate cu prilejul sárbátorii de la Vama 
Sárii actualizeazá atracüv tradipile 
populare. Participanpi activi ai 
festivalului traverseazá satui, pe strázi 
intrá in contact direct cu publicul. Totu^i, 
spapul central al festivalului folcloric 
rámáne scená ridicatá pe terenul de 
fotbal. Evocarea tradipilor se petrece atát 
pe plan artistic cát §i pe cel gastronomic.

T estv é rv áro s i v ez e tő k  kö szö n tő je  
Discursuri festive tinute de con- 

ducátorii ora§elor infrápte

H e rc e g i p á r  az ü n n e p sé g e n  
Cuplulprinciar la festivitate

N é p tá n c o so k  
Dansatori populari
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I I .  K ároly és fia, M ihály  
Carol al II-lea §i fiúi sáu, Mihai

M aria  M u d u ra

Concursul de pregátit bograci echiva- 
leazá cu prezentarea bucátáriilor din 
localitáple vecine sau a celor din 
órajele infrápte, devenind bún prilej 
pentru a stabili relatii de colaborare sau 
de prietenie.

Permanenta transformare a 
sárbátorii locale este atestatá §i de mo
dul in care s-a imbogápt cu elemente 
női in 2015. La inipativa viceprimaru- 
lui Hasas János s-a evocat un even- 
iment petrecut la 6 iunie 1930. In ziua 
aceea avionul regelui Carol al II-lea, in 
drum spre Bucure^ti, era nevoit sá ate- 
rizeze forgat ín marginea satului. Istoria 
dispune de acélé date care fac posil ca 
momentul sá intre in cadrul ceremonial 
al sárbátorii locale. Relapa locaütápi cu 
Carol al II-lea echivaleazá cu raportul 
satului cu istoria §i cultura naponalá 
románá. Este potrivitá pentru repre- 
zentarea comunitátii, pentru evidentie- 
rea generozitápi, bunávoin^ei §i loiali- 
tápi localnicilor. Dacá in 1930 Carol al 
II-lea a exploatat evenimentele din 
anul respecdv pentru a-§i populariza 
stránsa §i dezinteresata relatie cu popo- 
rul, pentru localnici evocarea „vizitéi” 
regale inseamná un bún prilej pentru a- 
§i rememora cu mándrie rolul lor de 
atunci. In 2015 conducerea Vadu 
Cri^ului a stabilit douá momente 
comemorative importante: 1. - Sub 
domnia lui Carol al II-lea Vadu 
Cri^ului era o localitate cunoscutá, 
pnánd relapi cu elita societápi románé. 
2. - Evocarea personalitápi Mariéi Mu
dura, persoaná renumitá, plecánd din 
satui ei natal §i apói revenind. Unul
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dinire mesajele cele mai importante 
ale festivitápi din 2015 era exprimarea 
continuitápi. Din acest motiv au fost 
invitap ín sat descendenpi lui Carol al 
II-lea §i ai Mariéi Mudura. Ca expresie 
dáinuitoare de actualizare, s-au format 
douá locuri comemorative ín sat. La 
casa de odinioará a Mariéi Mudura 
Asociapa Pentru Vadu Cri^ului a 
a§ezat o placá memorialá, iar lui Carol 
al II-lea i s-a ridicat, la comanda au- 
toguvernárii locale, un bust din bronz.

Rezumánd a^adar analiza ser- 
bárii de la Vama Sárii, putem afirmá cá 
pástrarea tradipilor nu e un act static. 
Exprimánd solidaritatea, sárbátorile 
locale reacponeazá sensibil la 
schimbárile survenite ín societatea lo- 
calá. Serbarea de la Vama Sárii este 
expresia modului in care organizatorii 
locali se stráduiesc sá actuaüzeze me- 
reu sárbátoarea identitápi locale, pre- 
cum §i a felului de adaptare la proce- 
sele globalizatoare, la posibilitáple de 
valorificare a turismului. Sárbátoarea 
de la Vama Sárii se construie^te din 
elementele patrimoniale ale timpurilor 
istorice, selectate §i asociate in mod 
particular. In acest context intrá §i 
cá^tigá nou sens - printre altele - ideea 
medievalá a „várstei de aur”, tradipa 
populará din secolele XVIII-XX î 
mai recent perioada de domnie a lui 
Carol al II-lea.

I I .  K ároly rév i fo g a d á sá t áb rázo ló  

em lék é rem  (1940) -  Piaca come- 
morativá reprezentánd primirea 
lu i Carol al II-lea la Vadu Cri§ului

I I .  K ároly  u n o k á ja , P a u l h e rc e g  
és D o re l C o sm a p o lg á rm e s te r  
Stránepoata lui Carol al II-lea 

aláturi de primarul Dorel Cosma

Je lk é p e s  sóvám olás 
Vámuirea simbolicá a sárii
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N a g y  Is tván

Történelm i és irodalmi em lékhelyek Réven

Rév turisztikai vonzerejét természeti értékei, a sziklaszoros, a közeli barlan
gok és a Sebes-Körös adják. A lokálpatrióták ezért a mai napig ápolják azok
nak az emlékét, akik elsőként tárták fel a település természeti értékeit. Kö
zülük a révi vasúti szakasz első pályafelvigyázója, a Stájerországban született

Az E K E  tu ris ta sz á lló ja  (1912) 
Cabana Asociatiei Carp a tine Ar- 

delene (1912)

H a n d l K ároly sírja  
Mormántul lu i Handl Károly

Handl Károly emelhető ki elsőként, aki 
1903-ban fedezte fel Erdély egyik leg
ismertebb cseppkőbarlangját, a Zichy- 
barlangot. O figyelt fel arra, hogy a kö
zeli vízesés mögött egy barlang rejtőz
het. Értesítette Czárán Gyula barlang- 
kutatót, aki 1903 novemberében rob
bantással tárta fel a cseppkőbarlangot. 
Ekkoriban valósult meg Réven több 
fontos turisztikai fejlesztés, melyek lét
rejöttében fontos szerepet játszott az 
Erdélyi Kárpát-Egyesület (EKE). A 
cseppkőbarlang ünnepélyes megnyitá
sára 1905 augusztusában került sor, és 
a támogató tiszteletére Zichy Ödönről 
nevezték el. Handl a későbbi években 
is kitartóan folytatta a barlang feltárá
sát. 1932-ben hunyt el. Neve csak 
1993-ban került fel a sírkeresztre, az 
EKE tagjainak jóvoltából. Handl Ká
roly sírja tehát emlékhely lett. Egykori 
lakóházának falán a Zichy-barlang fel
fedezésének 100. évfordulóján, 2003- 
ban avattak emléktáblát. 1943-ban a 
Zichy-barlang bejáratánál márványtáb
lát helyeztek el a képződmény felfede
zőinek emlékére, de ez a második vi
lágháború után eltűnt. 1993. augusztus 
8-án, a barlang felfedezésének 90. év
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fordulóján az EKE új emléktáblát avatott, melyet Toró József grafikusmű
vész készített. Czárán Gyula emléktábláját a Pro Rév Egyesület készíttette 
el Papp Benjáminnal, és 2007 októberében helyeztek el az egyesület leendő 
kiállítóhelyén.

Réven alakult ki a fazekasság 
egyik központja. Révi fazekasok vol
tak Tőzsér Erzsébet szobrászművész 
ősei is, aki emlékükre adományozta a 
korongozó fazekas szobrát a telepü
lésnek, melyet 1979. november 25-én 
avattak fel a faluközpontban. 1994. 
május 26-án az EKE kétnyelvű már
ványtáblát helyezett el a talapzaton. A 
szobrászművészt ekkor avatták Rév 
díszpolgárává.

A révi román lakosság népha
gyományait és vallási életét mutatja be 
a helyi muzeális kiállítóhely, amelyet 
2016. május 22-én nyitottak meg. A 
kiállításnak otthont adó faépület Sorin 
Mititeanu ortodox lelkész kezdemé
nyezésére épült. Az épület alsó szint
jén román parasztház enteriőrje, il
letve népviseleti kollekció látható, az 
emeleten pedig az ortodox egyház 
kegytárgyait találjuk.

A Réven élők lokális identitása, 
hagyományainak alakulása szempont
jából meghatározó jelentőségűvé vált, 
hogy a későbbi II. Károly román ki
rály (1930-1940) hazatérése alkalmá
val, 1930. június 6-án repülőgépével 
kényszerleszállást hajtott végre Rév 
határában. Ekkor történt, hogy egy 18 
éves helybeli lány, Mudura Mária révi 
korsóból kínálta vízzel a megszomja
zott herceget. Hamarosan emléktáblá
val jelölték meg a helyet, ahol a gép földet ért, majd laktanyát is építettek a

T ő z sé r  E rz sé b e t: K o rongozó  fazekas 
Tőzsér Erzsébet: Statuia Olarului

A n ép ra jz i k iá llítóhe ly  avató  ja 
Inaugurarea M uzeului Satuiul
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A v ilág h áb o rú k  á ld o z a ta in a k  e m 
lék m ű v e  a re fo rm á tu s  te m e tő b e n  

-  Monumentulpersoanelor cázu- 
te in cele douá rázboaie mondiale, 
ridicat in cimitirul reformat

A h ő si h a lo tta k  em lék tá b lá ja  a  re 

fo rm á tu s  te m p lo m b a n  -  Piaca co- 
memorativá a eroilor caz úti in 
cele douá rázboaie mondiale, fi- 
xatá in biserica reformatá

területre. 1932-ben a település felvette 
a király nevét. A réviek 1940-ig min
den évben részt vettek a Károly trónra 
lépésének évfordulóján rendezett ün
nepségen. 2015. június 6-án- a helyi 
hagyományok ápolása és a lokális 
identitás erősítése céljából — a sóvám 
ünnepség keretében emlékeztek meg 
és játszották újra Károly révi látogatá
sának eseményeit. A Pro Rév Egyesü
let ez alkalomból emléktáblát helyezett 
el Mudura Mária egykori lakóházán. 
Ezt követően Károly király unokája, 
Paul herceg és Dórin Cosma révi pol
gármester felavatta II. Károly bronz 
mellszobrát, melyet Deák Árpád szob
rászművész készített.

A világháborúk révi áldozatai
nak emlékére elsőként a magyar kö
zösség emelt emlékművet a reformá
tus temetőben. Papp Gábor kőfaragó 
alkotását 1996-ban, halottak napján 
avatták fel kétnyelvű ünnepség kereté
ben. Egy évvel korábban a református 
gyülekezet már elhelyezett egy emlék
táblát a templom belső falán, amelyen 
a világháborúkban elesett gyülekezeti 
tagok nevei olvashatók. A világégések 
áldozatainak emlékét hirdeti az a fe
szület, melyet az ortodox egyház meg
rendelésére Petru$ Chirtes készített, s 
melyet Rév központjában állították fel 
2005-ben. Talapzatán négy réztáblán 
láthatók az elhunytak nevei. A világhá
borúk áldozatairól a főtéren minden 
évben ugyanazon a napon, Románia 
nemzeti ünnepén emlékeznek meg.
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Ugyanitt rendezik a karácsonyi ünnepséget, amely a békés egymás mellett 
élés jelképe.

Réven a református templom 
kertjében 2004-ben emelt kopjafát az 
egyházközség és a Pro Rév Egyesület 
Bersek József 1848-as huszárezredes 
emlékére. Bersek Kőszegen született 
1807-ben. 1826-ban a 8. huszárezred 
önkéntese lett. 1848-49-ben ért kato
nai pályája csúcsára. 1848 novemberé
ben őrnaggyá előléptetve, ezredpa
rancsnokként megbízták a hazaszö
kött Coburg-huszárezred újjászerve
zésével. A tavaszi hadjáratban alezre
desi rangban részt vett a tápióbicskei, 
isaszegi, váci és nagysallói ütközetek
ben, ahol kitűnt bátorságával. Majd 
egy osztrák vértes gránátos osztály el
fogásáért Görgei Artúr babérkoszorús 
érdemrenddel tüntette ki. Ezredesként 
ott volt Buda ostrománál, majd a Vág 
menti harcokban. A világosi fegyverle
tétel után fogságba került, 1852-ben 
szabadult. Ekkor vette feleségül Roz- 
vány Erzsébetet, akivel még Nagysza
lontán ismerkedett meg 1849 elején. 
1853-tól volt uradalmi tiszttartó a 
Zichy grófok révi birtokán, itt élt fele
ségével. 1865-ben öngyilkos lett. A 
révi uradalom parkjában temették el, 
sírjára vörösmárvány keresztet állítta
tott gróf Zichy Ödön. A réviek ápol
ták a sírját, de lassan elfelejtették sze
mélyes történetét, s az közösségi hie
delem alakult ki, hogy a sír egy kivég
zett szabadságharcosnak állít emléket. 
A sír tehát idővel az 1848-49-es forra
dalom és szabadságharc emlékhelyévé

B ersek  Jó z s e f  k o p ja fá ján ak  fe lira ta  
Inscriptie pe monumentul din lemn 

in amin tire a lui Bersek József

P e tő fi S án d o r szo b ra  a  re fo rm á 
tu s  te m p lo m  k e rtjé b en  

Bus túl poetului Petőfi Sándor in 
grádina bisericii reformate
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vált. A síremléket 1957-ben megsemmisítették, a révi magyarságnak ezután 
nem volt olyan emlékhelye, ahol 1848-49-re emlékezhettek volna. Ezért 
bízták meg 2004-ben Kissgyörgy Imre székelyudvarhelyi fafaragómestert, 
hogy készítse el Bersek József kopjafáját. Ugyanabban az évben, szintén a 
református templom kertjéban állították fel Orbán Árpád Petőfi-szobrát, a 
magyarság megmaradásának jelképként. Az avatás óta a március 15-i meg
emlékezések helyszíne a kopjafa és

M á rto n  G abrie lla  sírja  
Mormántul lui Márton Gabriella

A re fo rm á tu s  te m p lo m  é p íté s i 

fe lira ta  -  Inscriptia bisericii refor
mate, cu informatii asupra edi- 

ficárii láca§ului de cult

l szobor, ezért a magyar közösség szá
mára kiemelt fontosságú ez az emlék
hely.

Az Erdélyi Kárpát Egyesület 
révi osztálya és a nagyváradi Ady 
Endre Társaság 1994. június 26-án 
emlékünnepélyt szervezett Márton 
Gabriella tiszteletére, aki Ady Endre 
költőnek (1877-1919) volt az első 
nagyváradi szerelme, múzsája. Ady a 
vele való találkozás hatására írta meg 
Lázban című versét. A fellángolás rö
vid ideig tartott, Márton Gabriella 
1902-ben ismerkedett meg Kulcsár 
Andor lelkésszel, akivel később össze
házasodtak, és 1909-ben Révre köl
töztek. Márton Gabriella 1922-ben 
hunyt el Réven, sírja máig áll a révi te
metőben.

A révi magyarok nagy része a re
formátus egyház tagja. A református 
templom 2001-2002-es felújítása so
rán került elő az építésének emléket ál
lító felirat, 1876-os dátummal. A révi 
református egyházközség nagyon sze
gény volt, emiatt a lelkészek általában 
rövid ideig szolgáltak a községben. 
Tiszteletükre és emlékük megörökíté
sére 1994. június 26-án emléktáblát 
avattak a templom belső falán. A táblát 
Forró Tibor nagyváradi képzőművész 
készítette. Kulcsár Andor volt az első
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K ulcsár A n d o r le lkész  e m lé k tá b 
lá i a  re fo rm á tu s  te m p lo m b a n

Plácile comemorative ale lui Kul
csár Andor in biserica reformatá

lelkész, aki évtizedekig teljesített szol
gálatot Réven. 1909. május 1-jén köl
tözött Révre, és 1957-ben hagyta el a 
települést, hogy lányához költözzön 
Au sztráliába. Ekkor több százan — 
magyarok és románok együtt — bú
csúztatták a vasútállomáson. Juhász 
Viktor helytörténeti kutató úgy látta,
Kulcsár Andor nem csupán a hívek és 
az egyházközség érdekében, hanem a 
magyar közösség érdekében is elévül
hetetlen érdemeket szerzett. Ezért 
1994. június 26-án ünnepségen emlé
keztek meg a lelkipásztor halálának 30. 
évfordulójáról. Ez alkalommal a temp
lom belső falán két emléktáblát is avat
tak a lelkész tiszteletére.

Hasonlóan sokat tett a révi ma
gyar közösségért és szülőfalujáért 
maga Juhász Viktor (1927-2004) is.
Réven tanított matematika-fizika sza
kos tanárként, hat évig iskolaigazgató 
volt. Csaknem 50 éven át vezette azt a 
színjátszó csoportot, amit 1945-ben 
diákként alapított. Helytörténeti kuta
tásokat végzett, munkásságát 2001- 
ben Fényes Elek-díjjal ismerték el.
Alapítója, elnöke, majd alelnöke volt 
az RMDSZ helyi szervezetének. El
nöke volt az EKE 1993-ban újjáala
kult révi osztályának. Számos megem
lékezést, rendezvényt szervezett en
nek keretében. Ugyanebben az évben 
lett tagja a Partiumi és Bánsági Műem
lékvédő és Emlékhely Bizottságnak. A 
Rév érdekében tett szervező- és kuta
tómunkáját 2001-ben díszpolgári cím
mel ismerték el. Sírján a Pro Rév Egyesület 2005-ben kopjafákat állíttatott, 
melyeket a székelyudvarhelyi Kisgyörgy Imre fafaragó készített.

J u h á sz  V ik to r sírja  
Mormántul lui Juhász Viktor
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H u s z á r  h ag y o m á n y ő rző k  a 
m árc iu s  15-ei ü n n e p sé g e n  

Pástrátorí ai traditiilor la festivi- 
tatea de 15 martié

Összegezve elmondhatjuk, hogy 
az emlékállítás gyakorlata újabb keletű 
Réven, mivel az emlékműveket -  egy 
kivételtől eltekintve — a 20. századtól 
állították fel a településen. Az emlékál
lítások száma a rendszerváltás után 
nőtt meg, mivel a demokrácia ezen a 
téren is nagyobb szabadságot biztosí
tott a közösségek számára. Az emlék
állításokat főként kulturális szerveze
tek kezdeményezték, kisebb részben a 
község elöljárósága, illetve az egyhá
zak. A településen látható emlékmű
vek elsősorban lokális emlékezetmeg
őrző funkcióval bírnak. Azoknak a 
személyeknek az emlékét őrzik, akik 
valami fontosat tettek a közösségü
kért, vagy áldozatokká váltak. Az em
lékőrzés — más településekhez hason
lóan -  Réven is a lokális és az etnikai 
identitás kialakítását és megerősítését 
is szolgálja.
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N a g y  Is tván

Locuri com em orative istorice §i literare ín Vadu Cri^ului

Atracpa turisticá a Vadu Cri^ului este 
asiguratá de valorile naturale, de defi- 
leu, de pe^terile din apropiere §i de 
Cri^ul Repede. Din acest motiv, 
adeppi patriotismului de ordin local 
cultivá páná ín zilele noastre amintirea 
celor care au relevat valorile naturale 
ale localitátii. Dinire ace^tia poate fi 
evidenpat, ín prímül ránd, Handl Ká
roly - náscut in §tiria -, cantonierul cáii 
ferate locale, care a descoperit ín 1903 
una dintre cele mai cunoscute pederi 
cu stalagmite din Transilvania, pe^tera 
Zichy. El §>i-a dat seama cá in spatele 
cascadei din apropiere s-ar putea sá se 
ascundá o pe^terá. L-a ín§tiin£at pe 
speologul Czárán Gyula, care ín noi- 
embrie 1903 a deschis pe^tera prin 
producere de explozie. In aceastá 
perioadá s-a efectuat la Vadu Cri^ului 
o serie de imbunátápri cu caracter tu
ristáé, acpuni in care rolul principal §i 
l-a asumat Asociapa Carpatiná Arde- 
leaná. Deschiderea festivá a pe§>terii de 
stalagmite a avut loc in august 1905, iar 
pe^tera a luat numele lui Zichy, deo- 
arece Zichy Ödön a subventionat ma
terial acpunea. Handl a condnuat §i 
mai departe cercetarea pe^terii, páná in 
1932, anul morpi sale. Numele lui s-a 
gravat pe crucea de mormánt doar in 
1993, din bunávoin^a membrilor din 
cadrul Asociapei Carpatine Ardelene.

A  R év i-szoros a  szá zad fo rd u ló n  
Defileul Cri§ului Repede la 

ráscrucea secolelor

H a n d l K ároly eg yko ri lak ó h á za  
Casa de odinioará a lui Handl 

Károly

H a n d l  K ároly em lék táb lá ja  
Piaca comemorativá a lui Handl 

Károly
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C zárán  G yula em lék tá b lá ja  
Piaca comemorativá a lui Czá

rán Gyula

A k o ro n g o zó  fa zek a s  sz o b rá n a k  

fe lira ta  — Inscriptia de pe statuia 
Olarul

A n ép ra jz i k iá llítóhe ly  
Inscriptia de pe Statuia Olarului
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Mormántul lui Handl Károly a devenit deci 
loc comemorativ. Pe peretele casei sale de 
odinioará au inaugurat, la centenarul 
descoperirii pe§terii, ín 2003, o piaca 
comemorativá din marmurá. In 1943 au 
a§ezat in amintirea descoperitorului, la intra- 
rea ín Pe^tera Zichy, tót o plachetá din mar
murá, insá aceasta a dispárut dupá cél de-al 
doilea rázboi mondial. La 8 august 1993, cu 
prilejul aniversárii a 90 ani de la descoperirea 
pe^terii, Asociapa Carpatiná Ardeleaná a 
inaugurat o nouá placá comemorativá, reali- 
zatá de artistul grafician Toró József. Plac- 
heta comemorativá a lui Czárán Gyula a 
facut-o Papp Benjámin, la comanda Asocia- 
pei Pro Vadu Cri^ului s-a a§ezat in oc- 
tombrie 2007 ín hóiul de intrare al sediului 
asociapei.

In Vadu Cri^ului s-a format unul dinire 
centrele oláritului. Olari locali erau §i 
strámo^ii sculp torijai Tőzsér Erzsébet, care 
a donat localitáii, in onoarea me^te^ugarilor, 
statuia „Statuia Olarului”, inauguratá ín cent- 
rul comunei la 25 noiembrie 1979. La data 
de 26 mai 1994, Asociapa Carpatiná Arde
leaná a a§ezat o plachetá din marmurá bi- 
lingvá la soclul statuii. Cu aceastá ocazie 
sculptori^ei i s-a acordat titlul de „Cetá^ean 
de Onoare” al comunei Vadu Cri^ului.

Tradipile populare §i via^a religioasá a 
populapei románé din Vadu Cri^ului sunt 
prezentate in spapul de expozipe local, Mu- 
zeul Satului, deschis la 22 mai 2016. Cládirea 
de lemn care gázduie^te expozipa a fost 
construitá la initiativa preotului ortodox, So
rin Mititeanu. La parterul cládirii poate fi vi- 
zionat printre alteleun interior de casá 
táráneascá románeascá, la etaj gásim obiec- 
tele de cult ale bisericii ortodoxé.

Din punctul de vedere al dez- 
voltárii identitápi locale §i al tradipilor 
celor ce tráiesc in Vadu Cri^ului, a 
avut o im portan t hotárátoare un 
eveniment unic: Carol al Il-lea, regele 
de mai tárziu al románilor (1930- 
1940), cu ocazia reíntoarcerii acasá, a 
efectuat cu avionul sáu la 6 iunie 1930 
o aterizare for^atá la marginea Vadu 
Cri^ului. Atunci s-a intámplat ca o fe- 
ti$á de 18 ani, Maria Mudura, i-a servit 
apá principelui ínsetat dintr-un ulcior 
local. Nu peste múlt timp locul ateri- 
zárii avionului s-a marcat cu o placá 
comemorativá, iar mai tárziu s-a 
construit o cázarmá militará pe acél 
térén. In 1932 localitatea adoptá 
numele regelui devenind Vadul lui 
Carol al Il-lea. Páná ín 1940, locuitorii 
Vadu Cri^ului au participat, ín fiecare 
an, la festivitáple organizate cu prile- 
jul aniversárii urcárii pe trón a lui Ca
rol. La 6 iunie 2015, pentru íntárirea 
tradipilor §i identitápi locale au me
ntorát reeditat evenimentele legate 
de vizita la Vadu Cri^ului a lui Carol 
§i in cadrul tárgului de la vama sárii. 
Cu acest prilej, Asociapa Pentru Vadu 
Cri^ului a a^ezat o placá memorialá la 
casa de odinioará a Mariéi Mudura. 
Dupá acest eveniment, nepotul re
gelui, prinpil Paul, impreuná cu Dorel 
Cosma, primarul Vadu Cri^ului, au 
inaugurat bustul din bronz al lui Carol 
al Il-lea, realizat de sculptorul Deák 
Árpád.

II . K ároly szo b ra  
Statuia lui Carol al II-lea

*  I n  a c e a s t a  c a s á  a  t r a i t  ^  

i n t r e  a n i i  1 9 1 2  - 1 9 6 2

MARIA MUDURA
f e m e i a  c a r e  i - a  d a t  a p á  d i n  u l c i o r  

P r i n c i p e l u i  C a r o l  a l  I L l e a . l a  d a t a  d e

*  6  i u n i e  1 9 3 0 .  * *

ASOCIAIIA PRO RÉV-VADl C R IS lL U I-2 0 1 5

M u d u ra  M ária  em lék táb lá ja  
Piaca comemorativá a lui Mu

dura Mária

ín  memória victimelor cázute in cele douá rázboaie mondiale, co- 
munitatea maghiará a ridicat príma oará monument in cimitirul reformat.
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Creapa pietrarului Papp Gábor a fost 
inauguratá in 1996, de ziua morplor, in 
cadrul unei sárbátori bilingve. Cu un 
an inainte, adunarea bisericeascá refor- 
matá a fixát de ja o placá memorialá pe 
peretek interior al bisericii, pe care pot 
fi citite numele persoanelor cázup sau 
dispárup in cele doua rázboaie mon- 
diale. Amintirea victimelor cázute in 
cele douá rázboaie este invocatá de 
troi^a realizatá de mesterül Petru^ Chir- 
tes la comanda bisericii ortodoxé §i 
ridicat ín centrul comunei in anul 2005. 
Pe piedestal, pe patru piaci din cupru, 
sunt gravate numele celor decedap. De 
ziua naponalá a Romániei, victimele 
rázboaielor mondiale sunt comemo- 
rate in fiecare an, in centrul comunei. 
Tot aid se organizeazá in príma zi de 
Cráciun intálnirea tuturor cultelor din 
localitate, slávind cu cántári numele 
Domnului Iisus Hristos §i ca semn al 
convieipiirii pa^nice intre etnii.

In Vadu Cri^ului, in grádina 
bisericii reformate comunitatea biseri
ceascá §i Asociapa Pro Vadu Cri^ului a 
ridicat un monument din lemn in 
amintirea lui Bersek József, colonel de 
husari honvezi care a luptat ín revolupa 
din 1848-1849. Bersek József s-a nás- 
cut la Kőszeg, in 1807. In 1826 a deve- 
nit voluntar in regimentül de husari. In 
1848-1849 a ajuns la apogeul carierei 
sale militare. In noiemrie 18481-au ina

imat in gradul de maior, ín calitate de comandant de regiment 1-au 
ínsárcinat cu reorganizarea regimentului de husari Coburg, care dezertase 
anterior. In campania militará din primávará, in rang de locotenent-colonel, 
a particpat la bátáliile de lángá Tápióbicske, Isaszeg, Vác §i Nagysalló, unde 
s-a remarcat prin curaj. Iar mai tárziu, pentru captarea unui corp militar

A v ilág h áb o rú k  á ld o z a ta in a k  em lék 

m űve a fő té ren  — Troita rídicatá in 
centrul comunei in memória celor 
cázuti in cele douá rázboaie mon
diale

A v ilág h áb o rú k  á ld o z a ta in a k  nevei 
Numele persoanelor cázute in cele 

douá rázboaie m o n d ia le
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austriac de cuirasieri grenadieri, Gör- 
gei Artúr 1-a distins cu ordinul de me
rít cununá de lauri. In rang de maior a 
fost implicat in asediul Búdéi, mai 
apói in luptele de-a lungul ráului Váh.
Dupá depunerea armelor la §iria, a 
cázut prizonier. In 1852 a fost grapat.
Atunci s-a cásátorit cu Rozvány Er
zsébet, cu care a facut cuno^tin^á la 
inceputul anului 1849. Din 1853 
ocupá funcpa de dregátor domenial 
pe mo$ia grofilor Zichy, unde a tráit 
cu sopa sa. In 1865 s-a sinucis. L-au 
inmormántat in parcul domeniului de 
la Vadu Cri^ului, iar contele Zichy i-a 
ridicat, prin comandá, cruce gránit 
ro$u. Locuitorii din Vadu Cri^ului i-au 
ingrijit mormántul, dar incetul cu ín- 
cetul au uitat de istoria lui personalá 
s-a infiripat credin$a cá mormántul 
evocá amintirea unui luptátor pentru 
libertate. Mormántul a devenit deci locul comemorativ al revolupei $i luptei 
pentru libertate din 1848-1849. Monumentul funerar a fost distrus in 1957, 
astfel maghiarimea din Vadu Cri^ului nu a mai avut loc comemorativ unde 
sá-$i poatá aminti de 1849-1849. Din acest motiv 1-au ínsárcinat, in 2004, 
pe Kissgyörgy Imre, sculptorul in lemn din Odorheiu Secuiesc, sá ci- 
opleascá stálpul comemorativ al lui Bersek József. In acela^i an, tot in curtea 
bisericii reformate, s-a inaugurat bustul poetului Petőfi Sándor, realizatá de 
Orbán Árpád, ca símből al supraviepiirii populapei maghiare. Incepánd cu 
inaugurarea, locul comemorárilor prilejuite de 15 martié 1848 este cél din 
fa$a stálpului comemorativ $i a bustului. Din acest motiv locul este un loc 
de reculegere extrem de important pentru comunitatea maghiará.

Secpa din Vadu Cri^ului a Asociapei Carpatine Ardelene, impreuná 
cu Societatea Ady din Oradea, a organizat, la 26 iunie 1994, o serbare 
comemorativá in cinstea lui Márton Gabriella, care a fost príma iubire 
muza poetului Ady Endre (1877-1919). Ca efect al intílnirii dinire cei dói a 
scris Ády poezia „ín febrá” (Lázban). Accesul de entuziam a pnut insá 
scurtá vreme. Márton Gabriella a facut cuno^tinpí, in 1902, cu preotul Kul
csár Andor, cu care mai tárziu s-a cásátorit, iar in 1909 s-au mutat la Vadu

B ersek  J ó z s e f  kop jafá ja  
Monument din lemn in amintirea 

lui Bersek József

55



Cri^ului. Márton Gabriella a murit in 1922, la Vadu Cri§ului, mormántul ei 
stand §i azi in cimitirul comunei.

In maré majoritate maghiarii din Vadu Cri^ului sunt membrii biseri- 
cii reformate. Cu prilejul renovárii ín 2001-2002 a bisericii reformate s-a 
descoperit o inscrippe, datatá la 1876, care comemoreazá construirea ei. 
Comunitatea bisericeascá reformatá a fost foarte sáracá, din aceastá cauzá 
preopi slujau, in general, scurtá vreme in comuná. In cinstea lor §>i pentru 
ve^nicirea amindrii lor, la 26 iunie 1994 au inaugurat o placá comemorativá 
fixatá pe peretele interior al bisericii. Piaca a fost realizatá de artistul plastic 
orádean, Forró Tibor. Kulcsár Andor a fost primul preot care a slujit dece-

nii de-a rándul in Vadu Cri^ului. S-a 
stabilit in localitate pe data de 1 mai 
1909 §i a slujit in bisericá páná in anul 
1957, datá la care s-a muta la fiica lui in 
Australia. Cu acest prilej suté de 
oameni - maghiari román - §i-au luat 
rámas bún de la dánsul in gara din 
Vadu Cri^ului. Specialistul ín is torié lo- 
calá, Juhász Viktor e de párere cá Kul
csár Andor a servit atát interesele cre- 
dincio^ilor §i membrilor din comunita
tea bisericeascá, cat §i pe ale membrilor 
comunitápi maghiare, cá^tigánd merite 
imprescriptibile. Din aceastá cauzá in 
cadrul unei festivitáp s-a comemorat, 
in 26 iunie 1994, cei 30 ani de la 
moartea preotului. Cu acest prilej, ín 
cinstea preotului, s-au inaugurat douá 
pláci comemorative, fixate pe peretek 
interior al bisericii.

Un aport deosebit pentru co
munitatea maghiará pentru satui sáu 
natal §i Juhász Viktor (1927-2004). A 
prédát matematicá §i fizicá la Vadu 
Cri^ului, $ase ani a fost directorul §colii. 
De-a lungul a aproape 50 ani a condus 
trupa de teatru in limba maghiará, pe 

J u h á s z  V ik to r és  fe lesége care a infiin£at-o incá in calitate de elev.
Juhász Viktor §i sotia sa

A révi le lk ész ek  em lék tá b lá ja  a  re 

fo rm á tu s  te m p lo m b a n  -  Piaca 
comemorativá a preotilor din Vadu 

Cri§ului in bisericá reformatá
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A efectuat cercetári in domeniul istoriei locale, iar pentru activitatea sa a 
fost distins, ín 2001, cu premiul Fényes Elek. A fost fondatorul, pre^edin- 
tele, apói vicepre^edintek organizatiei locale al UDMR-ului. A indeplinit 
funcpa de pre^edinte a secpei din cadrul Asociapei Carpatine Ardelene, 
reinfiintatá in anul 1993. In aceastá calitate a organizat nenumárate 
comemorári §i manifestári. In acélaid an a devenit membru in Asociapa 
pentru Pro tej area Monumentelor §i a Locurilor Comemorative din Partium 
§i Bánát. Munca sa de cercetare §i organizatoricá, depusá ín interesül co
munei Vadu Cri^ului a fost recunoscutá, ín 2001, cu titlul de „Cetá^ean de 
Onoare”. Asociapa Pro Rév Egyesület Vadu Cri^ului a ridicat pe mormán
tul sáu un stálp comemorativ din lemn, realizat de mesterül Kisgyörgy Imre 
din Odorheiu Secuiesc.

Ruzumánd, putem afirma cá practica inaugurárii monumentelor 
comemorative este un obicei nou ín Vadu Cri^ului, deoarece - cu o singurá 
exceptie - monumentele s-au ridicat in sat íncepánd cu secolul al XX-lea. 
Numárul acestora a sporit dupá schimbarea sistemului politic, pentru cá 
democratia asigurá comunitáplor in acest domeniu o libertate sporitá. 
Monumentele comemorative au fost inipate, in primul ránd, de organizapi 
culturale, in mai micá másurá de conducerea comunitápi sau de biserici. 
Rostul monumentelor ridicate in localitate este aducerea unui omagiu acelor 
persoane din comunitate care au avut un impact deosebit in via£a co
munitápi prin activitatea sau jertfa lor. Pástrarea in amintirea celor care trái- 
esc astázi generapile care vor urma - ca in cazul altor localitáp - î in 
Vadu Cri^ului serverte la formarea §i consolidarea identitátii locale etnice.
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P. S zalay E m ő k e

Rév református egyházának tem plom a  
és klenódium ai

A révi re fo rm á tu s  tem p lo m  
Bis erica reform a tá din Vadu 

Cri§ului

Révet a reformáció a környékéhez 
hasonlóan a XVI. század második 
felében érhette el. Ekkor még a 
református gyülekezet bizonyára a 
korábbi katolikus templomot 
használta. Karácsony Imre révi lelkész 
1899-ben utalt arra, hogy 1743-ban 
már festett szószék díszítette a 
templomot. 1874-75-ben a rossz 
állapotú templom helyett emeltek újat 
a réviek. A mai templomban az oldalsó 
bejárat feletti falra festett felirat 1876- 
ot jelöli meg a templomépítés 
időpontjaként. A templom 1891-ben 
már renoválásra szorult, ami 
elhúzódott 1899-ig. Ekkor nyerte el 

berendezése is. Mivel ez az időszak a 
neoklasszicizmus szerény megjelenését

mai formáját, s ekkor készült a 
historizmus korára esik, így a 
mutatja a templombelső.

A templom 1718-ban és a XIX. században készült harangjait az I. 
világháborúban elvitték, ágyút öntöttek belőlük. A gyülekezet minél

hamarabb igyekezett pótolni azokat, 
így készült a jelenlegi két harang. 
Feliratuk: „ÖNTÖTTE KŐNIG 
FRIGYES ARADON 1924. és „A 
RÉVI REFORMÁTUS EGYHÁZ 
HÍVEI ADAKOZÁSÁBÓL
ÖNTETTE 1924.”.

A református gyülekezetek a 
XVII. században igyekeztek felszerelni 
egyházukat a szükséges
klenódiumokkal, vagyis úrasztali

A te m p lo m  h a ran g ja i
Clopotele bisericii
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edényekkel, elsősorban borospoharakkal és kenyérosztó tányérokkal, 
amelyek anyaga lehetőség szerint nemesfém, ezüst volt. Ez a magyarázata 
annak, hogy a XVII. századból jelentős számban maradtak fenn 
ötvösremekek a református egyházközségek tulajdonában. A gyülekezetek 
a szent edényeket, térítőkét évszázadokon át, sok viszontagság, háborús 
dúlások, pusztítások közepette megőrizték. Napjainkban is számos XVI- 
XVII. századi asztali edényt, térítőt találunk a református templomokban. 
A gyülekezetek ragaszkodnak hozzájuk, napjainkban is használatban 
vannak, alig kerültek közgyűjteményekbe. Ezért mondhatjuk, hogy az 
egyházművészetben különleges helyet foglal el a református egyház.

A református gyülekezetekben 
legszentebbnek tartott edény az 
úrasztali borospohár. Az
egyházközségek legnagyobb részében 
ezüstből készült poharat találunk, de a 
XIX. század végén, XX. század elején 
megjelentek a különféle ötvözetből 
készült, ezüstözött, nikkelezett 
kelyhek is, amelyek már 
tömeggyártásban készültek. így van ez 
a révi gyülekezetben is, amelynek 
egyik úrasztali borospohara e kor 
terméke. A révi úrasztali borospohár 
csaknem félgömb alakú kuppával 
(ivócsészével) van ellátva. Az öntött, 
domború díszű fémkehely 
egyértelműen a neoreneszánszra 
mutat, a díszítés szintén reneszánsz 
elemekből épül fel. Beszerzésének 
idejét ismerjük, ami készítési idejét is 
megadja, a XIX. század utolsó 
évtizedében készülhetett
sorozattermékként.

A révi gyülekezet birtokol egy ezüst úrasztali borospoharat is. Az 
ívóedény formáját tekintve követi a református úrasztali boroskelyhek 
arányát, amelyek általában nagyobb méretű kuppával ellátottak, mint a 
katolikus kelyhek. A harmonikus, arányos kehely talpa kerek, gyűrűs 
peremű talpa domborodó sávval ellátott. A szár kúposán emelkedik, majd 
hengeresen folytatódik. Felső harmada alatt találjuk a nóduszt. A kúppá

N e o re n e sz á n sz  ú ra sz ta li b o ro s 
p o h á r

Potir renascentist
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tulipánkehely alakú. A talp, a szár és a kúppá felületén a díszítés 
domborítással készült. A talp szélén hólyagsor vonul. A kúppá alján nyújtott 
levélsor húzódik. A szár alján szimmetrikus leveleken gránátalmához 
hasonló motívum fut körbe. A hátteret poncolással alakították ki. A kuppán 
az alsó részt lezáró függőleges vonalsor felett domború medalionok 
láthatók, bennük református szimbólumok. Elsőként poncolt keretezésben 
fekvő könyv, a Biblia, rajta kehely. A következő medalionban a református 
egyház szimbólumának tekintett kitárt szárnyú, begyét sebző pelikán áll,

kiserkenő vérével táplálva fiókáit. A 
harmadik medalionban hasonlóan 
poncolt mezőben jobb mellső lábával 
keresztes lobogót tartó, hátranéző 
bárány áll füves mezőben. A 
negyedikben egy vízen himbálózó 
hajó, rajta a kinyitott könyv, Biblia 
lapjain alfa és omega, Krisztus 
szimbólum. A talpon látható két levél 
fölött honfoglalás kori palmettás 
díszítésre emlékeztető elemek töltik ki 
a teret, összeköttetést teremtve a több 
mint ezer évvel ezelőtti múltunk és 
református hitünk között. A kehely 
jelenlegi ismereteink szerint 
egyedülálló ezzel a
kapcsolatteremtéssel. A szájperem 
alatt vésett felirat: „ZSOLTÁR 46. 
ERŐS VÁR A MI ISTENÜNK”. 
Talpán szintén vésett felirat 
folyóírással: „Révi református
egyházközség 1979.”.

Rév történetének megörökítői révén ismerjük az ötvös, Furman 
Károly nevét. Furman az 1940-es években Kolozsváron végzett régészeti 
feltárások során több száz rajzot készített honfoglalás kori leletekről. 
Ezeket a motívumokat későbbi munkáin felhasználta. Ennek alapján 
megalapozottnak vehetjük, hogy ő a kehely alkotója.

Az úrvacsorái edények között a kehely után a következő liturgikus 
tárgy a kenyérosztó tál. Ennek formája legtöbbször kerek, két részből áll, 
karimából és öbölből. A révi kenyérosztó tál ezt az alapformát követi. 
Díszítésében sajátosságokat láthatunk. A karimán karéjos vonalon ülve két
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elem váltogatja egymást, egyik 
kettéágazó kacsokon ülő bimbó, a 
másik hasonló kacsok között magasba 
nyúló ovális motívum. A kehellyel 
összevetve látható, hogy ez a díszítés a 
honfoglaláskori palmettás minta az 
eredetihez közelebb áll. Az öböl 
közepén lángokból a főnix emelkedik 
ki, ami Krisztus jelképe. Ezen az 
edényen is együtt látjuk a 
honfoglaláskor és a református egyház 
jelképeinek összekapcsolódását. A díszítés domborított, vésett technikával 
készült a kehelyhez hasonlóan. Felirata: „HALAVAL . ÁLDOZZÁL . AZ . 
ISTENNEK . ÉS . TELJESÍTSD . A FELSÉGESNEK . FOGADÁSAI
DAT . ZS : 50/14.”. A díszítés alapján úgy véljük, hogy ez is Furman Károly 
munkája.

A révi gyülekezet őriz még egy kisméretű tálat. A XX. században 
készült kerek tányérkának a viszonylag széles karimája vízszintes, alacsony 
oldallal és egyenes öböllel. Ez a forma a katolikus liturgikus tárgyak közül 
az ún. patena formáját követi.

A révi egyház őriz két régi 
óntálat is. Mindkettő a legáltalánosabb 
formát követi. A tányér karimáján 
karcolt felirat olvasható
elmosódottan. A tányér felirata:
„KARASZNAI MARTON ATTA A 
Rí VI SENT EKKLA ISTEN 
DICSŐSÉGÉRE ANNO 1733 DIE 
26 OCTOBER”. A tányér tehát 
legkésőbb 1733-ban, de inkább előtte 
készülhetett. A jelenleg ismert 
emlékanyag alapján ez a legkorábbi 
révi klenódium. A másik kenyérosztó 
óntál felirata: „KERESZTYEN 
KRISZTINA ASSZONY ATTA A 
RIVI Sz. EKK: ISTEN D. N ”, majd 
szerény koszorúban „K . I . K. K: 1738.”. A névbetűk közül a második 
kettő a K. K. feltehetően a feliratban teljes névvel megjelenő Keresztyén
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Ó n  b o ro sk a n n a  (17-18. század ) 
Caná pentru vin 

(secolele XVII-XVIII)

B o ro sk a n n a  (20. század ) 
Caná de vin (secolul XX)

Krisztina. Mivel az ónkannagyártó 
műhelyek közül Kolozsvár esik 
legközelebb, felvetjük, hogy esetleg ott 
készült a két tányér.

Az ónedények között meg kell 
említenünk a boroskannákat. Az 
úrvacsoraosztás során ezekben a 
nagyobb méretű edényekben tették fel 
a bort az úrasztalára, majd ezekből 
töltötték az úrasztali borospoharakba, 
kelyhekbe, amelyeket a liturgia során 
többször is újra kellett tölteni. A révi 
gyülekezet ónkannája az Alföldön 
elterjedt ún. csőrös kannák sorába 
tartozik. Gyűrűs peremű talpból 
emelkedik a kissé szűkülő, hengeres 
test. A kanna fedele a fülön rögzített, 
teteje körvonalakkal tagolt. Billentője 
dísztelen, amelyet ügyetlenül 
illesztettek az eredeti helyére. Füle S 
alakú. A kanna egész felületét véséssel 
és flecheléssel készített díszítés, 
növényi minta borítja. A fedélen kerek 
medalionban gyakorlott kézre valló 
felirat jelenik meg: „Pét. Gov . Vés. 
Rew. Eccl.”. A díszítésben semmi 
nem utal a templomi használatra. 
Gazdag és jellegzetes reneszánsz ízlésű 
díszítménye alapján készítési idejét a 
XVII. század második felére, 
legfeljebb a XVIII. század első felére 
tesszük. Készítési helyét Erdélyhez 
kapcsoljuk, közelebbről meg nem 
határozott ónöntőközponthoz.

A XX. században új edények 
jelentek meg az úrvacsorái kannák 
között is. A sima, többnyire dísztelen, 
nikkelezett kancsók általában csőrrel 
ellátottak, fedeles tagolt fogójú

62

edények öntött füllel ellátva. Réven is van egy ilyen kanna, amely a XX. 
század második felében kerülhetett a gyülekezet birtokába.

A révi gyülekezet keresztelő kancsója a XX. században készült. A 
hengeres test alján díszes domború sáv fut körbe S alakú leveles indák 
sorozatával. Talpán, nyakán domború sodrott gyűrű. Füle erősen ívelt, 
mindkét vége kettéválik és csigavonalban becsavarodik. A hozzá tartozó tál 
sima, kerek, karimája szélén domború gyűrű. Viszonylag mély öble sima, 
dísztelen. Ezeket az edényeket feltehetően az 1890-es években szerezte be 
a gyülekezet.

Karácsony Imre révi lelkész 1899-ben megemlítette, hogy a régi 
felszerelések között cserépedények is voltak. Ezek valószínűleg nem Réven 
készültek, hanem a közeli, mázas kerámiát előállító központokból 
(Nagyvárad, Mezőtelegd) kerülhettek ide a XIX. század folyamán.

A révi gyülekezetben bizonyára voltak úrasztali térítők a korábbi 
századokban is, de ezek nem maradtak fenn napjainkra. Az 1808-as 
összeírásban „13 darabból álló abroszokéról olvashatunk. Mivel abroszt 
írnak, lehetséges, hogy nem hímzettek voltak, hanem esedeg a XVIII. 
században készült vászon vagy damasztneműk. Sajnálhatjuk, hogy a XIX. 
század végén nem érezték fontosnak a megőrzésüket.

Több textilemlék maradt fenn a XX. századból. Valószínűleg a XX. 
század első felében készült az a finom vászon terítő, amelyet azsúrozott 
széle felett újabb azsúrozott elemek között nyolcszirmú rozettás minta 
díszít leveles ágakkal, lyukhímzéssel és 
riseliővel. Egy virágmintás fehér 
damasztabrosz széle kézzel
azsúrozott. A fehér selyemfonallal 
laposöltéssel készült felirata a 
következő: „Az Ige testté lett. Özv.
Kál Géczi Jánosné Lőkős Juliána 
adománya.”. Felirata alapján
bizonyosan eredetileg is úrvacsora 
abrosznak készült. Ugyancsak Ú ra sz ta li te rítő  (20. szá zad ) 

damaszt az anyaga annak az Fafá de masa sfántá (secolul XX)
abrosznak, amelynek széle karéjos,
rózsaszínnel körülvarrott. Négy sarkában láthatjuk a színes mintát, ami 
zölddel, pirossal, kékkel, rózsaszínnel és fehérrel hímzett virágcsokor. 
Felirata: „Ajándékozó Bernáth Géza és családja 1980-ban. 150. zsoltár 6. 
vers. Minden lélek dicsérje az Urat! Dicsérjétek az Urat! P. E. F. R.”.
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Különösen értékes a révi egyház 
közelmúltban készült úrasztali térítője, 
amely Kalotaszeg népművészetét őrzi. 
A révi egyház horgolt térítője sarkukra 
állított négyzetes alapba helyezett 
nyolcágú csillagokból áll. Ugyancsak 
horgolt egy kis perselyalátét, amelynek 
közepét forgórózsa díszíti, szélén 
legyező mintával. A modern térítők 
sem hiányozhatnak napjainkban az 
adományok közül. Ilyen egy új gyári 

készítésű karácsonyi terítő. A református templomokban különösen a XX. 
század második felében kedveltek a sok darabból álló garnitúrák. Ilyen 
készlettel öltöztették fel a révi templomot is, anyaga bordó bársony fehér 
selyemrojttal zárva.

A révi református gyülekezet a XIX-XX. században a szerény 
gyülekezetek közé tartozott. A református egyházművészet gazdagságát, 
sokszínűségét bizonyítja, hogy ennek ellenére a XVIII. század elejétől 
kezdődően itt is maradtak fenn kegytárgyak, melyeknek méltán helyük van 
a település értéktárában.

K alo ta szeg i ú ra sz ta li terítő  
Fatá de masa sfántá din Kalota

szeg
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P . S zalay E m ő k e

Biserica reformatá din Vadu Crigului §i clenódiile bisericii

Reforma religioasá a ajuns la Vadu 
Cri^ului, ca §i in ímprejurimi, ín a 
doua jumátate a secolului al XVI-lea. 
Probabil cá ín acea vreme adunarea 
reformatá a folosit biserica catolicá 
veche. In 1891 preotul Vadu Cri^ului, 
Karácsony Imre a facut aluzie la 
faptul cá in 1743 biserica dispunea 
deja de amvon pictat. In 1874-75 
localnicii au ridicat o nouá bisericá ín 
locul céléi ruinate. Conform 
inscrippei aflate deasupra intrárii 
laterale a bisericü de azi, construirea ei 
a avut loc ín 1876. ín  1891 a fost 
necesará renovarea bisericii, ceea ce s- 
a prelungit páná ín 1899. Atunci §i-a 
obpnut forma de azi, §i atunci s-a 
amenajat. Deoarece aceastá perioadá 
coincide cu epoca istorismului, 
interiorul bisericii oglinde^te imaginea 
modestá a neoclasicismului.

Clopotele turnate in 1718 î in 
secolul al XIX-lea au fost confiscate in 
prímül rázboi mondial de armata 
austro-ungará topite pentru a fi 
transformate in obuze. Adunarea s-a 
grábit sá le ínlocuiascá. A§a s-au turnat 
clopotele actuale. Inscriptia lor: 
„TURNATE D E K ŐNIG FRI
GYES LA ARAD 1924” „TURNAT 
DIN DONATIA ENORIA§ILOR 
BISERICII REFORMATE DIN 
VADU CRI$ULUI 1924”.

A  re fo rm á tu s  tem p lo m  
Biserica reformatá din Vadu 

Cri§ului

T  em p lo m b első  
In te r io r  b ise ric á
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in secolul al XVII-lea enoriasii reformats s-au stráduit sá-§i 
amenajeze bisericile cu obiectele de cult necesare, adicá cu vase sfinte, in 
prímül ránd cu pahare §i cu talgere de cuminecáturá, al cáror material a fost, 
pe cat era posibil, din metal prepos, din argint. A§a se explicá faptul cá din 
secolul al XVII-lea s-au pástrat, in proprietatea comunitáplor biserice^ti 
reformate, numeroase capodopere de orfevrárie. De-a lungul secolelor, 
adunárile au pástrat vasele, fedele de masa sfinte printre imprejurárile 
vicisitudinilor, devastárilor §i distrugerilor cauzate de rázboaie. In bisericile 
reformate §i in zilele noastre gásim numeroase vase §i fe$e de masá datate 
din secolele XVI-XVTL Adunárile pn la aceste obiecte, §i azi sunt folosite, 
foarte putine au ajuns in muzee. Din acest motiv putem afirma cá in arta 
bisericeascá biserica reformatá ocupá un loc deosebit.

ín  bisericile reformate potirul a fost considerat cél mai sfánt vas. ín 
majoritatea comunitátilor biserice^ti gásim pahar confectionat din argint, 
dar la sfár^itul secolului al XIX-lea, ínceputul secolului al XX-lea au apárut 
deja potire fácute din diferite aliaje, argintate, nichelate, fabricate ín serie. 
A§a este §i ín cazul adunárii din Vadu Cri^ului, unde unul dinire potire este

produsul epocii noastre. Potirul din 
Vadu Cri^ului este do tat cu cea^cá de 
báut in forrná aproape de semicerc. 
Potirul de metal, turnat, cu ornament 
convex ne trimite fará discupe la noua 
Rena^tere; ornamentapa se compune 
tót din elemente renascentiste. 
Cunoa^tem §i data procurárii, care ne 
informeazá despre data fabricárii: este 
vorba de un produs fabricat in serie in 
ultimul deceniul al secolului al XIX- 
lea.

Comunitatea reformatá din 
Vadu Cri^ului pástreazá un potir 
confecponat din argint. ín  ceea ce 
prive^te forma vasului de báut, ea 
urmeazá proporpa potirelor folosite 
de reformap, care ín general sunt 
dotate cu o cea^cá de báut mai maré 
decát cele din bisericile catolice. Talpa 
potirului bine proporponat armonic
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este rotundá, iar marginea in forrná de inéi dispune de o bandá convexá. 
Piciorul se inaivá conic §i continuá in forrná de cere. Sub treimea superioará 
se aflá nődül. Cea^ca de báut are forma lalelei. Pe suprafa^a tálpii, a 
piciorului §i a ce§tii de báut ornamentapa s-a facut prin reliefare. Pe 
marginea tálpii se traseazá un §ir de cercuri iar in partea inferioará a ce^tii 
de báut un $ir de frunze prelungit. ín  jósul piciorului, pe frunzele simetrice, 
se traseazá in cerc un motiv asemánátor cu fructul rodiului. Fundalul s-a 
formát prin poansonare. Pe suprafata ce§tii de báut, asupra liniei verticale 
ce inchide partea inferioará, se vád medalioane reliefate, in ele cu 
simbolurile bisericii reformate. In primul ránd Biblia cu potirul, intr-un 
cadru poansonat. Medalionul urmátor cuprinde simbolul bisericii 
reformate, pelicanul cu aripile deschise, ránindu-^i gu^a §i alimentándu-^i 
pui^orii cu sángele-i tá^nitor. Medalionul al treilea, iará^i intr-un cadru 
poansonat, conpne imaginea unei oite pe un cámp inverzit, privind inapoi, 
tinánd cu piciorul drept din fa£á un steag cu cruce. ín  cél de-al patrulea 
medalion apare un vapor legánándu-se pe apá, pe el cu o carte deschisá, in 
paginile Bibliei alfa §i omega, simboluri pentru Iisus Christos. Asupra celor 
douá frunze de pe talpá spapul confine elemente ce amintesc de decorapa 
cu palmete din vremea descálecárii, realizánd o legáturá intre trecutul nostru 
milenar §i credin^a noastrá reformatá. Dupá cuno^tin^ele noastre, datoritá 
acestei relaponári, potirul este unic. Sub marginea gurii o inscrippe gravatá: 
„PSALM 46. DUMNEZEUL NOSTRU E O CETATE PUTERNICÁ”. 
Pe talpá iará^i o inscrippe gravatá cu seriere cursivá: „Comunitatea 
bisericeascá reformatá din Vadu Cri^ului 1979.”

Datoritá celor ce au ínve^nicit 
istoria Vadu Cri^ului, cunoa$tem 
numele orfevrului, Furman Károly. ín 
ani 40’, cu ocazia sápáturilor 
arheologice, Furman a desenat suté de 
vestigii din vremea descálecárii. ín 
lucrárile sale de mai tárziu s-a folosit 
de aceste motive. Pe baza acestora, 
eredem cá dánsul a fost creatorul 
potirului.

Printre vasele sfinte, urmátorul 
obiect liturgic dupá potir este talgerul 
pentru impárprea páinii. Forma 
acestuia este de obicei rotundá se 
compune din douá párp: margine §i
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cavitate. Talgerul pentru ímpárprea páinii din Vadu Cri^ului urmáre^te 
aceastá forrná de bazá. In decorapa farfuriei surprindem particularitáp. La 
margine, stand pe linie in forma de semicerc, alterneazá douá elemente, unul 
este un boboc stand pe cárcei ce se desprind ín douá, celálalt un motiv oval 
ce se íntinde sus printre cárcei asemánátori. In mijlocul cavitápi, din flácári 
se inaivá phoenix, simbolul lui Iisus Christos. §i pe suprafa^a acestui vas se 
imbiná simbolurile bisericii reformate cu simbolurile din vremea 
descálecárii. Ornamentapa este reliefatá §i gravatá, ca ín cazul potirului. 
Inscrippa: ADU-I ’ MULTUMIRE LUI DUMNEZEU §1
ÍNDEPLINE§TE-TI LEGÁMÁNTUL FATÁ DE EL. PS: 50/14” Dupá 
forma ornamentapei, putem afirma cá §i acest obiect este creapa lui Furman 
Károly.

Adunarea din Vadu Cri^ului mai pástreazá o farfurie micá. Marginea 
relatív latá a farfurioarei rotunde, confectionatá ín secolul al XX-lea, este 
orizontalá, scundá, cu cavitate dreaptá. Aceastá forrná urmáre^te, printre 
obiectele liturgice catolice, a^anumita forrná patená.

Biserica din Vadu Cri^ului mai pástreazá douá farfurii de cositor. 
Amándouá urmáresc forma cea mai ráspánditá. Pe marginea vasului se 
poate citi, vág, o inscrippe scrijelitá: „DAT-O KARASZNAI MARTON 
SFÁNTA ECCL DIN VADU CRI$ULUI SLAVÁ DOMNULUI ANUL 
1773 ZIUA 26 OCTOMBRIE”. Farfuria s-a confecponat, cél mai tárziu, ín 
1733, dar poate mai devreme. Dupá cele £tiute páná azi, aceastá farfurie este 
cél mai vechi clenódiu din Vadu Cri^ului. Inscrippa celeilalte farfurii de 
cositor: „DAT-O DOAMNA KERESZTYÉN KRISZTINA SF. ECC: 
DUMNEZEU D. N.”, apói íntr-o coroaná modestá: „K. I. K. K: 1738.”. 
Dintre initiate, cele douá „K. K.” din urmá fac aluzie la Keresztyén 
Krisztina, prezentá cu numele complet pe inscrippa anterioará. Deoarece 
dintre atelierele de fabricat cáni de cositor cel din Cluj se aflá mai aproape, 
presupunem cá acolo s-a confecponat cele douá farfurii.

Printre vasele de cositor trebuie sá pomenim §i de cánile de vin. In 
timpul cuminecáturii in aceste cáni de mai mari dimensiuni au pus vinul pe 
Masa Domnului, apói din acestea au umplut poürele, de mai múlté őri in 
timpul liturgiei. Cana de cositor a adunárii din Vadu Cri^ului intrá in seria 
cánilor cu cioc, ráspándite in Cámpie. Din marginea inelará se inaivá, pupn 
íngustándu-se, un corp rotund. Capacul cánii este fixát pe toartá, suprafa^a 
fiind impárptá in cercuri. Balansatorul este neornamentat, fixát stángaci la 
locul inipal. Toarta are forma de „S”. Intreaga suprafa^á a cánii este 
acoperitá cu ornament, modele de plante, confecponate prin gravare, 
flecuire. Pe capac apare o inscrippe, cuprinsá intr-un medalion rotund, fapt
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care trimite la o persoaná cu máini 
experimentate: „Pét. Gov. Vés. Vadu 
Cr. Eccl.” In ornament nimic nu face 
aluzie la uzul bisericesc. Conform 
bogaiéi §i particularei ornamentatii de 
gust renascentist, confecponarea canei 
dateazá din a doua jumátate a secolului 
al XVII-lea, cél múlt din príma 
jumátate a secolului al XVIII-lea. 
Zóna de confectionare este 
Transilvania, iar locul un necunoscut 
centru de turnat cositoare.

In secolul al XX-lea au apárut 
női vase printre talgerele de 
cuminecáturá. Cánile simple, de regulá 
neornamentate, nichelate erau de 
obicei dotate cu cioc, cu capac §i toartá 
turnatá. §i ín Vadu Cri^ului gásim o 
asemenea caná, ajunsá ín posesia 
adunárii in a doua jumátate a secolului 
al XX-lea.

Cana de botez a adunárii din 
Vadu Cri^ului a fost confecponatá ín 
secolul al XX-lea. In partea inferioará 
a corpului cilindric se traseazá in 
forrná de cerc o bandá concavá, 
ornamentatá, impreuná cu o serie de 
lástari cu frunze in forrná de „S”. Pe 
talpá pe gát se aflá un inéi concav, 
rásucit. Toarta este foarte arcúitá, cu 
capetele desprinzándu-se in douá §i 
intorcándu-se in spiralá. Farfuria 
anexá este simplá, la marginea 
gardinei rotundá, inelatá concav. 
Cavitatea relatív adáncá este simplá, 
neornamentatá. Probabil cá adunarea 
a procurat aceste vase prin anii 1890\

Preotul din Vadu Cri^ului, 
Karácsony Imre, a márturisit in 1899

Ó n  b o ro sk a n n a  fe lira ta  -  Inscriptie 
pe caná de cositor pentru vin

K eresz te lő  k an c só  (20. század ) 
Caná botez (secolul XX)
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cá printre obiectele vechi s-au gásit vase din lut. Probabil cá acestea nu in 
Vadu Cri^ului au fost confecjionate, ci in apropiatele centre de producerea 
ceramicii smáljuite (Oradea, Tileagd), in cursul secolului al XIX-lea.

Probabil cá in posesia adunárii din Vadu Cri^ului au existat in 
secolele anterioare §i feje de masá sfinte, dar acestea nu s-au pástrat. In 
recensámántul din 1808 putem citi despre „feje de masá din 18 bucáji”. 
Deoarece se pomene^te de feje de masá, e posibil ca acestea sá nu fi fost 
brodate, ci confecjionate din pánzá damasc in secolul al XVIII-lea. Putem 
regreta cá la sfár^itul secolului al XIX-lea nu au crezut de bine sá le pástreze.

Din secolul al XX-lea s-au pástrat múlté obiecte prejioase din 
material textil. Probabil cá ín prima jumátate a secolului al XX-lea s-a 
confecjionat acea fajá de masá finá care peste marginea ajuratá este 
ornamentatá, printre alté elemente ajurate, cu modele cuprinse in rozetá cu 
opt petale cu broderie. Marginea unei feje de masá din damasc cu motive 
de flori este ajuratá cu mána. Inscripjia cusutá cu fir de mátase este 
urmátoarea: „Cuvántul s-a facut trup. Donajia váduvei lui Kál Géczi János”. 
Dupá conjinutul inscripjiei presupunem cá s-a confecjionat pentru a servi 
ca fajá de masá sfántá. Tót din damasc este confecjionatá acea fajá de masá 
a cáréi margine - cusutá cu roz - este lucratá ín forrná de semicerc. In cele 
patru coljuri surprindem módéiul colorat, un buchet de flori brodat ín 
culorile verde, ro§u, albastru, roz alb. Inscripjia: „Donat de Bernáth Géza 

familia sa in 1980. Psalmul 150. Versül 6. Toate sufletele sá-L sláveascá 
pe Domnul! Sláviji-L pe Domnul! P. E. F. R.”

Deosebit de valoroasá este faja de masá sfántá a bisericii din Vadu 
Cri^ului, confecjionatá recent, demosntránd calitatea artei populare din

Kalotaszeg. Faja de masá cro^etatá a 
bisericii din Vadu Cri^ului constá din 
steluje optogonale a^ezate in várfuri pe 
bazá pátratá. Tót cro^etat este un mic 
suport pentru pu^culijá, a cárui mijloc 
este ornamentat cu trandafir, la 
margini cu model de evantai. Fejele de 
masá nu pót lipsi din donajiile zilelor 
noastre. Asemenea este o fajá de masá 
pentru cráciun, confecjionatá in 
fabricá. In bisericile reformate, in mod 
deosebit in secolul al XX-lea, sunt 
foarte agreate garniturile compuse din 
mai múlté bucáji. Cu o asemenea

K alo ta szeg i ú ra sz ta li te rítő  
Fatá de masá sfántá din 

Kalotaszeg
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colecjie s-a amenajat biserica din Vadu Cri^ului, confecjionatá din material 
de catifea bordo, inchisá cu ciucure de mátasá alb.

Biserica reformatá din Vadu Crisului in secolele XIX §i XX, se 
numára printre bisericile mai modeste. Cu toate acestea, bogájia artei 
biserice^ti reformate este confirmatá de faptul cá, incepánd cu secolul 
XVIII-lea, aid s-au pástrat obiecte de cult, meritánd sá facá parte din 
tezaurul localitájii.
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A u r é l C h ir ia c

A révi ortodox egyház ikokosztáza és ikonképei

1. A ma Réven található 
építészeti műemlékek között a „Szent 
Mihály és Gábriel arkangyalok” védő
szentsége alatt álló kőtemplom külön
leges helyet foglal el. Elsősorban mert 
egy több mint 200 éves templomról 
van szó. Másodsorban mert új- és 
jelenkori sorsán keresztül az itt élő 
románok vallási életéről tanúskodik, a 
Bihar megyeiről, és nem csupán arról. 
Harmadsorban mert belsejében kivé
teles művészeti értéket képviselő iko- 
nosztázt őriz, mely „gazdagon díszített 
szobraival a balázsfalvi székesegyházra 
emlékeztet, lehetséges lévén, hogy 
ugyanazon szobrászati műhely termé
ke” (M. Porumb: Un valoros ansamblu de 
picturá jú sculpturá din secolul al XVTTÍ-lea 
la Vadu Crifului — „Egy értékes révi fest
mény- és szpboregyüt-tes a XVIII. százá 
ból”, in: Arta Musei Napocensis, XXI, 
Kolozsvár, 1984, 562. o.), és mert fára 

festett képekkel, ikonokkal van díszítve, amelyek a kivételes művészeti érték 
tárgyiasult tanúságai.

2. A napjainkban az ortodox felekezethez tartozó kőtemplom 
1790-ben készült el (A. Chiriac— E  Borcea s^erk.:Monográfia comunei Vadu Cri- 
fului — „Rév község monográfiája”, Nagyvárad, 2005, 230. o.). Azelőtt két fa
templom létezett Réven, ahogyan azt egy sor XVIII. századi dokumentum 
tanúsítja. Ismeretes, hogy 1721-ben a réviek beleegyeztek abba, hogy fából 
készült templomukat „Révről Krajnikfalvára, a közveden szomszédságban 
lévő faluba szállítsák” (Monográfia comunei Vadu Cri^ului, 83. o.). Nem 
sokkal később új fatemplom épült, amit bizonyít a következő, 1770-ben 
végzett kánoni látogatás során tett megjegyzés: „Ecclesiamunitorum e lignis 
est constructa”, vagyis: „fából épített görög katolikus templom”. Három év

„Szent Mihály és Gábriel arkangyalok” 
ortodox templom (1790) — Biserica Or

todoxa „ S fin tii A rhangheli M ihaiil § i 
G avriil” (1790)
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múlva a Házrendezés jegyzőkönyvében grafikailag is lokalizálták a román 
templomot: „(ebből az) következik, hogy a falunak két utcája volt dél-észak 
irányban, melyeket a Körös medre választott el, de egy kis utcácska és a 
folyó feletti híd kötött össze; a híd egyik oldalán volt a református templom, 
a másik oldalon -  mai helyén -  pedig a román templom”, fából (A 
„Há%rende%és jegyzőkönyve” cím a bihari falvak főútvonalhoz való igazítására utal, 
amit a Bécsi Udvar rendelt el, és amit az 1772. évi urbariális összeírás révén 
foganatosítottak. Lásd: V. Maxim -  I. Godea: Consideratii istorice fi demografice 
privind tipológia a§ezarilor rurale din nord-vestulRómáméi — „Történeti és demográfiai 
megállapítások az észak-nyugat-romániai falvak tipológiájával kapcsolatban”, in 
Biharea, II, 1974, Nagyvárad, 1975, 15. o.).

Ebben a kontextusban néhány kiegészítő megjegyzést szükséges 
tennünk a révi románok vallási helyzetével kapcsolatban. Az egyik 1770. évi 
dokumentum utalást tesz egy, a görög katolikus felekezetet szolgáló 
fatemplomra. Ebből arra következtetünk, hogy a románok elfogadták a 
görög katolikus vallásra, mint új vallásra való áttérést. Furcsa, de a 
körösmenti település ortodox híveiről nem találunk adatokat a XVIII. 
századi kánoni látogatásokban, bár igaz, hogy ezeket római katolikus 
püspökök végezték, vagy kérésükre mások (I. Godea: Biserici de lemn din 
Románia / nord-vestul Transilvanieil -  „Romániaifatemplomok Eszpk-Erdélyben”, 
Bukarest, 1966, 135-136., 139-142., 143-151. o.). Ismert tény, hogy a római 
katolikus püspökség támogatta a görök katolikus felekezeteket abban, hogy 
híveket szerezzenek. Elsősorban azokat a papokat, akik híveiket is 
magukkal tudták hozni az új egyházközségbe. Amikor 1765-ben Révre 
érkezett loan lelkész -  akit „...Neofit Criteanul (1738-1753) ortodox érsek 
szentelt pappá Havasalföldön, 1748-ban” (Monográfia comunei Vadu Crifului, 
84. o.) -  olyan egyházközséget talált, amely már elfogadta a görög katolikus 
vallásra való áttérést, következéskép ő is áttért. A Rév szomszédságában 
lévő Kisősiben a helyi lelkész -  noha őt is Havasalföldön szentelték pappá 
-  görög katolikusként tűnik fel a dokumentumokban, később azonban visz- 
szatért az ortodoxiához. Érdekes, hogy az 1769. évi Nagyváradi Ortodox 
Egyházkerületi Összeírásban nem tesznek említést révi ortodox parókiáról, 
sem az illető felekezethez tartozó hívekről. Tulajdonképpen az általunk tett 
megjegyzések azt bizonyítják, hogy a XVIII. század folyamán, Erdélyben és 
Biharban egyaránt, a román ortodoxok és görög katolikusok közötti harc 
valóságos volt. Világos tehát, hogy a révi románok, akik korábban ortodo
xok voltak, elfogadták a görög katolikus vallást. Az utóbbi három évszázad 
statisztikai adataiból az derül ki, hogy a XVIII. század egész folyamán a
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románok kizárólag a görög katolikus egyházhoz tartoztak. Példaként említ
hetjük a Helytartótanács 1777. évi megjegyzését, miszerint 1777-ben Réven 
555 fő volt görög katolikus, 4 fő római katolikus, és 167 fő református, 
ortodoxokról pedig nincs említés (I. Cáluyer: Episcopia greco-catolicá de Oradea
— )yA  Varadi görög katolikus Püspökség”, Várad, 1936, 29. o.) 1796-ban már 
609 görög katolikust jegyeztek fel a statisztikák, 1880-ban pedig 1033 görög 
katolikust, 39 ortodox vallását, 100 római katolikust, 708 kálvinistát és 106 
baptistát (A. Tripon s^erk., Monográfia almanah a Criyanei — „Körösvidék alma- 
nah-monográjiája ”, Várad, 1936, 29. o.).

1948-tól a „Szent Mihály és Gábriel arkangyalok” oltalma alatt álló 
révi templom -  amely addig 158 éven át szolgálta a görög katolikus feleke- 
zetet — az 1948. december 1-jei 358., görög-katolikus egyházat megszüntető 
Dekrétum révén átkerült az ortodox felekezethez (Várad Ortodox Püspök
ségéhez), amely helyzet máig fennáll.

3. A kőtemplom építését 1790-ben fejezték be, 13 évvel a Váradi 
Görög Katolikus Püspökség létrejöttét (1777) követően és 31 évvel a paró
kia megalapítása (1759) után. Ez utóbbi adat megjelenik egy 1859. évi do
kumentumban, amely a parókia állapotának vizsgálatáról szól, és amelyben 
a következőket jelentették: (Rév) „A parókia 1759 évtől áll” és a „jó (álla
potú) téglából (épített templomot) Szent Mihály és Gábriel Arkangyaloknak 
szentelték” (Arhivele Statului, Directia Bihor, Episcopia greco-catolicá — „Állami 
Levéltár, Bihari Osztály, Görög katolikus Püspökség”, 881. lelt., 1214. dossfié, 18.
o., 1859). Ignatie Darabant görög katolikus püspök -  aki segítette az Erdélyi 
Iskola tagjainak azon törekvését, hogy bizonyítsák a románok latin eredetét
-  a révi templom építését is támogatta. Szintén tudjuk, hogy 1800-ban a 
torony „romos” volt (véleményünk szerint befejezetlen), mely aztán 1857- 
ben nyerte el mai formáját (Monográfia comunei Vadu Criyului, 230. o.). A do
kumentumok azt is bizonyítják, hogy a kőtemplom: „Au imagines in Ecc- 
lesia sint integre ac decenter depictae. Integras ac decenter pictes stilo an- 
tiquo certum est” (Arhivele Statului, Directia Bihor, Episcopia greco-catolicá — 
„Állami Levéltár, Bihari Osztály, „Görög katolikus Püspökség”, 1403. lelt., 27. 
dossfié, 43. oldal, 43. hátoldal, 1860június 4.) Tehát léteztek belül freskók, ame
lyek tiszteletben tartották a „stilo antiquo”-t (a hagyományosat, pontosab
ban a keleti típusút).

4. Építészeti és festészeti stílus tekintetében a révi kőtemplom nem 
tesz mást, mint igazolja a tényt, hogy az újkor specifikus vívmánya. Hang
súlyozottan klasszicizáló (neoromantikus, neoklasszikus) jegyeivel a tulaj
donképpeni templom a késő barokk egyszerűbb változatát képviseli, külö
nösen, ha a homlokzatot vesszük figyelembe. A nyugatról kelet felé tájolt
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alaprajz magába foglalja az előcsarnokot (diszkréten illeszkedve a templom 
alakzatához), a hajót (mindkettő téglalapba tagozódva) és az oltár háromle
velű lóhere alakú apszisát. A templombelsőben a mostani, nemrég festett 
képek (alkotójuk: Marcel Humá, 1995) váltják a már említett 1860. évi lát
ványt. Az ikonosztáz azonban még őriz eredeti képeket (a XVIII. század
ból). Noha görög katolikus templom volt, falképei azonosak voltak a keleti 
vallású templomok képeivel (A. Chiriac: Pictura hisericilor de lemn din Bihor /  sec. 
XVIII-XIX/ = „A bihari fiatemplomok festészete /XVIII-XIX. szá-zpd/”, 
Nagyvárad). A magyarázat nagyon egyszerű -  és független attól, hogy fa
vagy kőtemplomokról volt szó -, az újkorban a két egyház által támogatott 
falképfestészet általában tiszteletben tartotta a keleti iko-nográfiai 
programot és a még Bizánc és a dél-európai középkor ordodox világa által 
szentesített ábrázolási szabályokat. Egyébként a római katolikus egyházzal 
történt egyesítés dokumentumai előírták a hagyományok tiszteletét ezen a 
területen is, és nem csupán ezen.

5. Követve a máig megőrzött ikonosztáz, képek és templomberen
dezési tárgyak (püspöki trón, szószék) sorsát, először ezek eredetéről kell 
szóljunk. Mert világos, hogy nem a révi templom számára készültek, 
ahogyan azt teljes joggal állapítja meg Marius Porumb akadémikus: „Ennek 
a monumentális oltárfalnak az elhelyezése elég körülményes volt, azzal 
együtt is, hogy a révi templom viszonylag tágas (...) Magasságát tekintve a 
nagyváradi székesegyház
ból hozott ikonosztáz na
gyon nagy volt a révi egy
házközség templomához, 
következésképp szükség- 
szerűvé váltak bizonyos 
változtatások, a kereszt (Is
tenszülővel és János evan
gélistával) méretét például 
csökkenteni kellett” (M. Po
rumb: Un valoros ansamblu de 
picturá fi sculpturá din secolul 
al XVIII-lea la Vadu Cri§u- 
lui, 562-563. o).

Tanulmányozva az 
ikonosztázt és a felületén
látható képeket, két évszám Ik o n o sz tá z  (1768) -  Iconostas (1768)
tűnt elő: 1763 (az alapiko-
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nokon) és 1768 (az iko-nosztáz keletkezési ideje). Mivel a révi kőtemplomot 
1790 óta használják, egyértelmű, hogy az ikonosztáz már korábban is 
létezett, miként az is, hogy másik templomnak szánták. A nagyváradi görög 
katolikus székesegyház történetét kutató szakemberek megersősídk ezt az 
állítást: „Eredetileg az aktuális székesegyház helyén egy szerény 
templomocska állt, kis fa-tornyocskával, melyet Csáky Miklós római 
katolikus püspök építtetett, de amely „alkalmatlan” volt arra, hogy 
katedrális legyen” (F. Jula s^erk: Catedrala Sfántul Nicolae Oradea =  )yA  
Nagyváradi Szerit Miklós Katedrális” Nagyvárad, 2007, 6. o.). Ez volt az oka, 
hogy a görög katolikus főpapok tiszteletet ébresztő katedrálist szándékoz
tak emelni Váradon. Céljuknak megfelelően odaillő ikonosztáz előkészüle
teire is gondoltak. Úgy véljük, ennek az új katedrálisnak szánták az ikono- 
sztázt a képeivel, de eltelt néhány év addig, amíg behelyezték a templomba, 
1810 körül, amikor a kőkatedrális építését befejezték (Catedrala Sfántul Nico
lae Oradea, 8. o.).

Váradon maradt 1836-ig, amikor az Újvárost és Várad-Velencét 
pusztító tűzvész a „Szent Miklós” katedrálist is elérte. A tűzvész megsem
misítette a tornyot és a tetőt. A következmény az volt, hogy „Szent Mik- 
lós”-t nagyobbra tervezték újjá, ami miatt lemondtak a régi ikonosztázról. 
A Révre költöztetés mellett több érv is szólt. A révi templombelső terének 
nagysága lehetővé tette a váradi ikonosztáz befogadását. A szükségessé váló 
apró módosítások nem érintették lényegesen az ikonosztázt és a rajta levő 
képi alkotásokat. Mivel addig nem volt a parókiának területi jelentőségéhez 
illő ikonosztáza, a váradi görög katolikus püspökség vezetése úgy ítélte meg, 
hogy erre az ékességre itt van szükség.

6. Tanulmányozva az ikonosztázt, meg kell jegyeznünk, hogy stílusát 
tekintve -  az egész felületén található aranyozott díszítőmotívumok miatt 
(virágfüzérek, növényi indák, realisztikus- és fantasztikus állatok) -  „barokk 
jellegű hatások” alatt áll, olyan barokk alatt, „melynek eredete (...) balkáni 
ortodox környezetben” van (M. Porumb: Un valoros ansamblu depicturá §i sculp- 
turá din secolul al X VIII-lea la Vadu Cri§ului, 563. o).

Meg kell állapítanunk, hogy ebben az esetben a bráncovenescu-i stí
lus hatásával van dolgunk, annak a stílusnak a hatásával, amelyet első nem
zeti stílusnak tartanak -  nem csupán a vallásművészetben — Kárpát-meden
cei, Duna-menti és Fekete tenger-melléki elterjedése miatt. (A bránco- 
venescu-i stílus Havasalföldön alakult ki a XVII. század végén -  XVIII. 
század elején, Constantin Bráncoveanu uralkodása alatt, és abban tűnik ki, 
hogy szintetizálja a havasalföldi középkori művészeti hagyományt a nyugati 
-  reneszánsz és barokk -  művészettel.) Ettől a felismeréstől addig, hogy
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hasonlóságokat állapítsanak meg a balázsfalvi görög katolikus katedrális sál, 
csupán egy lépésre volt szükség. Valóban, ha figyelembe vesszük az ikono
sztáz felületét uraló díszítés látványát, nem lehet nem észrevenni a hason
lóságot a fent említett ikonosztázzal, mely a XVIII. század második felének 
terméke, egy marosvásárhelyi Aldea nevű mester műhelyéből. Festése az 
aradi §tefan Tene$chi-nek, „az egyik legjelentősebb 18. századi művésznek” 
köszönhető. Az ikonosztáz azon tény révén tűnik ki és válik egyedivé, hogy 
formai szerkezete tiszteletben tartja a régi képfalak mintáját. Négy képsor 
bontakozik ki horizontálisan, a faragott díszítéseken túl mindegyik képsor 
tartalmaz képeket is, amiket kis oszlopocskák választanak el.

Ikonográfiái program szempontjából a jelenetek a hagyományt kö
vetik: 1. Jézus keresztrefeszítése, balról keretbe foglalva két griffmadárral és 
Szűz Máriával, jobbról pedig Teológus Szent Jánossal; 2. Az Apostolok 
(szám szerint tizenkettő) és a Deészisz (Ima), mely jelenet a képsor közép
pontjában található, és amely -  Áldozó Jézus (középpontban), Szűz Mária 
(balra) és Keresztelő Szent János (jobbra) -  szimmetrikusan elválasztja az 
apostolok sorát; 3. Ünnepi ikonok, melyek a maguk természetes sorrendjé
ben ábrázolják a keresztény éves ünnepeket. Itt szám szerint tizenöt szere
pel abból a tizenhatból, melyeknek szerepelniük kell. Valószínű, hogy az 
ikonosztáz Révre szállításakor nem a megfelelő sorrendben helyezték el 
azokat, úgyhogy most nem a keresztény naptár szerint sorakoznak (Lázár 
feltámasztása, Kisboldogasszony, Vízkereszt, Gyertyaszentelő Boldogasz- 
szony, Szűz Mária bevezetése a templomba, Gyümölcsoltó Boldogasz- 
szony, Szent Péter és Pál 
apostol, Jézus keresztrefe
szítése /Nagypéntek/,
Szent Arkangyalok szent
miséje, Feltámadott az Úr,
Bevonulás Jeruzsálembe,
Krisztus színeváltozása, 
az Úr mennybemenetele 
/  Áldozócsütörtök/,
Nagyboldogasszony, Pün
kösd); 4. Alapikonok bal
ról jobbra: Szent Miklós,
Szűz Mária gyermekével,
Krisztus királyi vagy fő
papi képmása, Keresztelő 
Szent János, ezek uralják

A lap ik o n o k  (ba lró l jobbra): S zen t M ik ló s (1763), 
Szűz M ária  G yerm ekével (1763), Jé z u s  a  m in d e n 
h a tó  (1763), K eresz te lő  S zen t Já n o s  (1763) -  Ico- 
anele impáráte§ti (de la stinga la dreapta): Sf. N i
colae (1763), Maica Domnului cu Pruncul (1763), 

Isus Pantocrator (1763), Sf. loan Botezátorul (1763)
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az alsó képsort, mely magába foglalja, az ikonosztáz középpontjában, a ki
rályi ajtót is, melynek a felületén -  két képsorba rendezve -  a megfelelő 
helyre szánt jelenetek láthatók: Angyali üdvözlet, amelyet az Ótestamen- 
tumban említett Dávid (balra) és Salamon (jobbra) királyok foglalnak ke
retbe (M. Porumb: Un valoros ansamblu de picturá §i sculpturá din sec ólul al XVIII- 
lea la Vadu Cri§ului, 562. o.). A következő képsorban megjelennek: Nagy 
Szent Vazul, Keresztelő Szent János, Fülöp apostol, Szent Atanáz, mind a 
kereszténység oltalmazok

A királyi ajtó felett megőrződött az ikonosztáz keletkezési ideje 
szempontjából nagyon fontos, cirill betűkkel, de román nyelven írt felirat: 
„Ezt a szent ikonosztázt 1768-ban aranyozták és festették Meletie fő tiszte
letű püspök boldog országlása alatt, lévén főesperes Moise és esperes Si
mon, alapítók pedig Simandi Petru, Oros Ilié, Pop Nicolae és Grec Nico- 
lae.” (Meletie a Váradra és környékére a XVIII. században letelepedett ma- 
cedorománok közül való.). Világosan kiderül, hogy az adott időszakban 
Meletie élvezte a váradi görög katolikus egyház püspöki elismerését, miként 
az is, hogy az ikonosztáz kivitelezéséhez hozzájárultak jómódú váradi ro
mánok.

F e lira t (m elyen  sze rep e l a  g ö rö g  k a to lik u s  M ele tie  K ovács p ü s p ö k  neve és  az 
ik o n o sz táz  k iv ite lezé sén ek  éve: 1768) -  Pisania (unde este precizat numele 

episcopului unit Meletie Kovács §i anul finalizárii iconostasului: 1768)

Tegyünk említést még arról a tényről, hogy a negyedik képsorban az 
illető felületet ékesítő díszítés által keretbe foglalva megjelennek a próféták 
portréi (a felső részen) és Jézus négy cselekedete és csodái az alapikonok 
talapzatánál (Jézus vízen járva, Menekülés Egyiptomba, Az ördög megkí- 
sértése, Pilátus által elítélt Jézus).

Figyelemre méltó az ikonosztáz a fába faragott díszítő repertoár 
tekintetében. A virágfüzéreket, fi tömör f motívumokat (virágok, vadszőlő),
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állatmotívumokat (madarak), a gazdagon díszített oszlopocskák oszlopfőjét 
a műfajban jártas és nagyon tehetséges mester készítette. E megvalósítások 
esztétikáját csak fokozza az ikonosztáz egész felületének aranyozása. 
Nincsenek biztos adataink a műhelyről, ahol az ikonosztáz készült, de nincs 
kizárva, hogy Balázsfalvához fordultak azért, hogy egy ismert közép-erdélyi 
mestert ajánljanak a váradi görög katolikusoknak (miért ne a maros- 
vásárhelyi Aldea műhelyéből). Ugyancsak fontos megjegyezni, hogy a 
kitűnő esztétikai minőségű festmény tiszteletben tartja az ilyen műfajú 
alkotások hagyományát, ez alatt értvén a frontalitás és kétdimenzionalitás 
elvének alkalmazását a szereplők ábrázolásában. Ugyanakkor kijelenthetjük: 
a révi ikonosztáz is olyan román vallásművészeti alkotás, amely arról 
tanúskodik, hogy mit jelentett az újkorban hagyomány és újítás párbeszéde. 
És ebben az esetben — túl azon, hogy középkori (és egyben keleti) minták 
alapján támogatták a szerkesztési szabályokat -  a jelenetek kivitelezési 
stílusa magán viseli a barokk és a bráncovenescu-i stílus hatásait. Ez utóbbi 
stílus kezdeményezte a régi román vallásművészet és a nyugat művészete 
(reneszánsz, barokk) közötti első szintézist. Egyébként, ismerve a 
Havasalfölddel 1700 után fenntartott kapcsolatok dinamikáját, mi is úgy 
véljük, hogy a révi ikonosztáz festője „posztbráncovenescu-i képzettségű”; 
talán éppen Havasalföldön inaskodott.

7. Kizárólag az alapikonokra utalva, azok felületén cirill betűs (1), 
újgörög (7) és román nyelvű szövegek találhatók. A szövegek az alapítókról 
tájékoztatnak, vagyis azokról, akik megrendelték és kifizették (az ikonokat), 
illetve a kivitelezés időpontjáról. Sajnos egyelőre nem vagyunk bizonyosak 
a festő nevét illetően, noha az alapikonokon léteznek újgörög nyelvű 
utalások erre vonatkozóan. (Köszönjük Cristian joimu§an úrnak a% ikonokon 
látható süvegek fordításában nyújtott segítségét, Radu A.rdevan egyetemi kollégámnak 
pedig a közvetítési). A jövőben még el kell mélyülni e témában. A Szent Miklós 
ikonon olyan nevek vannak megemlítve, mint Costas, Dimos, Nistor, loan, 
Gheorghe, Toma; a Szűz Mária gyermekével ikonon Meletios, a váradi 
egyház püspöke, és az 1763-as év, de Petru Silaghi, Simon, Maria Ighita, 
Ana is; az Áldozó Jézus ikonon Malachias Rusi, Meletios és az 1763. év; a 
Keresztelő Szent János ikonon loan, Nicolae, Stamihn Dimitrie, loan, 
Maftei, Constantin, Ieremia, Teodor, Pavel, Pancostea Orbu, Dinisiu, 
Nastor, az 1763. év és október 26. napja. A felsorolt nevek alapján 
megállapíthatjuk, hogy a ikonosztáz létrehozásában bihari románok és 
macedorománok egyesítették erőfeszítéseiket, ez utóbbiak gazdag 
kereskedők voltak, akik 1700 után telepedtek le Váradon. Hasonlóképpen,
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Meletios (Meletie) püspök is érintett 
volt az ikonosztáz és az alapikonok 
elkészíttetésében egyaránt.

8. A „Szent Mihály és Gábriel 
arkangyalok” templom kapott még ado
mányként két berendezési tárgyat: a 
kizárólag a püspöknek szánt balda- 
chinos püspöki trónt és a szószéket, 
ahonnan prédikálnak, felső részén szin
tén baldachinnal. Mindkettő ugyanan
nak az időszaknak a terméke (XVIII. 
század vége); a kivitelezési tehnika, a 
faragott díszítő motívumok és stílus 
tekintetében azonosak az ikonosztázzal. 
A szószék talapzatában, oszlopocs- 
kákból és virágfüzérekből képzett kere
tekben van ábrázolva a négy evangélista: 
Lukács, Máté, János és Márk, mindegyik 
saját szimbólumával egyéniesítve.

9. Kétségtelen, a révi „Szent 
Mihály és Gábriel arkangyalok” kő
templom a XVIII. századi (nem csupán) 
bihari vallásművészet egyik legértéke
sebb emléke. Művészi és történed érté
ke igazolja az újkorban itt élő románság 
hozzájárulását a közép- és dél-európai 
táj sajátos anyagi kultúrájához.

A szó sz ék  (1768) -  Am vonul (1768)
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A u ré l C h iriac

D espre iconostasul §i picturile bisericii ortodoxé 
din Vadu Cri§ului

1. íntre monumentele de 
arhitecturá aflate azi in Vadu Cri^ului, 
biserica ortodoxa de zid cu hramul 
„Sf. Arhangheli Mihaiil Gavriil” 
depne un loc special. In primul ránd, 
pentru cá este un láca§ de cult cu peste 
200 de ani de existenpí. In al doilea 
ránd, pentru cá prin destinul ei in 
epoca moderná §i contemporaná már- 
turise^te despre realitáp religioase spé
ciiké lumii románéin tráind aki, dar

ín intreg Bihorul nu numai. In al 
treilea ránd, pentru cá pástreazá in in
terior un iconostas de o excepponalá 
valoare artisticá care este: „bogát im- 
podobitá cu sculpturá -  ce — (n.n.) 
aminte^te de iconostasul catedralei 
din Blaj, fiind posibilá realizarea ei de 
cátre acela^i atelier de sculpturá” (M.
Porumb. Un valoros ansamblu de picturá fi 
sculpturá din secolul al XVIII-lea la Vadu 
Cri§ului, ín A rt a Musei Napocensis, XXI,
Cluj-Napoca, 1984, p. 562), pentru cá este decorat cu o picturá §i icoane 
impáráte^ti pe lemn care, §i ele, sunt márturii matériáié de o valoare artisticá 
excepponalá.

2. Biserica de zid, ce aparpne astázi cultului ortodox, a fost terminatá 
in anul 1790 (A. Chiriac, L. Borcea / coordonatori/, Monográfia comunei Vadu 
Crî ului, Oradea, 2005, p. 230). ínainte de aceasta in Vadu Cri^ului au existat 
insá biserici de lemn, in numár de douá, dupá cum precizeazá o serie de 
documente din veacul al XVIII-lea. La 1721 se §tie cá vádanii au acceptat 
ca edificiul din lemn sá tie „...transportat la női — in Josani, un sat aflat in 
vecinátate imediatá -  din Vad” (Monográfia comunei Vadu Crifului, p. 83). La

„Mihály és Gábriel Szent Arkangyalok” 
ortodox templom (1790) -  B iserica Or

todoxa „ S fin tii A rhangheli M iha iil§ i 
G avriil” (1790)
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scurt timp s-a edificat un nou láca§ de cult din lemn, dovadá in acest sens 
fiind precizarea dintr-o vizitape decanalá cá la 1770 la Vadu Cri^ului era: 
„Ecclesiam unitorum e lignis est constructa” (Bisericá unitá din lemn const- 
ruitá). Peste trei ani, in Registrul caselor trase la linie este localizat grafic 
láca^ul de cult románesc: „...rezultá cá localitatea avea douá uli^e pe direcpa 
sud-nord despártite de albia Cri^ului Repede, legate íntre ele printr-o ulicio- 
ará podul de peste ráu; de o parte a podului era bisericá reformatá iar de 
cealaltá parte — pe locul unde este astázi — bisericá románeascá”, din lemn 
(„Tragerea la linie”se referá la alinierea satelor Bihorului de-a lunguldrumuluiy másura 
administrated luatá de Curtea de la Viena fi care s-a impus prin conscrierea urbarialá 
din 1772; V. Maxim, I. Godea, Consideratii istorice fi demografice privind tipológia 
a§e%árilor rurale din nord-vestul Romániei, ín Biharea, II, 1974, Oradea, Oradea, 
1975, />. 15).

In acest context este necesar sá facem cáteva precizári cu privire la 
situapa religioasá a románilor din Vadu Cri^ului. Unul din documente, din 
anul 1770, face referire la o bisericá de lemn care deservea cultul greco- 
catolic. Deci, o concluzie care se impune este cá románii au acceptat trece- 
rea la noua religie, mai sus mentionatá. Este straniu, dar despre credincio^ii 
ortodoc^i din a^ezarea de pe Cri^ul Repede nu gásim informatii in vizitapile 
canonice ale secolului al XVTII-lea care insá, este adevárat, erau infaptuite 
de episcopii romano-catolici sau la comanda acestora. Este §tiut faptul cá 
Episcopia romano-catolicá sprijinea cultul greco-catolic in íncercarea de a 
avea credincio^i (I. Godea, Biserici de lemn din Románia / nord-vestul Transilva- 
niei/, Bucurefii, 1966,p. 135-136, 139-142, 143-151). Au fost vizap, ín princi
pal, preopi care puteau aduce cu ei, la noua bisericá, §i credincio^i. Cánd a 
venit in Vadu Cri^ului, la 1765, preotul loan „...hirotonit in anul 1748 in 
Tara Románeascá de mitropolitul ortodox Neofit Criteanul (1738-1753)” 
(Monográfia comunei Vadu Cri§ului, p. 84), a gásit deja o comunitate ce a ac
ceptat trecerea la cultul greco-catolic motiv pentru care §i el a facut la fel. 
La Au§eu, in vecinátatea Vadu Cri^ului, preotul de acolo, de§i hirotonit §i el 
in Tara Románeascá, apare ín documente ca fi unit, preot care insá apói a 
revenit la ortodoxie. Interesant este cá in Conscrierea Districtului Ortodox 
Oradea din 1769, in Vadu Cri^ului nu era pomenitá parohie ortodoxá fii, 
implicit, nici credincio^i apartinánd cultului respectiv. De fapt, cele preci- 
zate de női fac dovada cá de-a lungul veacului al XVIII-lea din Transilvania 
fii Bihor deopotrivá, lupta dinire ortodoc^ii fii greco-catolicii románi a fost 
o realitate. Este, deci, limpede cá vádanii románi, care inainte vreme erau 
ortodoc^i, au acceptat religia greco-catolicá. Din statisdcile veacurilor al 
XVIII-lea, al XIX-lea fii al XX-lea, reiese faptul cá intre 1700-1800 románii

82

aparpneau exclusiv bisericii unite. Intre 1800-1940 existá aláturi de greco- 
catolici fii un numár mic de ortodoc^i. Exemplificánd, Consiliul locumte- 
nenpal preciza cá in Vadu Cri^ului la 1777, erau 555 unip, 4 romano-catolici, 
167 reformap (calvini) — 1777 (I. Cálu§er, Episcopia greco-catolicá de Oradea, 
Oradea, 1994, p. 96). La 1796 in aceea^i a^ezare statisdcile consemnau 609 
greco-catolici, iar in cél din 1880, 1033 de greco-catolici, dar fii 39 de orto- 
doc§i, romano-catolici (54), calvini (433), izraeliéi (60), iar la 1930: 1707 
greco-catolici, 329 ortodoc^i, 100 romano-catolici, 708 calvini, 63 izraeliéi fii 
106 bapti^ti (A. Tripon (coordonator), Monográfia almanah a Cri§anei, Oradea, 
1936, p. 29).

Din 1948 láca^ul de cult cu hramul „Sf. Arhangheli Mihaiil fii Gav
riil” din Vadu Cri^ului care a servit páná atunci, timp de 158 de ani cultului 
greco-catolic, prin Decretul 358 din 1 decembrie 1948 de desfiin^area biseri
cii greco-catolice §i páná astázi a fost trecut la cultul ortodox (Episcopia 
Ortodoxá a Oradiei), situape ce persistá páná astázi.

3. Bisericá de zid s-a finalizat ín 1790, la 13 ani dupá ce s-a creat 
Episcopia greco-catolicá de Oradea (1777) î la 31 de ani (1759) de cánd s- 
a infiintat parohia. Aceastá ultimá datá apare intr-un act din 1859, unde a 
fost evaluatá starea parohiei unde se spune: „Vád (:Rev:) „Parohia stá din 
anul 1759” §i bisericá: „de piatrá bűne (starea ei — n.n.) este dedicatá Sf. 
Archangheli Michail §i Gabriil” (Arhivele Statului, Directia Bihor, Episcopia 
greco-catolicá, inv. 881, dosar 1214, 1859, f. 18). Episcopul unit Ignatie Dara- 
bant, care a sprijinit membrii §colii ardelene ín demersul lor de a demonstra 
latinitatea románilor, a sprijinit §i ridicarea láca^ului de cult din Vadu 
Cri^ului. §tim, de asemenea, cá la 1800 turnul era „ín ruiná” (eredem női 
neterminat), turn care a fost, insá, adus la forma de acum in anul 1857 (Mo
nográfia comunei Vadu Cri§ului, p. 230). Documentele mai aratá cá la 1860 
bisericá de zid: „Au imagines in Ecclesia sint integre ac decenter depictae. 
Integras ac decenter pictes stilo antiquo certum est” (Arhivele Statului, Di
rectia Bihor, Episcopia greco-catolicá, inv. 1403, dosar 27, fi 43, 43 verso, 4 iunie 
1860). Exista, deci, in interior, picturá muralá, care respecta „stilo antiquo” 
(cél tradiponal, mai precis de facturá rásáriteaná).

4. Din punctul de vedere al stilului arhitectural §i al célúi pictural 
bisericá de zid din Vadu Cri^ului nu face decát sá conflrme cá este o reali- 
zare specificá epocii moderné. Bisericá propriu-zisá aparpne barocului tár- 
ziu, un baroc auster, cu note accentuat clasicizante (neoromanic, neogotic), 
dacá ne referim la decorul fa^adelor, mai cu seamá. Plánul orientat de la vest 
la est, include un pronaos, diseret sugerat in conformapa bisericii, naos 
(ambele ínserise unui dreptunghi) §i absida altarului, aceasta din urmá de

83



plan treflat. ín interior, pictura muralá de acum, realizatá recent (1995, autor 
Marcel Humá) o inlocuie^te pe aceea pomenitá a fi existat la 1860. Iconosta- 
sul insá pástreazá pictura originalá (din secolul al XVIII-lea). De§i era o 
bisericá greco-catolicá, picturile acesteia erau identicá cu acelea din 
láca^urile de cult rásáritene (A. Chiriac: Pictura bisericilor de lemn din Bihor / sec. 
XVIII-XIX/, Oradea). Explicapa este foarte simplá - fie cá erau láca^uri de 
cult din lemn, fie din piatrá -, pictura muralá promovatá in epoca moderna 
de cele douá culte respectau programul iconografic rásáritean, in general, §i 
canonul de reprezentare consacrat incá de Bizan^ §i lumea ortodoxá a evului 
mediu din sud-estul Europei. De altfel, actele unirii cu bisericá Roméi pre- 
vedeau respectarea traditiei in acest domeniu §i nu numai.

5. Urmárind destinul iconostasului §i a picturilor de pe acesta, dar 
a mobilierul din láca$>ul de cult (trónul arhieresc §i amvonul), toate pástrate 
páná astázi, trebuie sá luám ín discupe, mai intái, provenien^a acestora. 
Pentru cá este limpede cá ele nu au fost realizate pentru bisericá de zid din 
Vadu Cri^ului, dupá cum pe buná dreptate afirmá §i Academicianul Marius 
Porumb: „Instalarea acestei monumentale támple a fost destul de dificilá cu 
toate cá bisericá románeascá din Vadu Cri^ului este relatív spapoasá (...). Pe 
inál time, iconostasul adus de la Oradea din bisericá catedralá era prea maré 
pentru bisericá parohialá din Vadu Cri^ului ca urmare au fost necesare unele 
modificári in partea superioará, crucea cu molenii fund redusá ca dimensi- 
uni” (M. Porumb: Un valoros ansamblu de picturá §i sculpturá din secolul al XVIII- 
lea la Vadu Crifului, p. 562-563).

Studiind iconostasul picturile aflate pe suprafata acesteia au ie^it 
in evidentá dói ani: 1763 (pe icoanele impáráte^ti) î 1768 (cu referire la anul 
realizárii iconostasului). §tiut fiind cá bisericá de zid din Vadu Cri^ului a fost 
introdusá in cult din anul 1790, este limpede cá iconostasul a existat de 
dinainte §i a fost destinat inipal unui alt láca§ de cult. Afirmatiile speciali^ti- 
lor ce au cercetat istoria catedralei greco-catolice din Oradea confirmá acest 
adevár: „Inipal, pe locul actualei catedrale exista o bisericutá modestá avánd 
un turnulet de lemn, ziditá de episcopul romano-catolic Nicolaus Csaky, dar 
care era „nepotrivitá” ca sá fie catedralá” (F. Jula (coordonator), Catedrala Sfán- 
tulNicolae Oradea, Oradea, 2007, p. 6). Iatá motivul pentru care ierarhi greco- 
catolici §i-au propus a l§i ridica o catedralá impunátoare la Oradea. ín  acest 
context, ace^tia s-au gándit la a pregáti un iconostas pe másurá. Acestei 
női catedrale íi era destinat, eredem női iconostasul cu picturile sale, dar au 
trecut cápva ani páná cánd aceasta §i-a gásit locul in ea, respectiv spre anul 
1810, cánd catedrala de zid a fost terminatá (Catedrala SfántulNicolae Oradea, 
p.8).
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A rámas ín Oradea páná in anul 1836, cánd incendiul ce a cuprins 
Óraiul Nou §i o parte din Velen^a s-a abátut asupra catedralei „Sf. Nico- 
lae”, incendiu care a distrus turnul §i acoperi^ul acesteia. Urmarea a fost cá 
„Sf. Nicolae” a fost reproiectatá, la dimensiuni mai mari, motiv pentru care 
s-a renun^at la vechiul iconostas. Argumentele in favoarea deciziei de a o 
transfera la Vadu Cri^ului au fost mai múlté. Ca §i volum interior láca^ul de 
cult din Vad era suficient de incápátor ca sá gázduiascá iconostasul orádean. 
Micile modificári ce urmau sá fie facute asupra acestuia nu afectau major 
intregul iconostasului §i nici creapile picturale ce le depnea acesta. Neavánd 
páná atunci un iconostas pe másura im portáréi parohiei in zoná s-a consi- 
derat, de cátre conducerea Episcopiei greco-catolice de Oradea, cá aceastá 
podoabá era necesará aid.

6. Analizánd iconostasul trebuie sá remarcám faptul cá din punct de 
vedere al stilului acesteia, prin motivele decorative aurite aflate pe toatá sup- 
rafa^a acesteia (ghirlande flóráié, vrejuri vegetale §i animale reale fan- 
tastice), stá sub semnul unor „influence de facturá barocá”, dar un baroc 
„ce i§i are originea (...) in ambian^a ortodoxá balcanicá” (M. Porumb: Un va
loros ansamblu de pictura §i sculpturá din secolul al XVIII-lea la Vadu Cri§ului, p. 
563).

Nu putem sá nu remarcám in acest caz influenta artei bráncovene^ti, 
care este considerat a fi §i primul stil naponal in domeniul artei religioase 
nu numai, prin ráspándirea avutá in spatiul carpato-danubiano-pontic (Stilul 
bráncovenesc s-a elaborat in Tara Románeascá /sfár^itul secolului al XVII- 
lea -  ínceputul secolului al XVIII-lea/, in perioada de domnie a lui Cons
tantin Bráncoveanu, §i se distinge prin sinteza realizatá intre traditia artistic 
medievalá din Tara Románeascá §i arta occidentalá /Rena^tere, Baroc/). De 
aici, §i páná la a stabili asemánári cu iconostasul catedralei greco-catolice de 
la Blaj nu a fost decát un pás. Intr-adevár, dacá luám in considerare specta- 
colul ornamental ce dominá suprafata iconostasului nu putem sá nu vedem 
asemánári cu catapeteasma mai sus mentionatá, care este o realizare a céléi 
de a doua jumátáti a secolului al XVIII-lea, provenind din atelierul me^teru- 
lui Aldea din Tárgu Mure^. Pictura, la rándul ei, se datoreazá arádeanului 
§tefan Tenetchi „unul din cei mai de seamá arti^ti din Transilvania sec. 18”.

Iconostasul iese ín evidentá prin faptul cá acesta se individualizeazá 
printr-o organizare formalá care respectá módéiul vechilor támple. Sunt 
patru registre ce se dezvoltá pe orizontalá, fiecare registru in parte 
conpnánd pe lángá decorul sculptat §i picturi, acestea separate intre ele prin 
colonete bogát ornamentate. Ca §i program iconografic constatám cá 
scenele alese respectá tradipa: 1. Iisus Rástignit (pe cruce) incadrat de dói
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grifeni §i in stánga de Maica Domnului, iar in dreapta de Sf. loan Teologul; 
2. Apostolii (in numár doisprezece) §i Deesis (Rugáciune), scená aflatá in 
centrul registrului care se compune din Iisus binecuvántánd (centru), 
Maica Domnului (stánga) §i Sf. loan Botezátorul (dreapta), scená care im- 
parte simetric $irul apostolilor; 3. Práznicare impáráte^ti, care reprezintá in 
succesiune fireascá principalele sárbátori creatine de peste an. A id sunt in 
numár de cincisprezece din cele §aisprezece care trebuie sá fie reprezentate. 
Probabil la aducerea iconostasului la Vadu Cri^ului nu au fost puse in ordi- 
nea lor fireascá, astfel cá acum nu sunt a^ezate in respectul calendarului 
erejűn (Invierea lui Lazár, Na^terea Mariéi, Botezul Domnului, íntámpina- 
rea Domnului, Intrarea in bisericá a Maicii Domnului, Buna Vestdre, Sf. 
Petru §i Pavel, Rástignirea lui Iisus, Soborul Sf. Arhangheli, Invierea Dom
nului, Intrarea ín Ierusalim, Schimbarea la fa$á, Inál^area Domnului, 
Adormirea Maicii Domnului, Pogorárea Duhului Sfánt); 4. Icoanele 
impáráte^ti de la stánga la dreapta: Sf. Nicolae, Maica Domnului cu Pruncul,

Iisus maré arhiereu $i impárat, Sf. loan 
Botezátorul, acestea dominánd 
registrul de jós, care mai include $i u$ile 
impáráte^ti, in centrul iconostasului, pe 
suprafa^a cárora, organizate in doua 
registre, sunt vizualizate scene desti- 
nate locului respectiv: Bunavestire, 
incadratá aceasta de regii David 
(stánga) §i Solomon (dreapta) pomenip 
ín Vechiul Testament (M. Porumb: Un 
valoros ansamblu de picturá fi sculpturá din 
secolul al XVIII-lea la Vadu Crifului, p. 
562). In registrul urmátor apar: Sf. 
Vasile cel Mare, Sf. loan Botezátorul, 
Sf. Apostol Filip, Sf. Atanasie, top 
apárátori ai cre^tinismului.

Deasupra u^ilor ímpáráte^ti s-a 
conservat o inserippe foarte import- 
antá pentru datarea iconostasului, 
serisá cu litere chirilic, in limba 
románá: „Aceastá sfántá támplá s-au 
aurit §i s-au zugrávit in anul 1768 supt 

K irályi ajtó  -  U§ile impáráte§ti fericita stápánirea marii sale vládicului

Meletie, fiind protopop maré Moise $i
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protopop de ránd Simon, iar ctitori Simandi Petru, Oros Ilié, Pop Nicolae 
î Grec Nicolae” (Fácea parte din macedorománii care s-au stabilit in 

Oradea §i zoná la inceputul veacului al XVIII-lea.). Reiese limpede cá Mele- 
tie avea recunoa^terea de episcop al bisericii greco-catolice de Oradea la 
vremea respectivá cá la realizarea iconostasului s-au implicat románi 
ínstárip din Oradea.

Sá mai remarcám faptul cá in registrul patru mai apar, inseri^i ín 
decorul ce impodobe^te zóna respectivá, portrete ale prorocilor (in partea 
superioará) §i patru dintre faptele $i minunile infaptuite de Iisus (Iisus 
umblánd pe ape, Fuga ín Egip, Ispitirea diavolului, Iisus judecat de Pilat, la 
baza icoanelor ímpáráte^ti).

Remarcabil este iconostasul din punctul de vedere al repertoriului 
decorativ sculptat in lemn. Ghirlande flóráié, motive fitomorfe (flori, vi$á 
de vie) motive animaliere (pásári), colonete avánd un capitel bogát orna- 
mentat, sunt finalizate de un mester cu experien^á ín domeniu si foarte ta- 
lentat. Elegánsa acestor realizári este sporitá de folosirea aurului pe toatá 
suprafaja iconostasului. Nu avem date certe asupra atelierului unde s-a rea- 
lizat iconostasul, dar nu este exclus cá s-a apelat la Blaj pentru a recomanda 
orádenilor greco-catolici un mester recunoscut din centrul Transilvaniei (de 
ce nu chiar din atelierul lui Aldea din Tárgu Mure§). La fel de important este 
sá precizám cá pictura, de foarte buná calitate esteticá, este una care respectá 
tradipa in acest gén de creape, prin aceasta in^elegánd principiului frontali- 
tápi §i bidimensionalitápi in reprezentarea personajelor. Totodatá, putem 
afirma cá $i iconostasul de la Vadu Crifului este o operá de artá religioasá 
románeascá ce márturise^te §i despre ce a insemnat in epoca moderná dia
lógul intre tradipe £Í inovape. §i, in acest caz, dincolo de promovarea cano- 
nului de redare a punerilor in paginá dupá tiparul medieval $i, implicit, 
rásáritean, stílül de finalizare a scenelor este marcat influence ale barocului 
$i artei bráncovene^ti, aceasta din urmá promotoare a primei sinteze dintre 
arta románeascá veche in domeniu §i arta Occidentului (Rena^tere Baroc). 
De altfel, cunoscánd dinamica relapilor cu Tara Románeascá dupá anul 
1700, suspnem női cá zugravul iconostasului de la Vadu Crifului este de 
„formape postbráncoveneascá”, probabil a ucenicit chiar in Tara 
Románeascá.
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A p ü sp ö k i tró n  (1768) -

Trónul arhieresc (1768)

7. Referindu-ne strict la icoa- 
nele impáráte^ti, pe suprafa^a lor se 
aflá scrise texte ín greaca moderná (7) 
§i in limba románá, cu caractere chiri- 
lice (1). Textele aduc ín atenpe numele 
cdtorilor, deci a celor ce le-au coman- 
dat §i plátit, precum anul in care s-au 
realizat. Din pácate nu putem fi siguri 
incá asupra numele zugravului, de$i 
existá in textele de la baza icoanelor 
impáráte^ti in greaca moderná sugestii 
care ne-ar putea conduce spre acesta 
(Multumim domnului Cristian Soimu§an 
pentru ajutorul dat ín traducerea textelor de 
pe icoane, dar §i bunului coleg de facultate 
Radu A.rdevan, care ne-a condus spre cél 
dintái pomenit aid.). Urmeazá sá apro- 
fundám aceastá problemá. Pe icoana 
Sf. Nicolae apar mentionate nume pre
cum Costas, Dimos, Nistor, loan, 
Gheorghe, Torna; pe Maica Domnului 
cu Pruncul, Meletios, episcopul biseri- 
cii Oradiei Mari, §i anul 1763, dar §i 
Petru Silaghi, Simon, Maria Ighita, 
Ana; Iisus binecuvántánd, Malachias 
Rusi, Meletios §i anul 1763; pe Táierea 
capului loan Botezátorul, loan, Nico
lae, Stamihn Dimitrie, loan, Maftei, 
Constantin, Ieremia, Teodor, Pavel, 
Pancostea Orbu, Dinisiu, Nastor, ziua 
de 26 octombrie §i anul 1763. Din 
numele in^irate constatám cá §i-au unit 
eforturile in finalizarea picturii atát 
románi bihoreni, cát §i macedorománi, 
ace§ti comercianp bogap, stabilip in 
Oradea dupá 1700. De asemenea, epis
copul Meletios (Meletie) apare, §i el, 
implicat ín realizarea iconostasului 
icoanelor ímpáráte^ti deopotrivá.
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8. Biserica „Sf. Arhangheli Mihaiil §i Gavriil” a mai primit ca donatie 
§i douá piese de mobilier: trónul arhieresc incununat de un baldachin, des- 
tinat doar episcopului, §i amvonul de unde se predicá el avánd in partea 
superioará un baldachin. Ambele sunt creapi ale aceleia^i perioade de timp 
(sfár^itul secolului al XVIII-lea) identice ca tehnicá de realizare, motive 
decorative sculptate stil, cu iconostasul. La baza amvonului, ín rame for
mate din colonete vrejuri floarele sunt pictap cei patru evangheli^ti: Luca, 
Mátéi, loan Marcu, fiecare particularizap prin simbolurile proprii lor.

9. Fára indoialá, biserica de zid „Sf. Arhangheli Mihaiil Gavriil” 
din Vadu Cri§ului depne una dintre cele mai pretioase márturii ale secolului 
al XVIII-lea de artá religioasá din Bihor nu numai. Valoarea acesteia -  
artisticá, dar istoricá -  certificá asupra contribupei lumii románe^ti tráind 
aici ín epoca moderná la afirmarea unei culturi matériáié specifice in peisajul 
Europei Centrale de Sud-Est.
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M ó ze s  T eréz

A révi fazekasság

Révi e d é n y ek  (19. szá zad ) — Vase 
din Vadu Cri§ului (secolul XIX)

A révi fazekasság közvetlen előzmé
nyeit a középkorra irányuló ásatások 
híján még nem sikerült kimutatni. Fel
tehető azonban, hogy gazdag agyagte
lepei már akkor különleges helyzetet 
teremtettek számára.

Megemlítjük, hogy Új árkoson s 
Almásegresen találtak a 18. századból 
származó fehér agyagból készült 
edénytöredékeket. E leletek az agyag 
minőségét illetően, valamint díszítmé
nyében a révi kerámiára emlékeztet
nek. Hasonlóképpen Nagyváradon a 
vár közelében talált edény a benne lévő 
érmék után ítélve, ugyancsak a 18. szá
zadból származik. Formája, színe de
korációja a révi kanta ősének tűnik.

A kutatások mai állása szerint a 
révi fazekasságról először a 17. század
ban történik írott említés. 1639 -  ezt a 
dátumot tekintjük az első írásos doku
mentumnak a révi fazekasságot ille
tően. A török pusztítást követően, az 
1698-as úrbéri összeírásban két „fa- 
zikas” szerepel, Josephus Fazikas, a 

bíró, és Nicolaus Fazikas. Az 1712-es és 1713-as úrbéri összeírásokban a 
bejegyzett négy jobbágy közül kettő fazekas: Michael Fazekas junior és Mic
hael Fazekas senior. Az 1717-es úrbéri összeírásban hét családfő szerepel 
figulus megjelöléssel, közöttük a román Oláh Paskuli. 1719-ben már 15 csa
ládot találunk a nyilvántartásban. Ezek közül négy fazekas „figulus” megje
löléssel szerepel: Fazekas Mihály, Szegedi István, Gáspár mester és Magyari

K osa Im re  (1909-1990) edényeivel 
Kosa Imre (1909-1990) cu vasele 

sale
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István. 1720-ban 12 jobbágy közül hat fazekas. A már említett két Michael 
mellett Iones Molnár, Stefanus Magyari, Paulus Fazekas és Georgius Ujhely.

Az 1769-70-es években egy megyei összeírásban feltüntetik, hogy 
Réven edény számára jó minőségű agyag található, amivel a jobbágyok ke
reskednek.

Az 1896-os összeírás szerint mintegy 50 fazekas 175 ezer edényt ége
tett ki. Ennek ellenére a Nagyváradi Kereskedelmi és Iparkamara 1899. évi 
jelentésében a révi fazekasság hanyadásáról számol be. Az elkövetkezendő 
években a fazekasok helyzete tovább romlott. A második világháború után 
az aktívan működő fazekasok száma fokozatosan csökkent. A gyári termé
kek sok piacról kiszorították a cserépedényt. A fazekasok számára más, ked
vezőbb munkalehetőségek kínálkoztak. Sokan felhagytak az egészségre ká

ros, rosszul fizetett mesterséggel.
Az 1978-80-as években egy szélesebb körű szociográfiai felmérést 

eszközöltem Réven. Ekkor ott 31 fa
zekas működött, közöttük hat nő. A 
huszonöt férfi fazekas közül 17 koron- 
gozott. A számba vett 17 fazekasmes
ter közül, akkor három meghaladta a 
80 esztendőt, kilenc 70 év felett járt, 
négy 60 és 70 között, kettő pedig be
töltötte az 50. életévét. Tehát nyilván
valóvá vált az elöregedés. 2016-ban 
már csak hárman folytatják aktívan a 
mesterséget.

A révi fazekasság különleges 
helyet élvez az ország fazekasságának 
a történetében. Ezt a kiváltságot termékei színének köszönheti. Réven a 
cserépedények színe hófehér. Ezt a fehérséget az edények alapanyaga hatá
rozza meg. Minél kisebb százalékban található a vasoxid az agyag összeté
telében, annál világosabb kerámiát eredményez. A révi agyag majdnem 
szennyeződésmentes, ezért fehér a belőle készült cserépedény.

Az agyagbányából ásó és kapa segítségével fejtik ki az agyagot, majd 
teknőbe téve adják kézről kézre, míg a mélyből a felszínre hozzák. Szekérrel

H a sa s  J á n o s  (1909-1994) fo rm áz 
Hasas János (1909-1994) 

modeleazá
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Szilágyi Sándor (1908-1975) és felesége 
Flórika néni (1915-1990) a gurgolónál 

Szilágyi Sándor (1908-1975) § i so ti a sa, 
tan ti Flórika (1915-1990) la m arina de 

frám ántat lu tu l

Domokos Mihály (1902-1983) koron- 
gozik — D om okos M ihály (1902-1982) 

m odelánd

szállítják haza és a terméskövekkel kö
rülvett agyagverembe árnyékos helyen 
tárolják, ásóval megtörik és télen-nyá- 
ron ott hagyják kitéve az időjárás vi
szontagságainak. így érlelik.

Mikor feldolgozásra kerül, gyú- 
rópadra helyeznek egy kívánt mennyi
ségű agyagot és agyagverő bunkóval jól 
megsulykolják, míg egyöntetűvé válik. 
Ezután következik a szelés. Ezt köve
tően kétszer-háromszor megtapossák 
az agyagot. Ezt a nagy fizikai erőt meg
követelő munkaszakaszt kiiktatta az 
agyaggyúrógép, a gurgoló bevezetése.

Az így nyert agyagot a lakásba 
viszik, a pádon kétszer-háromszor 
meggyúrják, majd „felcsapkodják”, ami 
által eltávolítják az agyagból a légbubo
rékokat és tömbbé alakítják, majd egy
forma nagyságú rögökbe szakítják. 
Ezeket a rögöket két tenyerük között 
sűrű csapkodások által elnyújtott 
gömbalakúvá formálják.

A fazekas legjelentősebb mun
kaeszköze a korong. A korongot, 
amely valójában egy egyszerű mecha
nizmus egykor maga a fazekas készí
tette, később helybéli asztalosok. A Ré
ven használt korong kis eltéréssel meg
egyezik a szomszédos fazekasközpon
tokban alkalmazott formázó eszközök
kel. Ez két párhuzamosan elhelyezett 
fakerékből áll, melyek egy függőleges 
tengelyre vannak rögzítve. Az orsót 
felső részén a gyúrópadhoz rögzítik, 
valamint egy földbe vert cölöphöz is.
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Ugyancsak ehhez a cölöphöz, valamint a pad lábához erősítik a „lábítót , 
amelyen a fazekas a bal lábát pihenteti. Ez azonban nemcsak támasztékot 
nyújt, de egyben lendületet is biztosít az alsó korongtányér forgatásához. A 
korongoláshoz kevés számú eszköz kapcsolódik. A formázáshoz használják 
a „fakést”, a „lyuggatót”, a „csípőbőrt”, a „meccődrótot” s a „focsostálat”.

Az edény kiformázása, korongolása látszólag hiheteden gyorsasággal

történik. A mester, a szinte grammnyi 
pontossággal, szemre előkészített, jól 
kidolgozott agyagrögöt rácsapja a felső 
forgó korong közepére, felfelé irá
nyuló szorítással kúp alakúra felhúzza, 
majd két tenyérrel ismét rögbe nyomja, 
hogy mind jobban tömörítse az agya
got. Idővel vízzel teli tálba meríti a ke
zét, megnedvesíti az agyagot, hogy an
nak felülete állandóan sík legyen, hogy 
jobban csússzon. Majd, jobb hüvelyk
ujja bemélyítésével és a többi ujja se
gítségével az agyagot felfelé húzza, 
nagy csövet formálva, miután elérte a 
kívánt magasságot és bőséget — figye
lemmel kísérve — a fakést nekifeszítve 
az edény külső falának, amit a bal ke
zével belülről ki támasztott, kialakítja a 
végleges formát. Ezután csípőbőrrel 
kiformálja az edény száját.

Ahhoz, hogy a kikorongolt, 
száraz helyen, levegőn kiszárított 
edény teljes mértékig elveszítse a 
benne foglalt nedvességet és megszi
lárduljon, illetve hogy cseréppé váljék, 
ki kell égetni. Az égetés erre a célra 
épült — Réven püstőnek nevezett —

Az a g y a g  fe lh ú zása  
Tragerea lutului

F o rm ázá s
Modelare
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P ü s tő
Cuptor de ars

égetőkatlanban történik. Az ott alkal
mazott katlan, hasonlóan az egész Bi
har területén fellelhető kemencékhez, a 
csonka kúp alakú, rosta nélküli égető
kemence típusához tartozik.

A hőfokot empirikus módsze
rekkel állítják be. Az intenzívebb tüze
lést — hosszabb és szárazabb fával — ak
kor kezdik el, mikor a kadan szájánál 
lévő edények olyan forróvá válnak, 
hogy már nem lehet kézzel megérin
teni. Ezután még 3-4 órát tüzelnek, 
míg azok fehérré változnak. Ekkor a 
mester az egyik tüzelőlyukon kihúzza a 
parazsat és még pár percig folytatja a 
tüzelést a másik lyukon, majd azt is be
zárja, mint ahogyan betapasztják a kat
lan száját is. Az égetéshez rendszerint 
este kezdenek hozzá, 7-8 órát tart, így 
az belenyúlik az éjszakába. Az egyszer 
kiégetett edényeket a mester a kadan 
mellé rakja és ott helyben átvizsgálja és 
osztályozza. Különválasztja a mázo
zásra kerülő edényeket, azokat a kadan 
mellett hagyja. Azokat, amelyek mázta- 
lanul maradnak, ott helyezi el, ahol az 
elárusításig tárolja. A második égetés — 

amire csak az esetben kerül sor, ha az edényeket mázozzák — már csak hat 
órát tart. Ebben az esetben még nagyobb óvatossággal történik a berakás és 
még erősebb tüzet szítanak.

A révi edény dekorációja ma két különböző technikával történik, 
aszerint, hogy mázas, vagy tradicionális edényekről van szó. A hagyomá
nyos máznélküli edényeket egyeden kontraszt színnel, az úgynevezett fekete

K iég e te tt ed é n y ek  
Vase arse
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festékkel díszítik. Égetés után ez a fe
kete, mély sötétbarnának hat. Ezt a 
festékanyagot a glangucnak vagy glan- 
gocának (borostyánkőnek) nevezett 
fekete földből nyerik. Lelőhelye a 
Buszka-hegy, valamint a Tízfalu hatá
rában lévő Görög-rét. A glangoca a 
vízmosta földerekben, s a kövek kö
zött található.

Réven ma is készítenek ősi jel
legű, hagyományos, máznélküli edé
nyeket, főként korsókat, kantákat, tá
nyérokat. Ezek a mai napig megőriz
ték nemcsak nemes formájukat, de dí
szítményük szembeszökő egyszerűsé
gét. Ezeket a díszítményeket jellegük
nek megfelelően, a mai napig egykori 
eszközökkel, szárúval, gurgulyával, va
lamint hímzővel végzik. A díszítmény 
monokróm, feketének mondott, való
jában sötétbarna földfestékkel írott, 
ősi jellegű motívumokból áll. Réven a 
legjellemzőbb a spirális, illetve a csiga
vonal-díszítés, a rozetta s a kereszt 
kombinációja. Ábrázolásban a nap ősi 
jelképének széles skálájú repertóriu
mára ismerünk. A spirál vonal rendkí
vül erőteljesen jelentkezik a révi kerá
miában. Elsősorban a vászonkorsó 
alapvető és uralkodó díszítő eleme. 
Egymás mellé állítva, körvonalat ké
pezve, néhol egyeden dísze a korsó
nak. Máskor ugyanez szerves része a 
barokkos jellegű, kiegyensúlyozottan 
tagolt díszítmény-kompozíciónak.

H ím z é s  (m in tázás) 
Broderie („pictarea vaselor”)

Ő si m o tív u m o k  
Motive arhaice
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Nem kevésbé archaikus a kanta díszítménye sem. Az egymást átszelő pár
huzamos vonalak a bronzkori edények díszítményére emlékeztetnek. Egy

Seres S án d o m é  (1935-2002) m áz as  

ed é n y ek e t áru l — Sotia lui Seres Sán
dor (1935-2002) vinde vase smáltuite

másik, ugyancsak szaruval húzott dí
szítmény az ősi jellegű „páros szem” 
motívum. Ez Réven több változatban 
lelhető fel. Minden esetben szerepet 
kap benne a csigavonal.

Az edények mázazása viszony
lag újabb keletű. A mázas edénye első
sorban azután terjedt el, miután el
hagyták a szabadtűzhelyeket, ami be- 
füstölte az edényeket és áttértek a taka
réktűzhelyen alkalmazott, célszerűbb 
vasállású edények használatára. A má
zas edényt két változatban készítik. Az 
egyszínű zöld- vagy bordómázas edény 
minden díszítményt nélkülöz. Az áttet
sző, színtelen ólommázas edényeket — 
máz alatt, tehát az első égetés után — 
ecsetféleségekkel, színes földfestékkel 
naturalisztikus jellegű virágokkal díszí
tik.

Mind a mai napig a legkedve
sebb, legszélesebb körben keresett révi 
edény a vizet hidegen tartó, máztalan 
vászonkanta és a változatos formát 
öltő vászonkorsó. Ezekben az edé
nyekben a falak porózussága következ
tében az állandó párolgásnak köszön
hetően a víz alacsonyabb fokon marad, 
ellentétben a bádogedénnyel, amely
ben nem csak felmelegszik, de meg is 
szagosodik. Ezért a révi vizeskantát, 
korsót sok helyen a vízvezeték elle
nére, mai napig használják. A korsókat
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R évi k o rsó
Ulcior din Vadu Cri§ului

igen nagy számban készítik. Nagy a kereslet irántuk a románság részéről. 
Egy-egy halottjuk számára rendezett temetésre 100-120 darabot is vesznek 
„pománának”, amit a temetés után elsősorban a szegényebb sorsú gyerekek 
között szétosztanak, elajándékoznak.

A kancsó hasonlít a kantához, 
kisebb formátumban, kissé hosszított 
nyakkal. Az asztalon tartják. Vizet tar
tanak benne étkezés alatt. Kívül-belül 
mázas változatban használják. Fehér 
alapon színes virágozással színtelen 
mázzal, esetleg bordó, zöld mázzal be
vonva.

Egykor nagy keletje volt a két- 
fülű öblös fazéknak, vagy nagyfazék
nak. Lakodalmak, búcsúk (hram-ok) 
alkalmával főztek benne levest, töltött 
káposztát kint, szabad tűzön. De főz
tek benne puliszkát is az erdei munká
sok. Románok, magyarok egyaránt 
használták, tartottak benne zsírt is té
lire. Mérete 20-30 literes volt, felül öb
lösebb, alul elkeskenyedő fenékkel. Az 
öblös hasú, keskeny fenekű fazekat 
különböző méretekben készítették.
Az 5-6 literesben főztek, de viszik a 
mezőre kenderből kötött hálóban, 
kantárban az ebédet. A kisebb méretű
eket, 1-5 literes, egy füllel készítették, 
otthon főztek benne kevesebb ember 
részére. Ugyanakkor a kisebbeket ha
baró csuproknak is használták.

Különféle formájú és nagy
ságú, mázas fazekakat készítettek, zsír 
és szilvalekvár raktározására, öblös 
csuprokat káposzta tartására. Kedvel
ték a kisméretű, gömb alakú habaró

H a sa s  Já n o s  (1909-1994) k a n c só t 

k é sz ít -  Hasas János (1909-1994) 
confectioneazá o caná

M áz as  fazék  
Oalá smáltuitá
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csuprot, szilkét. Fennfülűnek, esetleg komaszilkének nevezték azt a nagyob
bacska bögre formájú, a száját füllel átívelő szilkét, amelyben a gyermek
ágyas asszonynak viszik a gondos komaasszonyok az ételt. Elnyújtott alakú, 
öblös hasú, keskeny szájú és fenekű egyfüles tejesköcsögöket készítettek 
különböző méretekben tej altatására.

A lapos edények csoportjába soroljuk a különféle méretű tálakat, tá
nyérokat. A tányérokat részben falidíszként is alkalmazták.

Eltérően a révi edényektől, melyek alapanyaga a majdnem oxidmen- 
tes agyag, s így égetés után fehér marad, a virágcserepeket vörös agyagból 
készítik, amelynek a színe égetés után piros.

A hagyomány szerint Réven 1928-tól kezdődően készítenek gyer
mekjátékokat, ún. gölöncsöt. A gölön- 
csöket a révi cseppkőbarlang bejáratá
nál emléktárgyként árusították. A kis 
edények mellett -  kevesen bár — apró 
állatfigurákat is készítettek.

A révi fazekasoknak — bár ter
mékeik egyedülállóak az országban -  
jövedelmezősége nagyon alacsony 
volt. Éppen ezért 1947-ig mentesítve 
voltak az adóilletéktől. Sőt, a piacokon 
helypénzt sem kellett fizetniük. Az 
adóztatás bevezetése, bádog, porcelán, 
üveg, zománcos főzőedények fokoza
tos terjedése, a helyi Ceramica gyár fej
lesztése nyilván hozzájárult a fazeka-
sok elszegényedéséhez, a fazekasipar 

G o lo n cso k  ö  J 9 r
Jucáriipentru copii visszaszorulásához Réven.
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M ó zes  T eréz

Ceramica din Vadu Crigului

Antecedentele oláritului din Vadu 
Cri^ului nu au putut fi demonstrate, 
deoarece incá nu s-au efectuat sápáturi 
in acest sens. Se presupune insá cá bo- 
gatele rezerve de argilá i-au asigurat o 
situape specialá.

Menponám cá la Ierco^eni §i la 
Agri^u Maré au fost date la ivealá cio- 
buri de vase din lut alb, datánd din 
secolul XVIII. Aceste descoperiri, atát 
ín calitatea lutului cát §i ín ornamente, 
aduc amin te de ceramica din Vadu 
Cri^ului. Deasemenea, vasul gásit in 
apropierea cetápi Oradiei, dupá mone-
zile conpnute, provine tót din secolul M éh é sz  G . S án d o r (1920-1993) 

XVIII. Dupá forrná, culoare §i orna- edényeivel -  M éhész G. Sándor 

ment, pare a fi strámo^ul cantei de 
Vadu Cri^ului.

Conform cercetárilor íntreprin- 
se páná acum, practicarea oláritului la 
Vadu Cri^ului este atestatá in scris incá 
din secolul XVII. 1639 - Aceastá datá, 
o considerám ca fiind primul atestat 
scris, despre oláritul din Vadu Cri^ului.
Dupá pustiirea turceascá, la conscrie- 
rea urbarialá din 1698, apar dói „olári”, 
birául Josephus Fazikas §i Nicolaus 
Fazikas. Din patru iobagi trecuti in 
conscrierile urbariale din 1712 §i 1713, 
dói sunt olari: Michael Fazekas - junior Michael Fazekas - senior. ín 
conscrierea urbarialá din 1717, §apte capi de familie figureazá cu menpunea
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figulus, printre care románul Pascui Olah.in 1719 sunt deja 15 familii in- 
registrate, printre care patru olari, cu menpunea "figulus”: Fazekas Mihály, 
Szegedi István, mesterül Gáspár §i Magyari István.in 1720, din 12 iobagi, 
§ase sunt olari. in afara celor menponap, Ioanes Molnár, Stefanus Magyari, 
Paulus Fazekas Georgius Ujhej.

In anii 1769 - 1770, intr-o conscriere judefeaná se menponeazá cá la 
Vadu Cri^ului se gáse^te lut de buna calitate pentru vase, cu care iobagii fac 
comerp

Dupá conscrierea din 1896, cam 50 de olari au ars 175. 000 de vase. 
In ciuda acestui fapt, in raportul Camerei de Corner^ §i Industrie din Oradea 
pe anul 1899, se menponeazá decáderea oláritului in Vadu Cri^ului. In anii 
urmátori, situapa olarilor s-a inráutápt in continuare. Dupá cél de-al doilea 
rázboi mondial, numárul olarilor acdvi s-a diminuat treptat. In múlté pie^e, 
produsele industriale au luat locul vaselor de ceramicá, eliminándu-le. Mulp 
s-au lásat de aceastá meserie nocivá §i prost plátdtá.

Prin anii 1978-1980, am efec- 
tuat o anchetá sociograficá mai amplá 
la Vadu Cri^ului. Pe atunci acolo acti- 
vau 31 de olari, din care §ase erau fé
méi. Dintre cei douázeci cinci de 
bárbap olari, lucrau la roatá 17. Dintre 
cei 17 maestri olari luap in calcul, pe 
atunci trei erau trecup de 80 de ani, 

Ifj. Méhész G. János formáz nouá aveau peste 70, patru erau intre 
Méhész G. János junior modeleazá 60 70, iar dói impliniserá al cinci-

zecilea an de viapl. Procesul de 
imbátránire era evident. In 2016, doar trei persoane urmáresc in mod activ 
me^te^ugul.

Oláritul din Vadu Cri^ului ocupá un loc aparte in istoria oláritului 
din Románia. Acest privilegiu ii este conferit de culoarea produselor. La 
Vadu Cri^ului culoarea vaselor de lut este albá ca neaua. Aceastá albeatá este 
determinatá de materia primá folositá la faurirea vaselor. Cu cát cantitatea 
de oxid de fier este in procentaj mai redus ín argilá, rezultá ceramicá cu atát 
mai deschisá la culoare. Lutul de la Vadu Cri^ului este aproape lipsit de im- 
puritáp, de aceea vasele produse sunt albe.
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Lutul se extrage din lutárii cu sapa, apói se trage in troaca care este 
datá din máná - in-máná, páná ajunge din adáncime la suprafajá. Este apói 
incárcat in cáru$e $i transportat acasá, unde se depoziteazá la umbrá, in 
gropi cáptu^ite cu piatrá de munte. Lutul este spart cu sapa, apói lásat iama- 
vara, expus intemperiiilor. Astfel se maturizeazá.

Cánd ajunge la prelucrat, se 
a^eazá pe o scándurá o anumitá canti- 
tate de lut, care se bate bine cu maiaua, 
páná devine uniform. Apói urmáeazá 
táierea. Dupá aceasta, lutul era bátut 
de douá-trei őri §i cu picioarele. Ace
astá fazá de lucru care necesita un 
efort fizic deosebit, a fost eliminatá 
prin introducerea folosirii malaxorului 
(gurguláu).

Lucul astfel obpnut se duce in 
casá, se frámántá bine de douá-trei őri, 
apói se „izbe§te” bine de lavipí, proce- 
deu prin care se eliminá bulele de aer 
din lut §i se stránge intr-un bloc, din 
care se rup apói bulgári de aceea^i 
márime. Ace$ti bulgári sunt apói 
índesap printre palme, páná capátá o 
forrná de sferá turtitá.

Roata este cea mai importantá 
unealtá de lucru a olarului. Roata care 
constdtuie de fapt un mecanism 
simplu, pe vremuri fusese confecpo- 
natá de olarul insu§i, mai tárziu de cátre 
támplarii din localitate. Roata folositá 
la Vadu Cri^ului, cu exceppa unor mid 
particularitáp, este aproape identicá cu 
uneltele de modelare folosite in cent- 
rele de olárit din 'fara Bihariéi. Este 
formatá din douá discuri de lemn, a^ezate paralel §i fixate pe un ax vertical. 
Fusul, in partea superioará este fixát de lavipi, dar §i de o bará bátutá in

G urgo lás
Argila este trecutá prin malaxor

A gyaggyúrás 
Frámántarea lutului
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pámánt. Tot de aceastá bará, precum §i 
de piciorul lavi^ei se fixeazá o stinghie, 
pe care se odihne^te piciorul stáng al 
olarului. Aceastá stinghie nu e doar o 
proptealá, ci totodatá conferá aván- 
tul necesar rotirii discului de jós. Mo- 
delarea necesitá un numár restráns de 
unelte. Se folose^te „piaptánul”, 
„clempu§ul”, „$epu§ul”, „sárma” §i 
„hárbul”.

Formarea, modelarea vaselor 
pare a se intámpla cu o rapiditate incre- 
dibilá. Olarul a§eazá bopil de lut bine 
frámántat, pregátit ín prealabil dupá 
ochi cu o precizie aproape la gram, in 
centrul ropi de sus aflatá ín rodre, iz- 
bindu-1 sá adere bine. Printr-o mi^care 
de presare-ridicare, íl trage in forma co- 
nicá, imediat dupá care il preseazá cu 
ambele palme iará^i in bop spre a 
indesa tót mai bine lutul. Din cánd ín 
cánd, olarul i§i moaie mána in apa din 
hárbul maré, umeze^te lutul, pentru a 
pástra netezimea suprafejei buna alu- 
necare. Apói, i§i adánce^te degetul 
maré al máinii drepte ín lut, cu ajuto- 
rul celorlalte degete, trage ín sus boml 
de lut, formánd un cilindru maré. Cánd 
acesta ajunge la ináltimea §i lárgimea 

doritá - urmárind atent grosimea peretelui - olarul preseazá piaptánul de 
peretele exterior al vasului, al cárui interior il fixeazá concomitent cu mána 
stángá, dánd astfel forma finalá. Dupá aceea modeleazá gura, búza ulcioru- 
lui, cu plotogul.

Pentm ca vasele modelate, apói uscate la aer in locuri ferite, sá piardá 
complet apa din constitute sá se intáreascá, adicá sá deviná „ceramicá”,

Id . H a sa s  P é te r  (1928-2002) k o ro n - 

g o z ik  -  Hasas Péter (1928-2002) 
modeleazá

Az ed én y  m eg fo rm á z á sa  
Modelarea vasului
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trebuie supuse arderii. Arderea pro- 
duselor de lut se face ín cuptoare spe- 
ciale. Cuptorul folosit la Vadu Cri^ului, 
asemánátor tuturor celor ce se 
regásesc ín íntreaga Tara Bihariéi, 
apartine de tipul cuptoarelor ín forrná 
de trunchi de con, fará grátar.

Temperámra de coacere este 
controlatá prin mijloace empirice. 
Incálzirea intensivá -  cu lemne mai 
lungi §i mai uscate — íncepe atunci 
cánd vasele de la gura cuptorului devin 
atát de fierbinp, íncát nu se mai pót 
atinge cu mána. Dupá aceea, se conti- 
nuá incálzirea íncá 3-4 ore, páná ce 
vasele devin albe. Atunci olarul scoate 
járul printr-o gurá de foc, mai continuá 
íncá cáteva minute incálzirea prin ce- 
alaltá gurá de foc, apói o inchide pe 
aceea §i se acoperá gura cuptorului. 
Arderea se íncepe de obicei spre seará 

pne 7-8 ore, prelungindu-se in 
noapte. Dupá príma ardere, olarul a§e- 
azá vasele lángá cuptor, verificándu-le 
pe loc facánd trierea lor. El separá 
vasele ce urmeazá a fi smálpiite, pe 
acelea lásándu-le lángá cuptor. Vasele 
nesmálpiite se a§eazá in locul unde se 
depoziteazá páná la desfacerea lor. A 
doua ardere - ce are loc numai in situ- 
apa in care vasele urmeazá a fi 
smálpiite - dureazá doar §ase ore. La 
aceastá ocazie, íncárcarea se executá cu 
§i mai maré grijá, iar incálzirea se face 
cu foc mai in tens.

A  H a sa s  csa lád  p ü s tő je  
Cuptorul familiei Hasas

E d é n y e k  k ivéte le  a  p ü s tő b ő l 
Scoaterea vaselor din cuptor
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Decorarea vaselor de Vadu 
Cri^ului se face prin douá tehnici dis- 
tincte, dupá cum e vorba de vase 
smálpiite, őri traditionale. Vasele tra- 
diponale, fará smal$ - se decoreazá cu o 
singurá culoare de contrast, cu a^a-nu- 
mita vopsea neagrá. Dupá ardere, acest 
negru pare maroniu-inchisá. Aceastá 
vopsea neagrá se obtine din pámántul 
negru, „glangupil” care se gáse^te pe 
Bu$ea, őri la Rátul Grecului lángá Zece 
Hotare, printre pietre, §i in rápele 
spálate de ape.

La Vadu Cri^ului §i astázi se fac 
vase tradiponale, cu caracter strávechi, 
nesmálpoite, mai ales ulcioare, cánp, 
blide. Aceste vase §i-au pástrat páná azi 
nu doar forma lor nobilá, dar §i simp- 
litatea eclatantá a ornamentelor. Con
form caracterelor lor, aceste orna- 
mente §i astázi sunt aplicate cu uneltele 
de odinioará, cu cornul, cornupil, pana, 
§i o unealtá simplá, realizatá din pár de 
porc, cu care se trag vráste paralele. 
Ornamentul este monocrom, decorul 
fiind realizat cu vopsea zisá neagrá, de 
fapt de culoare maro-ínchisá, constánd 
din motive scrise, cu caracter strávechi. 
Modvele ín spiralá őri melci, respectiv 
combinatiile dintre rozetá §i cruce, 

sunt caracteristice pentru Vadu Cri^ului. Putem recunoa^te un vast re- 
pertoriu ale diferitelor forme de prezentare al simbolului strávechi al Soare- 
lui. Spirala este puternic prezentá in ceramica de la Vadu Cri^ului. Este ele- 
mentul decorativ principal dominant al ulcioarelor nesmálpoite. in melci 
simpli, a§ezap unul lángá altul, dispu^i in §ir őri in linie circulará, spirala este

E d é n y  m in tá z á sa  
Formarea vasului

M ázörlő  m a lo m  — Moarápentru 
marinaiul smaltului
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uneori unicul ornament al ulciorului. 
Alteori, este prezentá ca parte orga- 
nicá a compozipei ornamentale de dp 
baroc, compartimentat foarte echilib- 
rat. Nici decorul cánpi nu este mai 
pupn arhaic. Liniile paralele íntretáiate 
ne amintesc de ornamentica vaselor 
din epoca bronzului. Alt ornament, 
trasat tót cu cornul - constánd din mo
tive de tip arhaic „ochi dublu”. Ace
astá ornamenticá este utilizatá §i la 
Vadu Cri^ului, in variatiuni multiple. 
In toate cazurile, sunt folosite moti- 
vele de melci.

Smálpiirea vaselor e un proce- 
deu relativ nou. Vasele smálpiite au 
primit o utilizare tót mai largá dupá 
renun^area la vetrele in aer liber care 
afumau §i murdáreau vasele, §i trece- 
rea la folosirea ma^inilor de bucátárie, 
a plitelor pe care se puteau folosi vase 
mai adecvate. Vasele smálpiite se fac 
in douá varian te. Vasele monocrome, 
cu smal$ verde sau brun (bordo) sunt 
lipsite de orice ornamente. Vasele cu 
smal$ translucid, pe bazá delitargá se 
decoreazá - sub smalp adicá dupá 
prima ardere - cu motive flóráié, de ca
racter naturalistic, vopselele colorate 
fiind aplicate cu ajutorul pensulei.

Páná in zilele noastre, cele mai 
índrágite §i mai cáutate vase de Vadu 
Cri^ului, sunt cele care pástreazá 
rácoarea apei: cántile nesmálpiite ul- 
cioarele tót albe, de cele mai variate

A „ p á ro s  sz e m ”  m o tív u m  
M otivul „ ochilor pereche ”

M áz as  szű rő tá lak  
Strecurátori smáltuite

H a g y o m á n y o s  révi k a n tá k  
Cante traditionale smáltuite 

din Vadu Cri§ului
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forme. Datoritá porozitású pereplor vaselor are loc o evaporare perma- 
nentá, cu pierdere de cáldurá, astfel cá apa rámáne la temperámra scázutá, 
nu ca in bidoanele in care apa nu doar se incálze^te, dar mai prime^te un 
miros neplácut. Datoritá acestei calitáp, in múlté locuri cánple ulcioarele 
de Vadu Cri^ului sunt folosite §i astázi, in duda existen^ei instalapilor de 
apá. Ulcioarele se fac in numár foarte maré, existánd o cerere insemnatá 
pentru ele. La inmormántári, románii cumpárá chiar î 100 - 120 de bucáp 
pentru pomaná, ulcioarele fiind dámite ín primul ránd copiiilor din familii

K an csó k  és eg y éb  ed é n y ek  (S zolga 
G. Ju lisk a  m u n k á i)

Cáni §i alté vase (Obiecte con- 
fectionate de Szolga G. Juliska)

V á sz o n faz ék  
Oalá din pánzá

mai nevoia^e.
Canceul este un vas asemánátor 

cu canta, de dimensiune mai micá $i cu 
gátul ceva mai lung. Se folose^te pentrn 
pus apá pe masá. Se folosesc in vari- 
anta smálpiitá, atát in exterior cat §i in 
interior. Se fac fie pe fond alb orna- 
mentat cu flori in culori, cu smal$ 
translucid §i incolor, fie cu smal$ 
bmn(bordo) sau verde.

In timpurile vechi, oalele cu 
douá torp /  oala maré /  - erau foarte 
cáutate. Cu ocazia nunplor sau hramu- 
rilor, in oalele mari se fierbeau ciorbe §i 
se gáteau sármálu^e, la foe in aer liber. 
Muncitorii forestieri gáteau §i 
mámáliga in oala maré. Se folosea la 
pástrarea unturii pentm iarná. Oala era 
de 20 - 30 litri, cu partea de sus mai 
bombatá, subpindu-se spre spre fundul 
vasului. Oala pántecoasá cu fundul 
subpat, se fácea in diferite márimi. In 
cea de 5-6 litri se fíerbe, dar se §i poartá 
máncarea la cámp, in plase impletite 
din fire de cánepá. Oalele mai mici, de 
1-5 litri, se faceau cu o singurá toartá 
erau folosite in gospodárii, la fiert
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máncare pentm familii mai pupn nu- 
meroase. Totodatá, cele §i mai mici 
erau folosite ca olcu^e pentm prepara- 
rea ingro^elilor.

Se faceau oale smálpiite de di
ferite forme §i dimensiuni, pentm 
pástrarea unmrii §i a magiunului de 
pmne, ulcele bortoase pentm varzá. 
Oamenilor le pláceau okúidé mici, 
sferice hárboaicele comandate ín 
numár maré, pentm pomeni. In unele 
hárboaice, cu o singurá toartá bom
batá deasupra gurii vasului, cumetrele 
purtau máncarea pe care o duceau láu- 
zelor. Se mai faceau oale lungi, pán- 
tecoase, cu gura §i fundul mai inguste, 
pentm prins lapte.

Din grupul vaselor plate fac 
parte blidele de diferite márimi. O 
parte din aceste blide sunt folosite 
pentm decorarea pereplor.

Diferite fapí de vasele de Vadu 
Cri^ului, care au ca materié primá lutul 
aproape lipsit de oxizii de fier, §i care 
rámán albe dupá ardere, ghivecele de 
flori sau hárbii de pene se fac din lut 
galben-ro^cat, care dupá ardere devine 
ro§u.

Dupá datiná, la Vadu Cri^ului 
incá din 1928 au inceput sá producá 
jucárioare pentm copii. Jucárioarele se 
vindeau la intrarea in Pe^tera Vántului, 
ca suvenimri. Pe lángá vasele 
mámn^ele, unii -mai pupni la numár - 
faceau figurine de animale.

Szilkék , c su p ro k  
Vase de lut, ulcele

K istán y ér h ag y o m án y o s  m o tí
v u m m al

Talger mic.cu motive traditionale
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A  révi fa zek a so k  2014-ben 
Olarii din Vadu Cri§ului in 2014

De^i aveau produse unice in 
felül lor, olarii de la Vadu Cri^ului luc- 
rau cu o rentabilitate extrem de redusá. 
Tocmai de aceea, páná in 1947 erau 
scutiti de impozite, ba nici in pie^e nu 
plateau taxe. Introducerea impozitárii, 
exdnderea treptatá a folosirii vaselor de 
metal, porcelán, sticlá §i a celor ema- 
ilate, dezvoltarea fabricii locale 
Ceramica au contribuit in mod evident 
la sárácirea olarilor §i deciinul oláritului 
la Vadu Cri^ului.

108

H asas János

A révi népm űvészet panteonja

Tanulmányomban a népművészet még élő vagy a közelmúltban elhunyt 
mestereit mutatom be: Halász Erzsébet, Szolga Géczi Julianna, és Hasas 
Péter fazekasokat, Géczi Hegedűs Sándor mesemondót, valamint Teodor 
Pascar ikonfestőt.

A révi fazekasság több száz éves kultúrával rendelkezik, melyet 
részletesen ismertet Mózes Teréz néprajzkutató e kötetben újraközölt írása. 
A kultúra azonban nem maradhatott volna fenn a benne alkotó mesterek 
nélkül, így a következőkben az ő életüket és munkásságukat mutatom be.

Az 1980-as évek elején még 31 agyagműves élt Réven, de tényleges 
fazekas munkával csak 7 férfi foglalkozott. Sajnos már ekkor nyilvánvaló 
volt az elöregedés, a fazekasok számának folyamatos csökkenése. A néhány 
évtizede még aktív fazekasok közül ma már csak kevesen élnek. A 
temetőben nyugszik Szilágyi Sándor, aki arról volt nevezetes, hogy 
akármilyen különleges formájú edényt meg tudott formázni, felesége, az 
ügyes kezű Flórika, aki csodálatosan tudta pingálni a férje által készített 
edényeket, Piroska Mihály, Domokos Mihály és fia, Sándor, Gavrilut Lazar, 
Boer Toader, Kosa Imre és felesége, Mári, Samu Imre és felesége, Mári, 
Halász Ferenc és felesége, Erzsi,
Halász Sándor, Halász Mihály, Halász 
János és felesége, Piroska, Halász 
Imre, Méhész Géczi Sándor, Hasas 
János, Hasas Péter, az egykori Kovács 
Peti családból származó Seres Mária, 
és Halász Imre özvegye, Halász 
Erzsébet, akárcsak a faluközpontban 
álló Korongozó fazekas szobor 
alkotójának, Tőzsér Erzsébetnek az 
ősei, a néhai Hasas és Técsi családok 
tagjai.

A közelmúltban még hárman 
művelték az ősi mesterséget. Közülük 
a legidősebb Halász Erzsébet volt, aki 
egy régi fazekascsaládban született
1936. január 15-én. Édesapját korán H a lá sz  E rz sé b e t (1936-2015)
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elvesztette, édesanyja nevelte lánytestvérével. A család megélhetését a 
fazekasság biztosította, édesanyja sokszor hátán vitte az edényeket a 
körösbánlakai vagy a barátkai piacra. Halász Erzsébet négy osztály 
elvégzését követően édesanyja segítségévé vált. Az árut nyersen vette meg 
a férfi fazekasoktól, s azokat festette és égette ki. Azért, hogy ne fizessen az

H a lá sz  E rz sé b e t lán y a , G éczi Kál 

G yöngyi -  Fiica lu i Halász Er
zsébet,, Géczi Kál Gyöngyi

Szolga G éczi J u lia n n a  (1939- )

áruért sokszor besegített festeni 
azoknak a mestereknek, akitől árut 
hozott. 1952-ben férjhez ment, a 
szintén fazekascsaládból származó 
Halász Imréhez. A házaspár egy időre 
felhagyott a fazekassággal, Halász Imre 
csak nyugdíjazása után ült ismét a 
korong mellé. 1988-ban, férje halála 
után Erzsébet is korongozni kezdett, 
de nem volt ereje, hogy nagyobb 
agyagedényeket formázzon. A 
környéken elsőként készítettek festett 
árut. A család által alkalmazott, 
jellegzetes díszítőmotívum a madár és 
egy rózsa volt. Halász Erzsébet húsz 
évig, 2015-ben bekövetkezett haláláig 
járt ki a Zichy-barlanghoz árulni. 
Munkáját lánya, Géczi Kál Gyöngyi 
viszi tovább, akinek az égetésben férje, 
a révi barlangi túravezető Géczi Kál 
Mihály segít.

A révi fazekasság jeles 
képviselője Szolga Géczi Julianna 
(szül. Hasas Julianna) 1939. december 
20-án született. Gyermekkora óta 
korongozik. Apjától tanulta a
mesterséget, mely a családban
nemzedékről nemzedékre szállt. 
Büszkén mesélte, hogy édesapja 
nagyon ügyes és gyors kezű fazekas 
volt. 83 évesen is dolgozott, bár már 
enyhén remegett a keze. 
Gyermekeinek kamaszkorukban 
korongot készített, melyen
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elsajátíthatták a fazekasmesterség 
fogásait, az agyag előkészítését. 
Juliannát ki akarták hagyni ebből, 
mivel úgy tartották, a fazekasság 
férfiaknak való mesterség. Titokban 
azonban a koronghoz ült, és eltanulta 
a fogásokat. Férjhez ment, majd a 
kerámiagyárban dolgozott. Az Arta 
Cri^ana Szövetkezet megrendelésére 
1983—85 között óriásvázákat 
készítettek, melyek a Cotroceni 
palotába kerültek. A modell 
magassága 1,40 méter, a hasa 1,38 
méter átmérőjű volt. Egy ilyen darab 
elkészítéséhez több mint két mázsa 
agyag kellett. A révi szakközépiskola 
előtt kiállított nagyméretű kantát is ő 
készítette, édesapjával közösen. A 
mázas edényeket akkor kezdték el 
készíteni, amikor beindult a helyi gyár. 
A családnak sokat segített Béli Etelka 
a „hímzésénél”. Az idős fazekas 
munkáját most a fia, Jóska is segíti. 
Főleg az égetést végzi, de néha a 
korong mellé is leül. Géczi Juliánná a 
kilencvenes évek közepén egy saját 
égetőkemencét -  püstőt — is épített. 
Sokan keresik fel külföldről is.

Mesteri szinten műveli a 
fazekasságot az 1955-ben született 
Hasas Péter is. Édesapja, akit szintén 
Hasas Péternek hívtak,
népművészként éveken át 
Debrecenben is oktatta a fiatalokat a 
fazekasság művészetére. If). Hasas 
Péter szüleitől tanulta meg a 
mesterséget, de nem ebből akart 
megélni. Munkahelyet keresett, 
dolgozni járt, hobbiból korongozott

Szolga G. Julianna bokályai — Cánile 
de vin form ate de Szolga G. Julianna

Szolga G. Julianna az egyik óriásváza mel
lett -  Szolga G. Julianna lángá o vazá uria§á

Egy Réven maradt óriásváza 
O  vazá uriagá rám asá in  Vadu C ri§u lu i
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H a sa s  P é te r  (1928-2002)

H a sa s  P é te r  (1955- )

H a sa s  P é te r  lánya , M ária  
Fiica lui Hasas Péter; Póli Mária

egy ideig. Tehetségét ügyes kezű 
édesapjától örökölte. Munkájában 
édesanyja Erzsébet és lánya, Mária 
segíti, főleg a díszítésben és az 
értékesítésben. Fia, aki mérnöki 
diplomával rendelkezik Aradra nősült, 
és több, árammal meghajtott korongot 
készített már. Húga, Mária, a barátkai 
iskola oktatója, a községhez tartozó 
Beznén fazekas szakkört indított. 
Szülőfalujában Réven is készül egy 
oktatóműhely, a most épülő 
református közösségi házban, ahová 
szintén felkérést kapott a gyerekek 
oktatására. Hasas Péterék mázas 
edényeket is készítenek, a mázat 
Magyarországról szerzik be. A révi 
fazekasok munkái ismertek és 
keresettek voltak az ország vásáraiban, 
sőt a határokon túl is. Bennük frissen, 
hűsen maradt az ivóvíz, és jóízű volt az 
étel. A gyári termékek ugyan 
kiszorították a cserépedényeket, de 
talán nem végleg, talán még újból 
felfedezhetjük értékeiket.

A fazekasság mellett a révi 
magyarság népköltészeti
hagyományvilága is kiemelkedő 
jelentőségű, különös tekintettel a helyi 
vonatkozású, a szájhagyományban 
öröklődő mondák és mesék 
sokaságára. Ebből a
hagyományvilágból merített Géczi 
Hegedűs Sándor (1935-2015), az 
utolsó falusi mesemondók egyike. Dr. 
Magyar Zoltán a Magyar Tudományos 
Akadémia Néprajztudományi
Kutatóintézetének tudományos
főmunkatársa a Mátyás király
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G éczi H e g e d ű s  S án d o r 
(1935-2015)

Körösréven. Géczi Hegedűs Sándor 
történetei című kötetben részletesen 
feldolgozta a mesemondó életrajzát, 
munkásságát, így a következőkben e 
kötet adatait adom közre. A családi 
hagyomány a família eredetét egészen 
Mátyás király uralkodása idejéig vezeti 
vissza. Eszerint az ős, Géczi Jankó 
János nem csupán a községben 
megforduló igazságos királlyal került 
komaságba, hanem egyszersmind ő 
volt az első fazekas is Réven. Géczi 
Hegedűs Sándor lakatosnak tanult. A 
sorkatonai szolgálat letöltését 
követően lakatosként kapott állást, 
majd a révi kályhagyárban 
helyezkedett el, ahonnét huszonöt év 
szolgálatot követően 1990-ben ment 
nyugdíjba. 1960 elején nősült.
Feleségétől, a szintén révi Gitye 
Erzsébettől egy fiúgyermeke (Géczi 
Hegedűs Miklós) született. Géczi 
Hegedűs Sándor érdeklődése 
szerteágazó volt. Több művészeti 
ágban is otthonosan mozgott: kiváló 
történetmondó volt, amatőr zenész és 
színjátszó volt, felesége halálát 
követően (1993) pedig a meseírással is 
megpróbálkozott. A révi színjátszó 
kör tagjaként összesen 38 darabban 
szerepelt (először 1954-ben). A 
mesemondást inkább csak családi 
körben gyakorolta. A halála előtti 
években rendszeres látogatójává vált a 
révi magyar óvodának, hogy 
történeteivel tanítsa, szórakoztassa a
gyerekeket. Előadásmódjából csaknem teljesen hiányzott a színészi játék, 
szinte kizárólag a hangjával és a párbeszédes részekből adódó szerepjáték 
lehetőségeivel „dolgozott”. A meséket nem csupán mondta, hanem felesége

A „ m e sé s  fü z e t” 
Caietul cu pove§ti

G écz i H e g e d ű s  S án d o r M ag y ar Z o l
tá n  n é p ra jzk u ta tó v a l és H a sa s  Ján o s  

a lp o lg á rm e ste rre l G éczi H e g e d ű s  
S án d o r a lá tu ri d e  e tn o g ra fu l M agyar 
Z o ltá n  §i v icep rim aru l H a sa s  Já n o s
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halálát követően írta is. Esetenként saját történetet alkotott a helyi élmények 
és a már ismert népköltészeti motívumkincs felhasználásával. A Pro Rév 
Egyesület, a Magyar Tudományos Akadémia, és a Kolozsvári Kriza János 
Társaság jelölése által 2012-ben, az akkor 77 éves révi mesemondó a 
Népművészet Mestere díjban részesült. Ugyanebben az évben Réven a helyi 
közösség szellemi, anyagi fejlődéséért kifejtett munkájáért Pro Meritis díjat 
is kapott. Az utolsó falusi mesemondók egyike nem sokkal az elismerések 
után, 2015-ben hunyt el.

A révi népművészet 
panteonjába tartozik Teodor Pascar 
ikonfestő is, aki 1940. március 7-én 
született Réven. Dolgozott a helyi 
Csempegyárban, vágóhídon, majd 
Vársonkolyoson a bauxitvállaltnál. Itt 
figyeltek fel rajztehetségére. Napi 
feladata volt, hogy térképet készítsen a 
bánya galériáiról, járatairól. 1963-ban 
beiratkozott a nagyváradi
Népművészeti Iskolába, festészet 
szakra. Ikonokat fest, de a fafaragást is 
szereti. Az ortodox vallású Teodor 
Pascar ikonná nemesíti érzelmeit, 
gondolatait. Festészeti módja egyéni, 
figuráiban az érzékiség, a feszültség, a 
kétely és öröm egyaránt jelen van. 

Ikonjai nem ablakok a túlvilágra, sokkal inkább a mának szólnak, jelzik, 
hogy a rohanó világban meg kell állnunk, hogy figyeljünk önmagunkra, a 
minket körülvevő természetre, az emberi közösségre.

T e o d o r  P a sc a r  (1940- )
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H asas János

Panteonul artei populare din Vadu Crigului

ín studiul de fa$á voi prezenta activitatea mae^trilor artei populare aflati incá 
in via^á sau decedap recent. Este vorba de olarii Halász Erzsébet, Szolga 
Géczi Julianna §i Hasas Péter, de povestitorul Hegedűs Sándor §i de 
pictorul de icoane, Teodor Pascar.

Oláritul din Vadu Cri^ului are o tradipe seculará, prezentatá 
amánunpt de etnografa Mózes Teréz, ín studiul republicat in acest volum. 
Me§te§ugul acesta insá nu ar fi putut sá supraviepiiascá fara mae^trii care 1- 
au practicat, astfel in continuare voi prezenta via$a §i activitatea lor.

La inceputul anilor optzeci tráiau incá treizeci unu de cerami^ti in 
Vadu Cri^ului, dar cu oláritul propriu-zis doar §apte bárbap s-au ocupat. 
Din pácate, atunci a fost de ja sesizabil procesul de imbátránire a populapei 
in comuná, prin urmare §i scáderea treptatá a numárului de olari. Din olarii 
activi de odinioará, in deceniile apropiate nu mai tráiesc decát pupni. In 
cimitir se odihnesc Szilágyi Sándor, recunoscut pentru talentul sáu de a 
executa vase in orice forrná deosebitá, de asemenea, sopa sa, indemánatica 
Flórika, care §tia sá picteze minunat vasele confecponate de sop Piroska 
Mihály, Domokos Mihály §i fiúi sáu, Sándor, Gavrilu^ Lazár, Boer Toader, 
Kosa Imre §i sopa sa, Mári, Samu Imre sopa sa, Mári, Halász Ferenc 
sopa sa, Erzsi, Halász Sándor, Halász Mihály, Halász János §i sopa sa, 
Piroska, Halász Imre, Méhész Géczi Sándor, Hasas János, Hasas Péter, 
Seres Mária, originará din familia de odinioará a lui Kovács Peti, váduva lui 
Halász Imre, Halász Erzsébet, precum $i strámo^ii lui Tőzsér Erzsébet -
creatoarea bustului Olarul modelánd, 
ridicat in centrul satului -, membrii 
familiilor de odinioará, Hasas Técsi.

Recent trei persoane au 
practicat incá me^te^ugul arhaic, 
dinire ace^tia cea mai in várstá era 
Halász Erzsébet, náscutá intr-o familie 
de olari, la 15 ianuarie 1936. §i-a 
pierdut tatái ei de timpuriu, mama sa a 
crescut-o, ímpreuná cu sora sa. 
Oláritul a asigurat e x is te d  
mama sa deseori in spa^é dücea vasele

H a lá sz  E rz sé b e t ed én y e i 
Vashje lui Halász Erzsébet
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la tárgurile din Bálnaca sau Bratca. 
Dupá terminarea celor patru clase, 
Halász Erzsébet a devenit ajutor 
pentru mama sa. Marfa a fost 
cumpáratá in stare crudá de la olari 
bárbafi, apói pictatá $i arsá. Ca sá nu 
cheltuiascá pentru materia primá, 
deseori i-a ajutat pe mesteri la pictat, 
aducánd de la ei marfá. In 1952 s-a 
cásátorit cu Halász Imre, originar tót 
dintr-o familie de olari. Pentru o vreme 
so fii au abandonat oláritul, Halász 
Imre numai dupá pensionare a revenit 
la vechiul sáu mejtejug. Dupá moartea 
sofului ei, in 1988, Halász Erzsébet §i- 
a condnuat meseria, dar nu mai avea 
fórja sá modeleze vase de lut de mari 
dimensiuni. In zoná dánsa a 
confecfionat príma oará produse 

pictate. Motivele ornamentale caracteristice, utilizate de familie, erau 
pasárea $i trandafirul. Timp de douázeci de ani, páná la moartea survenitá 
in 2015, Halász Erzsébet era mereu prezentá cu produse la tárgul de lángá 
pejtera Zichy. Munca dánsei este continuatá de fiica sa, Géczi Kál Gyöngyi, 
ajutatá in arsul argilei de cátre soful ei, Géczi Kál Mihály; dánsul fiind ghidul

pejterii din Vadu Crijului.
Náscutá la 20 decembrie 1939, 

cu numele Hasas Julianna, Szolga 
Géczi Julianna este o reprezentantá 
distinsá a oláritului din Vadu Crijului. 
Practicá meseria din copilárie. 
Mejtejugul 1-a inváfat de la tatái ei, 
meserie mojtenitá de la o generade la 
alta. Lucra chiar ji la vársta de 83 de 
ani, dejii putin ii tremura mána. Cánd 
copiii ei au ajuns la adolescenfá, le 
confecjiona cáte-o roatá, cu ajutorul 
cáreia ei au putut insuji manevrele 

) oláritului, pregátirea materialului brut. 
Pe Iuliana au vrut sá o scuteascá de

Szolga Géczi Julianna (193

Halász Erzsébet a Zichy-barlang 
előtt árul -  H alász E rzsébet 
vinde in fata Pegterii Vadu 

Crigului (Pegtera Z ichy)
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aceastá muncá, deoarece au considerat 
cá oláritul e un meftejug pentru 
bárbafi. In secret insá ea manevra 
discul, ji a inváfat meseria. S-a 
cásátorit, apói a lucrat in fabrica de 
ceramicá. La comanda Cooperativei 
Arta Críjana au confecfionat, intre 
1983-85, vase de flori uriaje pentru 
Palatul Cotroceni. Módéiul a avut o 
ínál (Íme de 140 centimetri 5 1 o láfime 
de 134 centimetri. Pentru 
confecfionarea unei asemenea vase era 
nevoie de peste douá suté de kilograme 
de lut. Tót dánsa a confecfionat — 
impreuná cu tatái ei — vaza de lut 
expusá in faja liceului din Vadu 
Crijului. Confecjionarea vaselor 
smálfuite a inceput odatá cu infiinjarea 
fabricii locale. Familia era ajutatá, la 
„pictarea vaselor”, de Béli Etelka. 
Imbátránind, este sprijinitá de fiúi ei, 
Jóska, care ajuta in prímül ránd la arsul 
obiectelor, dar uneori se ajeazá $i lángá 
disc. La mijlocul anilor nouázeci, 
Géczi Julianna ji-a construit un cuptor 
pentru arsul vaselor. Mulfi o viziteazá 
$i din stráinátate.

La nivel de maestru cultivá 
oláritul $i Hasas Péter, náscut in 1955. 
Tatái lui, care purta acelaji nume, a 
prédát arta oláritului elevilor din 
Debrejin. Tánárul Hasas Péter a 
invájat mejtejugul de la párinti, dar nu 
cu meseria aceasta a vrut sá-§i asigure 
existenja. §i-a cáutat un loc de muncá, 
a umblat la lucru, uneori insá in timpul 
liber, manevra roata olarului din 
pasiune. Talentul 1-a mojtenit de la 
tatái sáu, indemánatec ín olárit. ín

Szolga G. Julianna püstője 
C uptorulpentru arsul vaselor al 

lu i Szolga G. Julianna

A Cotroceni palotába készített óriás
vázák -  Vazele uriage confecponate 

pentru Palatul Cotroceni

H asas Péter korongozik  
H asas P éter m odeleazá
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H a sa s  P é te r  ed én y e  
Vasul lui Hasas Péter

H a sa s  P é te r  m u n k á i -  Obiectele 
confecponate de Hasas Péter

munca sa este ajutat de mama sa, 
Erzsébet de fiica sa, Mária, mai ales 
in ornamentape §i la vánzare. Fiúi sáu 
inginer s-a cásátorit la Arad, a 
confecponat mai múlté rofi de olárit 
puse in mi^care prin curent electric. 
Sora sa, Maria, profesoará la ^coala din 
Bratca, conduce un cerc de olárit in 
satui Beznea, sat component al 
comunei Bratca. A fost solicitatá sá 
predea copiilor, §i in satui ei natal, in 
Vadu Cri^ului, unde se doteazá un 
atelier de olárit, ín casa comunitápi 
reformate si un cuptor de ardere, 
actualmente ín fazá de construire. 
Família lui Hasas Péter confecponeazá 
§i vase smálpiite, smalpil fund procurat 
din Ungaria. Produsele olarilor din 
Vadu Cri^ului au fost cunoscute $i 
cáutate in tárgurile din £ará, ba chiar §i 
dincolo de granite. In acestea apa de 
báut se pástreazá proaspátá, rece, iar 
máncarea gustoasá. Vasele 
confectionate in fabrici au eliminat in 
maré másurá de pe pia$á vasele de lut, 
dar poate cá nu definitiv, sperám cá o 
sá le redescoperim valorile.

Pe lángá olárit, lumea 
tradipilor din literatura populará este 
foarte importantá, in mod deosebit 
mulpmea legendelor §i pove^tilor, 
transmise mo^tenite prin tradipe 
oralá. Din aceastá lume a tradipilor s-a 
inspirat unul dintre ultimii povestitori 
rurali, Géczi Hegedűs Sándor (1935- 
2015). Dr. Magyar Zoltán, colaborator 
^tiinpfic principal din cadrul 
Institutului de Cercetári Etnografice al
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G éczi H e g e d ű s  S án d o r m e se 

m o n d ó  — Povestitorul Géczi He
gedűs Sándor

Academiei §tiinpfice Maghiare a 
prezentat amánunpt biográfia §i 
activitatea povestitorului in cartea sa 
intitulatá Regele Matias la Vadu 
Cri^ului. Istoriile lui Géczi Hegedűs 
Sándor. Astfel, in continuare voi 
transmite datele acestui volum.
Conform tradipei familiale, originea 
familiei dateazá din perioada domniei 
lui Matia Corvin. Astfel, strámo^ul 
Géczi Jankó János nu doar cá a ajuns 
in cumetrie cu regele care trecuse prin 
comuná, ci dánsul a fost, in acela^i 
timp, primul olar in Vadu Cri^ului.
Géczi Hegedűs Sándor a invájat 
meseria de lácátu§. Dupá executarea 
serviciului militar a fost angajat in 
calitate de lácátu^, apói a lucrat in 
fabrica de sobe, de unde a intrat in 
pensie, in 1990, dupá douázeci §i cinci 
de ani de muncá. S-a cásátorit in 1960.
De la sope - §i ea din Vadu Cri^ului - i 
s-a náscut un báiat: Géczi Hegedűs 
Miklós. Preocupat de diverse domenii,
Géczi Hegedűs Sándor s-a mi^cat 
familiar in diferite ramuri artistice: era 
un povestitor, muzician §i actor 
amatőr excelent, iar dupá moartea 
sopei sale (1993) a experimentat §i scrisul de pove^ti. Povestitul 1-a practicat 
doar in cadru familial. In anii de inaintea morpi a vizitat frecvent grádini^a 
localá, pentru a instrui §i distra copiii cu pove^tile sale. Din modul sáu de 
prezentare lipsea cu tótul jocul actoricesc, parcá a „lucrat” numai cu vocea 
§i cu instrumentele figurapei. Nu doar prezenta pove^ti, ci dupá moartea 
sopei sale scria. Cáteodatá inventa istorii proprii, folosindu-se de 
amintirile locale $i de tezaurul motivelor din literatura populará, cunoscut 
de ja de dánsul. Nominalizat de cátre Asociapa Pentru Vadu Cri^ului, 
Academia §tiinpficá Maghiará Societatea Kriza János din Cluj-Napoca, 
povestitorul a fost distins in 2012 - atunci avea 77 ani -, pentru munca sa 
depusá in interesül dezvoltárii culturii locale, cu premiul Pro Meritis. Unul

A N é p m ű v é sz e t M este re  D íj á tv é te 

lén  -  Cu prilejul preluárii premiului 
„Maestru al Artei Populare”
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dintre ultimii povestitori rurali a decedat cu pupn timp dupá recunoa^tere, 
in 2015.

ín  panteonul artei populare din 
Vadu Cri^ului intrá §i pictorul de 
icoane, Teodor Pascar, náscut in 
localitate la 7 martié 1940. A lucrat in 
fabrica de faian^á din sat, apói la abator, 
precum §i la intreprinderea de bauxit 
din §uncuiu§. Aid i s-a descoperit 
talentul la desen. Sardna zilnicá i-a fost 
sá deseneze hárp despre galéria $i 
canalele minei. ín  1963 s-a inscris la 
§coala de artá populará din Oradea, la 
secpa de picturá. Picteazá icoane, dar 
agreazá §i cioplitul lemnului. 
Ortodoxul Teodor Pascar i§i 
innobileazá in icoane sentimentele, 

ideile. Modul sáu de a picta este unic, ín figurile sale sunt prezente, 
deopotrivá, senzualitatea, tensiunea, indoiala §i bucuria. Icoanele lui nu sunt 
geamuri spre lumea de dincolo, mai degrabá se adreseazá prezentului, ne 
anunpí cá trebuie sá ne oprim cáteodatá in lumea aceasta grábitá, sá ne 
acordám atenpe, nouá §i naturii care ne inconjoará, comunitápi noastre.

T e o d o r  P a sc a r  ikon jaival 
T e o d o r P a sca r c u  ic o a n e le  sa le
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