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n Abstract: The Unitarian Fortified Church 
in Dârjiu is one of the best known ecclesias
tical historic buildings in Transylvania. The 
church was protected by a defensive wall 
with corner bastions and a tower, moreover 
there is also a defensive level on the church 
(with loopholes and pitch pouring slots, built 
on buttresses and corbels). These were built 
following the havoc from the beginning of the 
17th century based on the researchers various 
considerations. We sampled the wooden ele
ments and structures of the building ensem
ble on several occasions between 2006 and 
2013 in order to perform their dendrochrono
logical analysis and determine the construc
tion or reconstruction period of the analysed 
wooden structures and building elements. 
The most important result of the research is 
that the current roof structure of the church 
– including the wooden structure of the defen
sive level – was built at the turn of the 15th and 
16th centuries and still stands with its subse
quent additions. Thus the defensive level of 
the Church in Dârjiu is not a late copy of the 
similar historic buildings in the Saxon Land 
but their contemporary edifice. Regarding the 
tower, we did not find any elements from the 
construction period, the dated wooden ele
ments can be related to the repairs from the 
beginning of the 17th century. The defensive 
walls and the corner bastions were also built 
at the beginning of the 17th century according 
to the analysis of the wood samples.

n Keywords: dendrochronology, historic roof 
structure, dating, Fortified Church in Dârjiu 

n Dendrochronology is a dating method 
of natural sciences by which, based on the 
analysis of the growth rings of archaeologi-
cal timber and historic wooden structures, 
one can determine the absolute or relative 
age when the raw material trees were cut 
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n Kivonat: A székelyderzsi (Dârjiu) unitárius erődtemplom Erdély egyik le
gismertebb egyházi műemléke. A templom védelmét sarokbástyás védőfal és 
torony biztosította, emellett a templom épületén – támpillérekre és gyámokra 
helyezett szuroköntős, lőréses – védelmi szintet is kialakítottak. Ezek építését 
különféle megfontolások alapján eddig a kutatók egy XVII. század eleji dú
lás utáni időszakra keltezték. Az épületegyüttes faelemeiből, -szerkezeteiből 
2006 és 2013 között több alkalommal vettünk dendrokronológiai vizsgálatra 
mintákat, hogy azok elemzésével megállapíthassuk a faszerkezetek, épület
részek építési vagy átépítési korát. A kutatás legfontosabb eredménye, hogy a 
templom jelenlegi fedélszerkezete – a védelmi szint faszerkezetét is beleértve 
– a XV–XVI. század fordulóján épült, és későbbi kiegészítésekkel a mai napig 
áll. A székelyderzsi templom védelmi szintje tehát nem kései másolata a ha
sonló szászföldi emlékeknek, hanem azok kortársa. A toronyra vonatkozóan 
nem sikerült építéskori elemeket találni, a keltezett fák a XVII. század eleji 
javításokhoz köthetők. A védőfalak és sarokbástyák, a faminták elemzésének 
tanúsága szerint, szintén a XVII. század első felében épültek.

n Kulcsszavak: dendrokronológia, történeti fedélszerkezet, keltezés, szé-
kelyderzsi erődtemplom

n A dendrokronológia olyan természettudományos keltezési módszer, 
amellyel régészeti faleletek, történeti faszerkezetek évgyűrűinek vizsgálata 
alapján meghatározható az alapanyagul szolgáló fák kivágásának abszolút 
vagy relatív kora. A fák növekedését alapvetően az éghajlat határozza meg, 
így az azonos éghajlati körülmények között élő, azonos fafajhoz tartozó fák 
évgyűrű-növekedése évről évre hasonló. A dendrokronológia módszere 
azon alapszik, hogy ugyanabban a zónában az egykorú fák évgyűrűszerke-
zete hasonló, és így keltezett összehasonlító adatsor birtokában meghatároz-
ható egy legalább 30 évgyűrűvel rendelkező fa kora.2 Faszerkezetekből, fal-

1 BOTÁR István, régész, Csíki Székely Múzeum, Erdélyi Dendrokronológiai Laboratórium, 
Csíkszereda, Románia; dr. GRYNAEUS András, régész, Magyarországi Dendrokronológiai 
Laboratórium, Budapest, Magyarország; TÓTH Boglárka, régész, Szegedi Tudományegye-
tem, Magyarország és Erdélyi Dendrokronológiai Laboratórium, Csíkszereda, Románia.

2 GRYNAEUS András: A magyarországi dendrokronológiai kutatás eredményei és új kér-
dései. In F. ROMHÁNYI Beatrix, GRYNAEUS András, MAGYAR Károly, VÉGH András 
szerk.: „Es tu scholaris”. Ünnepi tanulmányok Kubinyi András 75. születésnapjára. Bu-
dapest, 2004, Budapesti Történeti Múzeum, 87–102., GRYNAEUS András: Dendrokro-
nológia. In MÜLLER Róbert szerk.: Régészeti kézikönyv. Budapest, 2011, Magyar Régész 
Szövetség, 525–531., SCHWEINGRUBER Fritz Hans: Der Jahrring. Standort, Methodik, 
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Dendrochronology in Europe. Principles, interpretations and applications to Archaeology 
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Dendrokronológiai vizsgálatok és 
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ba beépített faelemekből vett minták dendrokronológiai elemzése akár évre 
pontos abszolút keltezést eredményezhet. Alapos helyszíni megfigyelések 
során, faminták keltezési eredményei alapján épületek, illetve faszerkeze-
tek építési ideje is meghatározható, illetve behatárolható. A székelyderzsi 
unitárius templom épületegyüttesében több alkalommal végzett dendrok-
ronológiai kutatás során sikerült éves pontossággal keltezni a hajó, illetve 
a szentély feletti fedélszerkezetek építését, a védőfalak, valamint a három 
bástya építését, továbbá a torony javítását és átépítését. 

Erdélyben 2003-ban átfogó dendrokronológiai kutatásokat kezdtünk 
meg az Országos Tudományos Kutatási Alap (OTKA) támogatásával.3 A 
kutatás egyik legfontosabb része volt a székelyderzsi unitárius templom 
történeti faszerkezeteinek és faelemeinek dendrokronológiai vizsgála-
ta. A 2006-ban vett 25 faminta elemzésének eredményeiről röviden be-
számoltunk a Transsylvania Nostra 2008/4. lapszámában.4 Itt jeleztük, 
hogy a megválaszolatlan kérdések eldöntéséhez további mintavételre van 
szükség mind a hajó és szentély feletti fedélszerkezetekből, mind a to-
rony esetleges eredeti faelemeiből. 2008-ban Hargita Megye Tanácsának 
műemlékvédelmi programja újabb lehetőséget adott helyszíni munkára, 
amikor további 16 famintát vettünk, majd 2013-ban – ismét az OTKA által 
támogatott kutatás részeként – újabb 14 faelemből vettünk mintát a még 
mindig tisztázatlan kérdések megválaszolása céljából.5

A következőkben a székelyderzsi unitárius templom épületegyüttesé-
ből származó összesen 54 faminta dendrokronológiai elemzésének ered-
ményeiről, azok – építéstörténeti megfigyeléseinkre alapozott – értelme-
zéséről számolunk be. A hajó és a szentély feletti eredeti fedélszerkezetek 
keltezési eredményeinek értékeléséhez elkészítettük a fedélszerkezetek 
elméleti rekonstrukcióját (1. kép, 1–2. ábra).6 

3 A 2003 és 2006 között végzett kutatás száma: F043167.
4 BOTÁR István, GRYNAEUS András, TÓTH Boglárka: „Új” módszer a történeti faszerke-

zetek keltezéséhez. A dendrokronológiai kutatások kezdetei Erdélyben. Transsylvania 
Nostra, 2008. 4. sz. 10–14.

5 A 2012–2015. évi OTKA-kutatás száma: K 100983. A mintavételkor nyújtott segítségét 
ezúton is köszönjük DERZSI Csongornak, ZÓLYA Leventének, SÓFALVI Andrásnak és 
Denis WALGRAFFE-nak.

6 A minták laboratóriumi elemzését GRYNAEUS András és TÓTH Boglárka végezte el.

n  1. kép: A székelyderzsi unitárius templom épületegyüttese © SÓFALVI András, 2011
n  Photo 1. The Unitarian Church Ensemble in Dârjiu ©András SÓFALVI, 2011

off. The growth of the trees is basically de-
termined by climate and consequently the 
yearly growth of the tree rings of same spe-
cies living in the same climate conditions is 
similar. The dendrochronological method 
is based on the fact that the growth ring 
structure of the trees of the same age in the 
same region is similar, and the series of com-
parative data can determine the age of a tree 
having at least 30 rings.2 The dendrochrono-
logical analysis of the samples taken from 
wooden structures and wooden elements 
built into the walls may result in year-accu-
rate absolute dating. By the field scrutiny, 
one can determine and delimit the building 
date of constructions and wooden structures 
based on the dating results of wood samples. 
Several dendrochronological researches per-
formed on the Unitarian Church Ensemble 
in Dârjiu accurately defined the construc-
tion year of the roof structure above the nave 
and the chancel, the defensive walls and the 
three bastions as well as the repair and re-
construction year of the tower. 

We started in 2003 a comprehensive 
dendrochronological research program in 
Transylvania with the support of the Hungar-
ian Scientific Research Fund (OTKA).3 One 
of the most important parts of the research 
was the dendrochronological analysis of the 
historic wooden structures and elements of 
the Unitarian Church in Dârjiu. The results 
of the analyses carried out on the 25 wood 
samples taken in 2006 were briefly presented 
in the 4th issue of the “Transsylvania Nostra” 
Journal, year 2008.4 We mentioned that all 
unanswered questions implied further sam-
pling both from the roof structure of the nave 
and chancel and the possible original wood-
en elements of the tower. The historic build-
ing programme of Harghita County Council 
in 2008 offered us further opportunities for 
field research. We took other 16 wood sam-
ples and then in 2013 (due to the research 
grant offered by OTKA) we sampled other 14 
wooden elements in order to answer the still 
unclarified issues.5

We shall hereinafter detail the results 
and interpretation of the dendrochronologi-
cal analyses performed on 54 wood samples 

2 András GRYNAEUS. „A magyarországi dendro-
kronológiai kutatás eredményei és új kérdései,” 
in Es tu scholaris, ed. Beatrix F. ROMHÁNYI, 
András GRYNAEUS, Károly MAGYAR and 
András VÉGH (Budapest: Ünnepi tanulmányok 
Kubinyi András 75. születésnapjára, 2004), 87-
102., András GRYNAEUS. “Dendrokronológia,” 
in Régészeti kézikönyv, ed. Müller Róbert (Buda-
pest: Magyar Régész Szövetség, 2011), 525-
531., Fritz Hans SCHWEINGRUBER, Der Jahr
ring. Standort, Methodik, Zeit und Klima in der 
Dendrochronologie (Bern, Stuttgart: Kessel, 
1983)., John FLETCHER, ed., Dendrochronology 
in Europe. Principles, interpretations and app
lications to Archaeology and History (Oxford: 
BAR International Series 51, 1978).

3 No. of researches carried out between 2003 
and 2006: F043167.

4 István BOTÁR,  András GRYNAEUS,  Boglár-
ka TÓTH, “A ‘New’ Dating Method for Historical 
Wood Structures. The Beginnings of Dendrochro-
nological Researchers in Transylvania,” Transsyl
vania Nostra, 4 (2008): 10-14.

5 No. of OTKA researches between 2012-2015: 
K 100983. We would like to thank hereby 
Csongor DERZSI, Levente ZÓLYA, András 
SÓFALVI and Denis WALGRAFFE for their 
help during sampling.
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a dendrokronológiai mintavétel

n A három alkalommal történt mintavétel során a következő kérdések 
megválaszolására törekedtünk:

–  azonos építési periódusban épült-e, illetve mikor épült a hajó és a 
szentély feletti fedélszerkezet?

– mikor épült a torony?
– mikor épültek a védőfalak és a sarokbástyák?
E kérdések tisztázására a szentély feletti fedélszerkezetből 13 famin-

tát, a hajó feletti fedélszerkezet elemeiből 18 mintát, a toronyba beépített 

taken from the Unitarian Church Ensemble 
in Dârjiu based on our observations related 
to the history of architecture. We completed 
the theoretical reconstruction of the roof 
structure in order to assess the dating results 
of the original roof structure above the nave 
and the chancel.6 (Photo 1, Figures 1 and 2)

Dendrochronological sampling 

n During the three sampling processes we 
tried to answer the following questions:

–  Were the roof structures above the 
nave and the chancel built in the 
same construction period and when 
was that exactly?

– When was the tower built?
–  When were the defensive walls and 

the corner towers built?
In order to clarify these questions we 

took 13 wood samples from the roof struc-
ture above the chancel,  18 samples from 

6 András GRYNAEUS and Boglárka TÓTH per-
formed the laboratory analysis of the samples. 

n  1. ábra: A templom hosszmetszeti felmérése 1963-ból (V. DRĂGUŞ, 
A. CORVĂTESCU, S. NEGOESCU). A templom 1963-as felmérései az 
egykori INMI (Institutul Naţional al Monumentelor Istorice), ma 
INP (Institutul Naţional al Patrimoniului) tervtárában találhatók, a 
szerzők TÖVISSI Zsolt építésznek köszönhetően jutottak hozzá.

n  Figure  1. The longitudinal section survey of the church dated to 
1963 © V. DRĂGUȚ, A. CORVĂTESCU, S. NEGOESCU. The 1963 church 
surveys are kept in the INP (National Heritage Institute) formerly 
INMI (National Institute of Historic Monuments) archive; we 
obtained them thanks to architect Zsolt TÖVISSI.

n  2. ábra: A hajó keresztmetszeti felmérése 1963-ból  
(V. DRĂGUŞ, A. CORVĂTESCU, S. NEGOESCU)

n  Figure  2. The cross section survey of the nave dated to 1963  
© V. DRĂGUȚ, A. CORVĂTESCU, S. NEGOESCU

1.

2.
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faelemekből 7 mintát, valamint a védőfalakban és bástyákban található 
fagerendákból összesen 14 famintát vettünk. Ezen kívül egy famintát si-
került venni a hajó nyugati bejárata feletti teherkiváltó gerendákból és 
egy további mintát egy építési állványból, amelyet a szentély záródásá-
nak délkeleti falában találtunk a boltozat felett. Ha lehetőség volt rá, tel-
jes keresztmetszetű szeletet fűrészeltünk (8 minta esetében), egyébként 
speciális koronafúróval ún. fúrómagos mintát vettünk (2. kép). A minták 
keresztmetszetének mikroszkópos vizsgálata során megállapítottuk, hogy 
mind az 54 faminta tölgyfából (Quercus sp.) származik. 

Mintavételezésre elsősorban olyan faelemeket kerestünk, amelyeken 
megmaradt a fa kéreg alatti külső része, a szijács, és lehetőség szerint a 
kéreg alatti utolsó évgyűrű, a záróévgyűrű (Waldkante, röv. WK). Ameny-
nyiben a minta tartalmazza a záróévgyűrűt, a fa kivágásának idejét féléves 
pontossággal lehet meghatározni. Ha a záróévgyűrűben csak korai, vagyis 
tavaszi pásztát (TP) lehet megfigyelni, a fát az adott év nyarán vágták ki; 
ha a záróévgyűrű teljes, tehát késői pásztát is tartalmaz, a fa kivágása az 
adott évben a vegetációs időt követően, vagy a következő évben rügyfa-
kadás előtt, tehát télen történt (3–4. kép). Tölgyfaminták elemzése esetén 
a fa külső szijácsévgyűrűi is segítséget jelentenek a fa kivágási idejének 
pontosabb behatárolásában. A tölgyfák ugyanis – földrajzi elhelyezkedés-

the elements of the roof structure above the 
nave, 7 samples from the wooden elements 
of the tower and 14 wood samples from the 
wooden beams of the defensive walls and 
bastions. We also managed to take one wood 
sample from the lintels above the west-
ern door of the nave as well as one further 
sample from a scaffold found in the south-
eastern wall of the apse above the vault. 
Whenever possible we sawed off an entire 
cross section (in the case of 8 samples) but 
otherwise used a hollow drill to take out the 
so-called core sample (Photo 2). During the 
microscopic analysis of the sample cross 
sections we determined that all 54 wood 
samples were oak (Quercus sp.). 

We tried to sample wooden elements 
that preserved the outer part under the bark, 
the sapwood and if possible the last growth 
ring below the bark, the terminal rings 
(waney edge, abbrev. W, in German: Wald-
kante). If the sample comprised the waney 
edge, the time the tree was cut out can be 
determined with a precision of half a year. If 
the waney edge features only the earlywood 
i.e. the early wood (EW), the tree was cut in 
the summer of that year; if the waney edge is 
complete, also containing latewood, the giv-
en tree was cut out either that year after the 
vegetation period or the following year be-
fore sprouting, so during wintertime (Photos 
3 and 4). The outer sapwood growth rings 
are of help in a more precise determination 
of the cut time in analysing the oak samples 
since oak trees generally have an equal num-
ber of sapwood growth rings depending on 
their geographic location. According to den-
drochronological practice, the Transylvani-
an mean sapwood growth rings statistically 
calculated in 2006 are 15±2 growth rings. 
We use this mean value for our calculations 
if the sapwood of the sample is not complete 
i.e. the sample did not preserve the waney 
edge. Sapwood and wane are visible in the 
corner of several wooden elements built into 
the Unitarian Church Ensemble in Dârjiu. 
Out of the 54 wood samples, we managed 
to identify the sapwood growth rings on 30 
samples, and the sapwood of 18 samples out 
of the 30 is complete, that is to say it also 
contains the waney edge.

n  2. kép: Dendrokronológiai furatmintavétel a székelyderzsi unitárius templom hajója feletti 
fedélszerkezetben

n  Photo 2. Dendrochronological drill-sampling from the roof structure above the nave of the 
Unitarian Church Ensemble in Dârjiu

n  3. kép: Furatminta a záróévgyűrűben tavaszi pásztával (33b. minta)
n  Photo 3. Drill-sample in the terminal ring containing spring wood  

(sample 33b)

n  4. kép: Furatminta a záróévgyűrűben korai és késői pásztával (37. minta)
n  Photo 4. Drill-sample in the terminal ring containing early and late wood 

(sample 37)

n HistOriC rOOf struCtures 
n șarpante istOriCe 
n tÖrténeti feDélsZerKeZeteK 



6 2013/2

Transsylvania  Nostra

től függően – nagyjából hasonló számú szijácsévgyűrűvel rendelkeznek. A 
dendrokronológiai gyakorlat szerint a statisztikai úton 2006-ban kiszámolt 
erdélyi szijácsévgyűrű-átlag 15±2 évgyűrű. Ezzel az átlaggal számolunk 
a fa kivágási idejének meghatározásánál, ha a minta szijácsa nem teljes, 
vagyis a minta nem őrizte meg a záróévgyűrűt. A székelyderzsi unitárius 
templom épületegyüttesében több faelem sarkán megfigyelhettük a szijá-
csot, illetve a záróévgyűrűt. Az 54 faminta közül 30 mintán azonosíthat-
tunk szijácsévgyűrűket, és a 30-ból 18 minta szijácsa teljes, vagyis tartal-
maz záróévgyűrűt is.

A helyszíni munka során fontos szempont, hogy ne fiatal fából tör-
ténjen mintavétel, mert csak 30-nál több évgyűrűvel rendelkező minta 
alkalmas dendrokronológiai elemzésre. Jelen esetben 7 minta elemzése 
sikertelen volt az évgyűrűk alacsony száma miatt: az 1., 2., 5., 24., 30., 41. 
és 42. minta 30-nál kevesebb vagy 30-nál csupán néhánnyal több évgyűrűt 
tartalmaz.

a szentély feletti fedélszerkezettel kapcsolatos 
helyszíni megfigyeléseink

n A székelyderzsi erődtemplom jellegzetessége, hogy a templom szenté-
lye és hajója felett gyámokra és támpillérekre helyezett szuroköntős-lőré-
ses védelmi szintet alakítottak ki tölgyfaszerkezet segítségével (1. kép). A 
védelmi szintet – a hajó és a szentély felett is – tölgyfa anyagú, több szin-
ten is székállással megerősített torokgerendás tetőszerkezet fedi le (1–2. 
ábra). A fedélszerkezetek, valamint a védelmi szint faszerkezetének mai 
képét erősen befolyásolják a mindkét szinten utólag, megerősítésként be-
épített fenyő anyagú szerkezetek, amelyeket az eredeti szerkezet számos 
elemének eltávolításával ültettek be (5. kép).

Helyszíni megfigyeléseink alapján megállapíthatjuk, hogy a szentély 
feletti védelmi szint és tetőszerkezet (fedélszék) eredeti tölgyfa szerkezete 
egységes. Egységes a felhasznált fák faja és a faelemek külső megjelenése 
– színe, felülete, megmunkálása – szempontjából, és a szerkezetek csak-
nem minden elemén megjelenő, az ácsok által bevésett jelek rendszeré-
nek tekintetében is. Így a szentély feletti védelmi szint faszerkezetét és a 

An important consideration during the 
field works is that one shall not sample 
young wood because only the wood having 
over 30 growth rings is suitable for den-
drochronological analysis. In our case, we 
were unable to analyse 7 samples due to the 
low number of growth rings: samples 1, 2, 
5, 24, 30, 41 and 42 had less than 30 growth 
rings or just a few over 30.

Our field observations regarding 
the roof structure above the 
chancel 

n The defensive level with loopholes and 
pitch pouring slots built from an oak struc-
ture positioned above the church nave and 
the chancel on buttresses and corbels is the 
characteristic feature of the fortified church 
of Dârjiu (Photo 1). The defensive level is 
covered by a collar beam roof structure in oak 
with wooden posts on several levels above 
the nave and chancel as well (Figures 1 and 
2). The current view of the roof structures 
and the wooden structure of the defensive 
level is strongly influenced by the softwood 
structures built in later as reinforcements on 
both levels, which were put in by replacing 
several original structural elements. (Photo 5)

According to our observations in the field 
we can ascertain that the original oak struc-
ture of the defensive level and roof structure 
above the chancel is uniform. It is uniform 
from the point of view of the used wood spe-
cies and the aspect of the wooden elements 
– colour, surface and processing – as from 
the point of view of the carpenters’ marks 
on almost all the elements of the structures. 
Thus the wooden structure of the defensive 
level above the chancel and the roof structure 
can be considered a uniform structure and 
hereinafter we shall refer to both structures 
as roof structure. The roof structure above 
the chancel is made up of 7 trusses and the 
elements of chancel. The trusses were num-
bered from the west: we can find one line on 
the elements of the first truss partially found 
in the stone masonry gable between the chan-
cel and the nave and 7 lines on the elements 
of the 7th truss. (We shall follow this system 
in the description of the structure.) The line 
corresponding to the number of the truss was 
engraved on the western side of the cross ele-
ments, on the northern or southern part of the 
longitudinal bracing elements (pairs of plates 
and the joint posts, knee-braces and passing 
braces), on the northern side of the southern 
elements and the southern side of the mid-
dle and northern elements. There was no 
difference made among the markings of the 
wooden elements of the various levels on the 
longitudinal bracing elements: there are four 
lines on all lower plates both on the defensive 
level and the roof structure and there are also 
four lines on the posts and the posts of the 4th 
truss.7 It is to be mentioned that the assem-

7 On the other hand for example, all the wood-
en elements in the roof structure above the 
chancel of the fortress church of Târgu Mureş 
were numbered according to the truss but 
marked by a separate marking, so one can 
identify precisely the place of every cross and 
longitudinal element.

n 5. kép: A szentély feletti fedélszék (2013)
n  Photo 5. The roof structure above the chancel (2013)
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tetőszerkezetet egységes szerkezetnek tekinthetjük, és a továbbiakban a 
két szerkezetet együtt fedélszerkezetnek nevezzük. A szentély feletti fe-
délszerkezet 7 állásból, valamint a szentélyzáródás elemeiből áll. Az állá-
sokat nyugatról kezdték számozni: az első állás elemein, amelyek részben 
a szentély és hajó közötti kő oromfalban találhatók, 1 vonalat, a 7. állás 
elemein 7 vonalat találunk. (A továbbiakban a szerkezet leírásánál ezt a 
rendszert követjük.) Az állásszámnak megfelelő számú vonalat a kereszt-
irányú elemek nyugati oldalára, a hosszmerevítés elemein (talp- és fejge-
rendákon, valamint a hozzájuk kapcsolódó oszlopokon, könyökfákon és 
ferdetámaszokon) az északi vagy a déli oldalra vésték – a déli elemeken 
északi oldalra, a középső és északi elemeken déli oldalra. A hosszmere-
vítés elemein nem tettek különbséget a különböző szintek faelemeinek 
megjelölése között: mindegyik talpgerendán – a védelmi szinten és a fe-
délszék mindkét szintjén – ugyanúgy 4 vonalat találunk a 4. állás oszlo-
painál, illetve székoszlopainál.7 Meg kell említeni, hogy a védelmi szint 
keresztgerendáin és szélső oszlopain nem láthatók az ácsjelek, mert körbe 
vannak falazva, de a talpgerendákon és oszlopokon megfigyelhető jelek 
egyértelműen jelzik, hogy a védelmi szint elemein is ugyanazt a számo-
zási rendszert használták az ácsok (6. kép). A lapolási fészkek az elemek 
nyugati oldalán találhatók – értelemszerűen az ácsjelekkel azonos olda-
lon. Érdekes, hogy a fedélszék némelyik kötőgerendájának déli végén és 
a hozzájuk csatlakozó déli szarufákon, az elemek keleti oldalán is megfi-
gyelhetők ácsjelek. Itt vastagabb vonalú római számok láthatók, amelyek 
azonban ugyanazt a számozási rendszert követik, mint amit eddig láthat-
tunk: a nyugatról számított 4. állásban például római négyest találunk 
mindkét elemen (7. kép).

Későbbi beavatkozás eredménye lehet, hogy a fedélszék második szint-
jén mind a két (északi és déli) hosszanti merevítő rendszer el van csúsztat-
va nyugatra egy állással (8. kép). Erre az északi talpgerenda és fejgerenda 
hajófedélszékbe való átnyúlása hívta fel a figyelmünket, és az elcsúsztatást 
az elemeken megfigyelhető állásjelek bizonyítják. Az 1. állásban ugyanis a 
székoszlopokon és minden hozzá csatlakozó elemen – beleértve a talp- és 
fejgerendákat is – két vonal látható, a 2. állásban 3 vonal, és így tovább 
kelet felé haladva. A merevítő rendszer elcsúsztatása során levágták az 
oszlopokat szarufákhoz erősítő szögletkötők végét (9. kép). Azt figyelhet-

7 Ezzel szemben például a marosvásárhelyi vártemplom szentélye feletti középkori fedél-
szerkezetben minden faelemet állásának megfelelő számú, de külön jellel láttak el, így 
pontosan azonosítható minden egyes keresztirányú és hosszanti elem helye.

bly marks are not visible on the transverse 
beams and the lateral posts of the defensive 
level since there is a wall built around them, 
but the markings visible on the lower plates 
and the posts unambiguously indicate that 
the carpenters used the same numbering 
system in the case of the defensive level ele-
ments, too (Photo 6). The joint housings are 
located on the western side of the elements, 
implicitly on the same side with the assem-
bly marks. It is interesting that the assembly 
marks can be also seen on the southern end 
of some of the tie-beams as well as on the 
eastern side of the connected southern com-
mon rafters. Thicker Roman numerals are 
visible here following the same numbering 
system as the one detailed above: for exam-
ple, on the 4th western truss we found a Ro-
man four on both elements (Photo 7).

Both longitudinal bracing systems 
on the second level of the roof structure 
(northern and southern) are slid towards 
the west by one truss, which might be the 
result of a later intervention (Photo 8). The 
passage of the northern upper and lower 
plates into the nave roof structure drew 
our attention to it and the slide is proven 
by the truss markings visible on the ele-
ments. In the 1st truss on the posts and all 
their connected elements including the 
upper and lower plates one can see two 
lines, 3 lines in the 2nd truss and so on 
heading towards east. When sliding the 
bracing system, they cut the end of the an-
gle braces fastening the posts to the com-
mon rafters (Photo 9). We noticed that the 
aforementioned longitudinal bracings lost 
their original role by today and the collar 
beam no longer lies on the upper plates. We 
suppose that these alterations presumably 
took place simultaneously with the late re-
inforcement in softwood. We do not know 
the reason for sliding the bracing, yet.

We found a reinforcing softwood struc-
ture in the roof above the chancel on the 
defensive level in the 3rd, 5th and 7th trusses 
and in the 1st, 4th and 7th truss on the first 
level of the roof structure (Photo 10).

n  6. kép: Ácsjelek a szentély feletti fedélszerkezetben a középső talpgerendán 
és könyökfán a védelmi szinten

n  Photo 6. Carpenter marks in the roof structure above the chancel in the 
middle lower plate and the knee-brace of the defensive level

n  7. kép: Szentély feletti fedélszék, 4. állás, a kötőgerenda és szarufa keleti 
oldalán látható ácsjelek

n  Photo 7. Roof structure above the chancel, 4th truss, carpenter marks 
visible on the eastern part of the tie-beam and common rafter
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tük meg, hogy az említett hosszmerevítések mára elveszítették eredeti sze-
repüket, a torokgerendák sem fekszenek fel a fejgerendákra. Feltételezzük, 
hogy ez a módosítás a fenyő megerősítésekkel egy időben történhetett. A 
merevítés elcsúsztatásának okát egyelőre nem ismerjük.

A szentély feletti fedélszerkezetben utólagos megerősítő, fenyő anyagú 
szerkezetet találunk a védelmi szinten a 3., 5. és 7. állásban, a fedélszék 
első szintjén pedig az 1., 4. és 7. állásban (10. kép).

a szentély feletti fedélszerkezetből vett 
faminták dendrokronológiai elemzésének 
eredményei

n A dendrokronológiai mintavételek során arra törekedtünk, hogy a 
szentély feletti fedélszerkezetben a védelmi szintről és a fedélszékből is 
elegendő famintát vegyünk, és olyan elemeket válasszunk, amelyek se-
gítik az éves pontosságú keltezést, valamint egyértelműen alátámasztják, 

the dendrochronological analysis 
results of wood samples from the 
roof structure above the chancel

n During dendrochronological sampling 
we tried to take sufficient wood samples 
from the roof structure above the chancel 
and from the defensive level and to choose 
elements facilitating the year accurate dat-
ing and unequivocally supporting or even 
refute that the roof structure and the de-
fensive level were built in the same archi-
tectural period.8 During the dendrochro-
nological comparison of the growth rings 
of the 13 wood samples we found that all 
samples, except one (sample 50), could be 
dated back to the same age(!). We were able 
to carry out the absolute dating of the 123-
year combined data series of the 12 samples 
based on the Saxon Land oak chronology 
(1336-1518) (comparison value: t=9.47, 
Gw=75.4/99.9%).9 Accordingly, the first 
year of the combined data series, could be 
dated back to 1372 and the last to 1494.

(See Table 1.) 
It can be seen that we managed to date 

both cross elements (transverse beams, tie-
beams, common rafters, posts) and the ele-
ments of the longitudinal bracing system 
(lower plate) on both levels: the defensive 
level and the roof structure. Given the 
analysed wooden elements we can state 
that the wooden structure of the defensive 
level above the chancel as well as the roof 
structure can be dated back to the same 
age, they are an uniform structure built 
from oak cut out in the winter of 1493-
1494 and 1494-1495 according to the five 
samples accurately dated by year. (In the 
case of the post quem dated samples it can 
be presumed that even 30-40 growth rings 

8 According to our experience, at least 5 to 10 
wood samples are needed for accurate dating.

9 At present four Transylvanian oak chronology 
(comparative data series) are available:  Mara-
mureş (1406-1994), Saxon Land (1336-1518), 
Ciuc (1526-1736) and Odorheiu Secuiesc 
(1360-1842).

n  10. kép: A szentély feletti fedélszerkezet védelmi szintje (2013)
n  Photo 10. The defensive level of the roof structure above the nave (2013)

n  8. kép: A szentély feletti fedélszék második szintje, elcsúsztatott talp- és fej gerenda
n  Photo 8. The second level of the roof structure above the chancel, slid pair of lates

n  9. kép: A szentély feletti fedélszék második szintje, levágott szögletkötők
n  Photo 9. The second level of the roof structure above the chancel, cut angle braces

n HistOriC rOOf struCtures 
n șarpante istOriCe 
n tÖrténeti feDélsZerKeZeteK 



92013/2

Transsylvania  Nostra

vagy esetleg cáfolják, hogy a fedélszerkezet egyazon periódusban épült-e.8  
A 13 faminta évgyűrűinek dendrokronológiai összehasonlítása során ki-
derült, hogy egyetlen kivétellel (50. minta) mindegyik minta egykorú(!). A 
12 minta egyesített, 123 éves adatsorát a szászföldi keltezett (1336–1518) 
tölgykronológia alapján sikerült abszolút datálni (összehasonlítási ér-
tékek: t=9.47, Gw=75.4/99.9%).9 Eszerint az egyesített adatsor első éve 
1372-re, utolsó éve 1494-re keltezhető.

8 Tapasztalataink szerint egy egységes faszerkezetből legalább 5–10 faminta szükséges a 
sikeres keltezéshez.

9 Jelenleg négy erdélyi, keltezett tölgykronológia (összehasonlító adatsor) áll rendelke-
zésünkre: a máramarosi (1406–1994), a szászföldi (1336–1518), a csíki (1526–1736), 
valamint az udvarhelyi (1360–1842).

may have been lost from the outer part of 
the tree during processing.) According to 
our knowledge and experience, the wood 
quantity necessary for the roof structure 
was cut out within 1 or 2 years not only 
for urban church building but also for ru-
ral buildings and built in as soon as pro-
cessed, so we may date the building of the 
roof structure above the chancel back to 
1495 or to the years immediately after. The 
dendrochronological dating of the wood 
samples corresponds to the year engraved 
in the stone block built in one of the south-
ern buttresses of the chancel. The opinion 
of an art historian Pál LŐVEI is that the 
first three digits of a year between 1490 

n  1. táblázat: a szentély feletti fedélszerkezet elemeiből vett faminták dendrokronológiai elemzésének eredményei.*
n  Table 1. the results of dendrochronological analysis of the wood samples taken from the roof structure above the chancel. *

A SZENTÉLY FELETTI 
FEDÉLSZERKEZETBŐL VETT FAMINTÁK FAJ ÉV SZ WK, TP BÉL IDŐREND KELTEZÉS 

WOOD SAMPLES FROM THE ROOF 
STRUCTURE ABOVE THE CHANCEL SPECIES YEAR SW W, EW PITH CHRONOLOGY DATING

9. védelmi szint, 1. állás, keresztgerenda tölgy
69 – 1382–1450

1463 körül vagy azután
9. defensive level, 1st  truss, transverse beam oak around 1463 or after

10. védelmi szint, déli belső sárgerenda tölgy
80 –

igen
1375–1454

1467 körül vagy azután
10.  defensive level, southern inner wall-plate oak yes around 1467 or after

11. védelmi szint, 2. állás, keresztgerenda tölgy
100 10

WK
1394–1493

1493–1494 tele
11.  defensive level, 2nd truss, transverse beam oak W winter of 1493-1494

12. védelmi szint, déli fejgerenda tölgy
41 –

igen
1400–1440

1453 körül vagy azután
12.  defensive level, southern upper plate oak yes around 1453 or after

37. védelmi szint, délkeleti fejgerenda tölgy
37 7

WK
1458–1494

1494–1495 tele
37.  defensive level, south-eastern upper plate oak W winter of 1494-1495

38. fedélszék, 7. állás, kötőgerenda (7 vonal) tölgy
122 21

WK
1372–1493

1493–1494 tele
38. roof structure, 7th truss, tie-beam (7 lines) oak W winter of 1493-1494

39. védelmi szint, középső talpgerenda tölgy
84 13 1401–1484

1484 után néhány évvel
39. defensive level, middle lower plate oak a few years after 1484

40. védelmi szint, 4. állás, az északi 
székoszlop felső könyökfája tölgy

96 14 1396–1491
1491 után néhány évvel

40. defensive level, 4th truss, the knee-brace of the 
northern post oak a few years after 1491

47. fedélszék, 1. állás, 1. szint, északi 
székoszlop keleti alsó könyökfája (1 vonal) tölgy

75 – 1375–1449
1462 körül vagy azután

47.  roof structure, 1st truss, 1st level, lower eastern 
knee-brace of the northern post (1 line) oak around 1462 or after

48. fedélszék, 5. állás, északi szarufa (5 vonal) tölgy
110 14

WK
1384–1493

1493–1494 tele
48. roof structure, 5th truss, northern common 
rafter (5 lines) oak W winter of 1493-1494

49. fedélszék, 4. állás, 1. szint, középső 
székoszlop (4 vonal) tölgy

87 10 1404–1490
1493–1497 körül

49.  roof structure, 4th truss, 1st level, middle 
post (4 lines) oak around 1493-1497

50. fedélszék, 4. állás, 1. szint, déli 
székoszlop (4 vonal) tölgy

43 8
WK igen

? ?
50.  roof structure, 4th truss, 1st level, southern 
post (4 lines) oak W yes

51. fedélszék, 3. állás, déli szarufa (3 vonal) tölgy
116 25

WK
1378–1493

1493–1494 tele
51. roof structure, 3rd truss, southern common 
rafter (3 lines) oak W winter of 1493-1494

 
*  a mintaleírásnál zárójelben a faelemen található ácsjelet tűntettük fel. ÉV: a mintán mérhető évgyűrűk száma, SZ: szijácsévgyűrűk száma, WK (Waldkan-
te): a minta tartalmazza a záróévgyűrűt, TP: a záróévgyűrű nem teljes, csak tavaszi pásztát tartalmaz, BÉL: az évgyűrűk a mintán a fa beléig mérhetők, 
IDŐREND: a minta első és utolsó évgyűrűjének keltezése, KELTEZÉS: a fa kivágásának éve, illetve megbecsülhető időintervalluma.

*  We mentioned the carpenter mark on the wooden piece between brackets after the sample description. YEAR:  the number of growth rings on the sample, SW: number of 
sapwood growth rings, W (waney edge): the sample contains the terminal ring, EW: the terminal ring is not complete; it contains only early wood, PITH: the growth rings on 
the sample can be measured to the pith, CHRONOLOGY: the date of the first and last ring of the sample, DATING: year of cutting or presumed time interval.
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Látható, hogy mindkét szinten – a védelmi szinten is és a fedélszékben 
is – sikerült a keresztirányú elemeket (keresztgerenda, kötőgerenda, szarufa, 
székoszlop) és a hosszanti merevítő rendszer elemeit is (talpgerenda) kel-
tezni. A vizsgált faelemeket tekintve tehát kijelenthetjük, hogy a szentély 
feletti védelmi szint faszerkezete, valamint a fedélszék valóban egy perió-
dusban épült, egységes szerkezet, amelyet – öt, évre pontosan keltezett min-
ta alapján – 1493–1494 telén, valamint 1494–1495 telén kivágott tölgyfákból 
építettek. (A post quem keltezésű mintáknál feltételezhető, hogy a megmun-
kálás során 30–40 évgyűrű is eltűnhetett a fa külső részéről.) Ismereteink és 
tapasztalataink szerint nemcsak városi, de falusi egyházi építkezéseknél is 
1–2 éven belül kivágták a fedélszerkezethez szükséges famennyiséget, és a 
fákat frissen megmunkálva építették be, így a szentély feletti fedélszerkezet 
építését 1495-re vagy közvetlenül 1495 utáni évekre tehetjük. A faminták 
dendrokronológiai keltezése összhangban van a szentély egyik déli támpil-
lérébe beépített kőtömbön látható vésett évszámmal. A kőtömbön, LŐVEI 
Pál művészettörténész véleménye szerint, egy 1490–1499 közötti évszám 
első három számjegye szerepel (11. kép).10 

A keltezett mintákkal nem egyező 50. minta adatsora az erdélyi ösz-
szehasonlító tölgykronológiákkal sem egyezett, így a fa korát nem tudjuk 
meghatározni. Ennek oka feltételezhetően a viszonylag alacsony évgyűrű-
szám, valamint a fa egyéni növekedése lehet.

a szentély feletti eredeti tölgy fedélszerkezet 
elméleti rekonstrukciója

n A dendrokronológiai eredmények ismeretében és a helyszíni megfi-
gyelések alapján szükségesnek és lehetségesnek tartjuk a szentély feletti 
eredeti tölgy fedélszerkezet elméleti rekonstrukcióját. Szükséges, hiszen 
csak rekonstrukció segítségével tudjuk pontosan leírni azt a faszerkeze-
tet, amit a dendrokronológiai elemzés alapján kelteztünk. Számos eredeti 
faelem hiányzik a mai szerkezetből, amelyeket feltételezhetően a későbbi 
megerősítésekkel egy időben távolítottak el. A rekonstrukció során a ma 
már nem létező faelemekre lapolási fészkek, valamint csaplyukak helye és 

10 ENTZ Géza az évszámot 1490-ként oldotta fel. (ENTZ Géza: Erdély építészete a 14–16. 
században. Kolozsvár, 1996, Erdélyi Múzeum-Egyesület, 87. ábra.) Köszönjük LŐVEI 
Pál és SARKADI Márton ezzel kapcsolatos segítségét.

and 1499 are visible on the stone block.10 
(Photo 11) 

The data series of the samples 50 dis-
cordant with the dated samples did not 
agree with the Transylvanian comparative 
oak chronology either, so we could not de-
termine the age of the tree. The reason might 
be the relatively small number of growth 
rings and the peculiar growth of the tree.

the theoretical reconstruction 
of the original oak roof structure 
above the chancel 

n We deem possible and necessary the theo-
retical reconstruction of the original oak roof 
structure above the chancel in the view of 
the dendrochronological results and the field 
observations. This is necessary since we can 
describe precisely the wooden structure dat-
ed by the dendrochronological analysis only 
by reconstruction. There are several wooden 
elements missing from the currently visible 
structure, which were presumably removed 
with the subsequent reinforcements. Dur-
ing reconstruction we can deduce the loca-
tion of the missing wooden elements by the 
place and the direction of the joint housings 
and mortises. The original approximately 
8-meter-spread roof structure was composed 
of seven similarly set up trusses. The trans-
verse beams rest notched on two wall-plates 
each, on the defensive level. There are posts 
placed on the ends of the transverse beams, 
which were reinforced to the tie-beams of the 
roof structure by an upper knee-brace or lon-
gitudinally – either on the lower or the upper 
part, to the east or west – a knee-brace was 
used to join them to the outer wall-plate on 
the lower part and to the upper plate placed 
on the posts on the upper part. There is also 
one post in the middle of each truss, which 
was cross-stiffened by one passing braces 
and two knee-braces in each truss. The pass-
ing braces joined to the transverse and tie-
beams by half dovetail lap joint are joined 
in the middle to the passing braces by a half 
dovetail lap joint, having a variable direction: 
the upper part of the passing braces in the 
2nd, 3rd and 6th trusses is headed to the south, 
and in the 4th, 5th and 7th trusses to the north 
(the elements of the 1st truss are not visible 
because they are walled up). A knee-brace is 
also connected longitudinally to the middle 
posts oriented to the east, either on the lower 
or the upper part. The tie-beams of the roof 
structure lie on the upper plates of the defen-
sive level, being notched as in the lower level. 
The ends of the tie-beams are rounded. The 
common rafters were joined to the tie-beams 
by oblique notches, mortice and tenon joint, 
held together by wooden pegs. The two com-
mon rafters were fastened on the upper part 
by lapped joints.  The common rafter pairs 
are connected by two collar beams and one 
upper collar, so we can speak about four lev-
els in the roof structure. There is a three-post 

10 Géza ENTZ determined the year as being 
1490 in Géza  ENTZ, Erdély építészete a 14-
16. században (Kolozsvár: Erdélyi Múzeum-
Egyesület, 1996), Figure 87. We would like to 
thank Pál LŐVEI and Márton SARKADI for 
their help on the matter.

n  11. kép: Kőbe vésett évszám a szentély egyik déli támpillérén
n  Photo 11. Year carved into one of the southern buttresses of the chancel
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iránya alapján lehetett következtetni. Az eredeti fedélszerkezet, amelynek 
fesztávolsága megközelítőleg 8 méter, hét ugyanolyan felépítésű állásból 
állt. A védelmi szinten a keresztgerendák két-két sárgerendán, beeresztve 
fekszenek. A keresztgerendák végeire egy-egy oszlopot állítottak, amelye-
ket felső könyökfával erősítettek a fedélszék kötőgerendáihoz, valamint 
hosszirányban – hol alul, hol felül, keletre vagy nyugatra – egy-egy kö-
nyökfával kapcsoltak össze, alul a külső sárgerendával, felül az oszlopokon 
fekvő fejgerendával. Ezen kívül középen is találunk minden állásban egy 
oszlopot, amit keresztirányban minden állásban egy ferdetámasszal és két 
könyökfával erősítettek. A kereszt- és kötőgerendához félfecskefarkú lapo-
lással kapcsolódó ferdetámasz középen félfecskefarkú lapolással csatlako-
zik az oszlophoz, iránya változó: a 2., 3. és 6. állásban a ferdetámasz felső 
része dél felé néz, a 4., 5. és 7. állásban észak felé (az 1. állás elemei nem 
láthatók, mert körbe vannak falazva). A középső oszlopokhoz hosszirány-
ban is kapcsolódik egy-egy könyökfa kelet felé, alul vagy felül. A fedélszék 
kötőgerendái a védelmi szint fejgerendáin fekszenek, az alsó szinthez ha-
sonlóan beeresztéssel. A kötőgerendák végei lekerekítettek. A szarufákat 
ferde beeresztéssel, csapolva és faszeggel kapcsolták a kötőgerendákhoz 
(7. kép). Felül a két szarufát lapolással rögzítették egymáshoz. A szaru-
fapárokat két torokgerenda és egy kakasülő köti össze, így a fedélszéken 
belül négy szintről beszélhetünk. Az első szinten háromállószékes szer-
kezetet találunk. Eredetileg a középső székoszlopot – a védelmi szint 
középső oszlopához hasonlóan – ferdetámasszal, valamint felső és alsó 
könyökfával erősítették, de ma már az összes kapcsolódó elem hiányzik. 
Ezen kívül azt figyelhettük meg, hogy a székoszlopokat is elmozdították 
a helyükről, vagy megfordíthatták, ugyanis nem illeszkednek a lapolá-
si fészkek a vízszintes elemeken látható fészkekhez. Emiatt nem tudjuk 
pontosan rögzíteni, hogy melyik állásban, milyen irányban állt a ferdetá-
masz. A szélső székoszlopokhoz szögletkötőt és felső könyökfát kapcsol-
tak. A fedélszék második szintjén kétállószékes szerkezet található. Min-
den székoszlophoz keresztirányban szögletkötőt, hosszirányban ferdetá-
maszt kapcsoltak. A felső torokgerenda és a kakasülő között, a fedélszék 
harmadik szintjét szögletkötők erősítik. A védelmi szint hosszmerevítését 

structure on the first level. Originally, the 
middle post was reinforced by passing braces 
as well as upper and lower knee-braces simi-
larly to the middle post of the defensive level 
but today all connected elements are miss-
ing. It is also noteworthy that the posts were 
removed or turned for end since the lapped 
joint housings do not fit into the housings on 
the horizontal elements. For this reason we 
cannot determine precisely the direction of 
the passing braces in the trusses. The lateral 
posts were connected by angle braces and 
knee-braces. There is a two-post structure on 
the second level of the roof structure. There 
were angle braces connected across and pass-
ing braces connected longitudinally to all the 
posts. Between the collar beam and the upper 
collar, the third level of the roof structure is 
reinforced by angle braces. The longitudinal 
bracing of the defensive level was secured by 
pairs of plates, the roof structure was also lon-
gitudinally braced by pairs of plates and the 
second level was braced by passing braces. 
All passing braces, angle braces, knee-braces, 
and collar beam were joined by half dovetail 
lap joints.  

Given that the wooden structure and the 
roof structure of the defensive level above the 
chancel were built from wood cut out at the 
same time, that there are uniform systematic 
assembly marks on the wooden elements and 
the „two structures” are organically intercon-
nected (by knee-braces and passing braces), 
we may undoubtedly state that the wooden 
structure of the defensive level and the roof 
structure form one cohesive, integrated struc-
ture. Consequently, the presented recon-
structed structure can be considered as one 
truss, built in the same time.  

The current roof structure above the 
chancel of the Unitarian church of Dârjiu 
was originally built in 1495 or immediately 
after 1495. The defensive level was made 
up of posts and was stiffened by passing 
braces and knee-braces. The roof struc-
ture was originally a collar beam structure 
reinforced by posts on several levels (a 
three-post structure on the lower level and 
a two-post structure on the second level). 
The posts were joined by passing braces, 
angle braces and knee-braces. The longitu-
dinal bracing of the structure was secured 
by pairs of plates as well as the connected 
knee-braces and passing braces.  

Our field observations regarding 
the roof structure above the nave 

n The construction of the original oak struc-
ture of the defensive level and roof above 
the nave resembles the construction of the 
wooden structures above the chancel but 
there is a basic difference in that there is 
an alternation between main and secondary 
trusses in the wooden structure above the 
nave and the significant difference is that 
the two wooden structures are not organi-
cally interconnected (Figures 1 and 2). We 
could also notice more subsequent inter-
ventions, like repairs and reinforcements, 
than in the case of the structure above the 
chancel (Photo 12). Softwood strengthen-
ing was made on them in the modern age 

n  3. ábra: A szentély feletti eredeti fedélszerkezet elméleti rekonstrukciója. A tanulmányban szereplő 
rekonstrukciókat helyszíni megfigyeléseink alapján, TÖVISSI Zsolt 2010-ben készített építészeti 
felméréseinek felhasználásával készítettük.

n  Figure  3. The theoretical reconstruction of the original roof structure above the chancel. The 
reconstructions detailed in the study were made based on our observations in the field, using Zsolt 
TÖVISSI’s architectural surveys drafted in 2010.
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talp- és fejgerendák, a fedélszék hosszmerevítését szintén talp- és fejgeren-
dák, valamint a második szinten ferdetámaszok biztosították. Mindegyik 
ferdetámasz, szögletkötő és könyökfa, valamint a torokgerendák kötése 
félfecskefarkú lapolással történt.

Tekintettel arra, hogy a szentély felett a védelmi szint faszerkezete és a 
fedélszék egy időben kivágott faanyagból épült fel, hogy a faelemeken egy-
séges rendszerű ácsjelek figyelhetők meg, és hogy a „két szerkezet” szerve-
sen kapcsolódik egymáshoz (könyökfák és ferdetámaszok által), minden 
kétséget kizáróan kijelenthetjük, hogy a védelmi szint faszerkezete és a 
fedélszék összefüggő, egységes szerkezet. Tehát a bemutatott rekonstruált 
szerkezet egy állásnak tekinthető, amely egyszerre épült meg. 

A székelyderzsi unitárius templom szentélye feletti mai fedélszerkeze-
tet eredetileg tehát 1495-ben vagy közvetlenül 1495 után építették. A vé-
delmi szintet oszlopok alkották, és ferdetámaszok, könyökfák erősítették. 
A fedélszék eredetileg több szinten is székállással megerősített torokge-
rendás szerkezet volt (az alsó szinten háromállószékes, a második szinten 
kétállószékes szerkezet). A székoszlopokhoz ferdetámaszokat, szögletkö-
tőket és könyökfákat kapcsoltak. A szerkezet hosszmerevítését talp- és 
fejgerendák, valamint hozzájuk kapcsolódó könyökfák és ferdetámaszok 
biztosították.

a hajó feletti fedélszerkezettel kapcsolatos 
helyszíni megfigyeléseink

n A hajó feletti védelmi szint és tető eredeti tölgyfa szerkezetének fel-
építése hasonlít a szentély feletti faszerkezetek kialakításához, alapvető 
különbség azonban, hogy a hajó feletti faszerkezetekben fő- és mellékál-
lások váltakozását lehet megfigyelni, továbbá lényeges különbség, hogy a 
két faszerkezetet nem kapcsolták egymáshoz szervesen (1–2. ábra). Ezen 
kívül több utólagos beavatkozás – javítás és megerősítés – fedezhető fel, 
mint a szentély feletti szerkezetben (12. kép). Itt is történt modernkori, 
fenyő anyagú megerősítés számos eredeti tölgyelem eltávolításával – min-
den bizonnyal egy időben a szentély fedélszerkezetének megerősítésével. 
Ezen kívül az eredeti szerkezet néhány elemét tölgyfával javították. Ezek 
a gerendák megjelenésükben is egyértelműen különböznek az eredeti ele-
mektől: színük világosabb, és nagy felületeken maradt rajtuk nemcsak szi-
jács, de kéreg is. 

Annak ellenére, hogy megfigyeléseink szerint a védelmi szint erede-
ti faszerkezetéhez és az eredeti fedélszékhez felhasznált fák fafaja és a 
faelemek külső megjelenése – színe, felülete, megmunkálása – egységes, 
a két szerkezet két külön egység. A védelmi szint faszerkezete 11 kereszt-
gerendán nyugszik. A keresztgerendák végein oszlopok állnak, amelyeket 
felül fejgerendákkal fogtak össze. Az oszlopokat szinte mindenhol körbe-
falazták. Keletről az első állástól indulva minden második keresztgerenda 
közepén is áll egy oszlop, amelyet alsó könyökfákkal rögzítettek a kereszt-
gerendához, illetve hosszanti irányban a talpgerendához (13. kép). Az 
oszlopokhoz kapcsolódó elemekről a legtöbb esetben már csak a lapolási 
fészkek árulkodnak (14. kép). A lapolási fészkek az elemek nyugati olda-
lán láthatók. A védelmi szint eredeti szerkezetében tehát „fő- és mellékál-
lás” váltakozásáról beszélhetünk, ahol keletről számítva minden páratlan 
állást erősítettek meg. A védelmi szint elemein nem találtunk ácsjeleket.

A védelmi szint 11 keresztgerendája felett a fedélszék 16 szaruállásból 
áll. A fedélszék olyan torokgerendás szerkezet, amelyben keletről indulva 
minden páratlan állásban két szinten is található állószékes megerősítés. 
Az üres állásokban csupán szögletkötők találhatók. A 16 szaruállásból fel-
épített fedélszék állásait keletről indulva számozták, az elemeket római 
számokkal jelölték meg (15. kép). Az ácsjelek a keresztirányú elemeken 

by removing several original oak elements 
definitely taking place in the same time 
with the reinforcement works on the chan-
cel. Besides, some elements of the original 
structure were repaired with oak. The as-
pect of these beams visibly differs from the 
original elements: the colour is lighter and 
not only the sapwood but also the bark was 
left on them on larger surfaces.   

Even though according to our observa-
tions the tree species and the aspect (colour, 
surface, processing) of the wooden elements 
used for the construction of the original 
wooden structure and the original roof 
structure of the defensive level are unitary, 
the two structures are two separate units. 
The wooden structure of the defensive level 
lies on 11 transverse beams. Posts are placed 
on the ends of the transverse beams, which 
were joined by upper plates. Almost all the 
posts were walled up. Starting from the first 
eastern truss there is one post in the middle 
of every second transverse beam, which was 
fastened to the beam and longitudinally to 
the lower plate by lower knee-braces (Photo 
13). Only the lapped joint housings remind 
us of the old elements formerly connected 
to the posts (Photo 14). The lapped joint 
housings can be seen on the western part of 
the elements. Thus, we can speak about the 
alternation of “main and secondary trusses” 
in the original defensive level structure, all 
the odd trusses being strengthened starting 
from the eastern part. There are no assembly 
marks on defensive level elements.

The roof structure is made up of 16 
trusses above the 11 defensive level beams. 
The roof structure is a structure made of col-
lar beams in which we can notice two-level 
post insertions in every odd truss starting 
from the eastern side. Only angle braces can 
be found in the “empty trusses”. The trusses 
of the roof structure composed of 16 trusses 
were numbered starting from the east using 
Roman numerals on the elements (Photo 
15). The  assembly marks can be seen on the 
western side of the cross elements according 
to the lapped joint housings. The marking of 
the joint connecting the upper collar beam 
and the northern common rafter differs from 
the previous, the marking being visible on 
the eastern side of the elements. On the low-
er level of the roof structure, the assembly 
marks can be found on the northern side of 
the northern longitudinal bracing elements 
and the southern side of the southern lon-
gitudinal elements. On the second level of 
the roof structure between two collar beams, 
on the middle posts of the main trusses we 
could notice that the main trusses were 
separately numbered: the Roman two vis-
ible on the western side of the post means 
that the post must be positioned in the sec-
ond truss while the Roman one engraved on 
the northern side of the post means the first 
main truss. It is interesting that there are no 
marks on the tie-beams and on the common 
rafters end (at the tie-beam joints). The com-
mon rafters were marked by Roman numer-
als higher on the level of the bottom angle 
bracing joint housing. The trace of former 
lathing-works is visible on several northern 
common rafters.
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– a lapolási fészkeknek megfelelően – a nyugati oldalon találhatók. Ettől 
eltérő a felső torokgerenda és az északi szarufa kapcsolódásának megje-
lölése, ahol a jelek az elemek keleti oldalán figyelhetők meg. A fedélszék 
alsó szintjén az ácsjelek az északi hosszmerevítés elemein északi, a déli 
hosszirányú elemeken pedig a déli oldalon találhatók. A fedélszék máso-
dik szintjén – tehát a két torokgerenda között – a főállásokban található 
középső székoszlopon megfigyelhettük, hogy külön számozták a főálláso-
kat: a székoszlop nyugati oldalán található római kettes jelöli, hogy a szék-
oszlopnak a második állásban a helye, a székoszlop északi oldalán látható 
római egyes pedig az első főállásra utal. Érdekes, hogy a fedélszék kötő-
gerendáin és a szarufák alsó részén, vagyis a kötőgerenda-csatlakozásnál, 
nem találtunk ácsjeleket. A szarufákat feljebb, az alsó szögletkötő lapolási 
fészkénél jelölték meg római számokkal. Több északi szarufán megfigyel-
hető régi lécezés nyoma.

A fedélszék kötőgerendái a védelmi szint fejgerendáin fekszenek, de a 
két szerkezet elemei ezen túl nincsenek összekapcsolva – szemben a szen-
tély feletti fedélszerkezettel, ahol a védelmi szint oszlopait könyökfákkal 
és ferdetámaszokkal kapcsolták a fedélszék kötőgerendáihoz. A hajó felett 

The tie-beams of the roof structure lie on 
the upper plates of the defensive level but the 
elements of the two structures have no other 
connections in comparison to the roof struc-
ture above the chancel where the posts of the 
defensive level were joined to the tie-beams 
of the roof structure by knee-braces and pass-
ing braces. Above the nave the three trusses 
of the defensive level correspond to the four 
trusses of the roof structure but it is notewor-
thy that neither of the tie-beams is placed ex-
actly above the posts (Figure 1, Photos 16 and 
17)11. While we were able to ascertain that the 
roof structure above the chancel was built at 
the same time, we presume that the wooden 
structure and the defensive level roof struc-
ture above the nave were built separately.

11 This inaccuracy cannot be sensed in the 1963 
survey but the photographs precisely illustrate 
it. Márton SARKADI drew our attention to the 
noticeable comparison between the system of 
the structures.

n  12. kép: A hajó feletti fedélszék keletről (2013)
n  Photo 12. The eastern part of the roof structure above the nave (2013)

n  13. kép: Hajó feletti fedélszerkezet, középső székoszlop a védelmi szinten, 
keletről az első állásban

n  Photo 13. The roof structure above the nave, middle post on the defensive 
level in the first truss from the east

n  14. kép: Hajó feletti fedélszerkezet, középső székoszlop 
a védelmi szinten, keletről az 5. állásban
n  Photo 14. The roof structure above the nave, middle 

post on the defensive level in the 5th truss from the east

n  15. kép: Ácsjel a hajó feletti fedélszerkezet eredeti elemén
n  Photo 15. Carpenter mark in the original element of the roof structure above the nave
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a védelmi szint három állásának a fedélszék négy állása felel meg, de meg-
jegyzendő, hogy egyik kötőgerenda sem helyezkedik el pontosan oszlop 
felett (1. ábra, 16–17. kép).11 Míg a szentély feletti fedélszerkezetről megál-
lapíthattuk, hogy egyszerre épült, a hajó feletti védelmi szint faszerkezetét 
és a fedélszéket feltételezhetően külön építették meg.

Már utaltunk rá, hogy a hajó feletti fedélszerkezet néhány tölgyfa ele-
méről megállapíthattuk a helyszínen, hogy utólagos javítás során kerül-
tek mai helyükre. Ilyen elem a védelmi szinten mind a két-két fejgerenda 
északon és délen is. Az utólagos beavatkozást jól jelzi – az eredeti tölgy-
szerkezettől eltérő faanyagukon kívül –, hogy a védelmi szint oszlopaihoz 
kapcsolódó felső könyökfák nincsenek becsatlakoztatva a fejgerendákba. 
Faanyaga alapján a fedélszék 9. állásában a kötőgerenda déli feléről is fel-
tételeztük, hogy szintén ekkor cserélhették, ugyanis ezen a gerendán is 

11 Az 1963-as felmérésen nem érzékelhető ez a pontatlanság, de a fényképek jól 
illusztrálják. A szerkezetek egymás között megfigyelhető rendszerére SARKADI Márton 
hívta fel a figyelmünket.

We have already mentioned that we were 
able to determine in situ that some oak ele-
ments of the roof structure above the nave 
were placed in their current position during 
later interventions. Such elements on the de-
fensive level are the pairs of upper plates both 
on the northern and the southern side. Except 
for the wooden material that differs from the 
original oak structure, the later interventions 
are well pointed to by the fact that the upper 
knee-braces connected to the defensive level 
posts are not joined to the upper plates. Due 
to the wood, we presumed about the south-
ern side of the tie-beam in the 9th truss of the 
roof structure that it was replaced at the same 
time since there is a large amount of bark 
on the beam. The joining of the original and 
the replaced part of the tie-beam (squinted, 
straight lap joint with iron bolts) and the an-
gle bracing joint housing is not carved into 
the tie-beam hint to subsequent repairs and 
the age of the repairs (Photo 18).

the dendrochronological analysis 
results of wood samples from the 
roof structure above the nave

n We took 18 wood samples from the roof 
structure above the nave from the original 
oak elements of defensive level and the roof 
structure as well as the oak elements used 
for later repair. During the analysis of the 
wood sample growth rings we discovered 
that 5 wood samples were not suitable for 
dendrochronological comparisons (samples 
1, 2, 5, 6 and 42) since they contained not 
enough growth rings. During the compari-
son of the growth rings of the 13 remaining 
oak samples we classified the samples into 
two categories with one single exception. 
Samples 3, 32, 33, 34, 35, 36, 43 and 46 
were proved to be of the same age, as well 
as samples 4, 7, 8 and 44 determined as be-
ing replaced elements on the site. We were 
able to carry out the absolute dating of the 
127-year combined data series of the eight 
contemporary samples based on the Saxon 
Land oak chronology (comparison value: 

n  18. kép: Hajó feletti fedélszerkezet, a fedélszék kötőgerendái
n  Photo 18. The roof structure above the nave, tie-beams of the roof

n  16. kép: Hajó feletti fedélszerkezet, védelmi szint, déli fal (2013)
n  Photo 16. The roof structure above the nave, defensive level, southern wall 

(2013)

n  17. kép: Hajó feletti fedélszerkezet, védelmi szint, északi fal © TÖVISSI Zsolt, 2011
n  Photo 17. The roof structure above the nave, defensive level, northern wall 

© Zsolt TÖVISSI, 2011.
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nagy felületeken találtunk kérget. Utólagos javításra és a javítás idejére is 
utal a kötőgerenda eredeti és cserélt felének kapcsolási módja (ferdeillesz-
tésű, egyenesfogas lapolás vascsavarokkal), és az, hogy a kötőgerendán 
nincs kivésve a szögletkötő lapolási fészke (18. kép).

a hajó feletti fedélszerkezetből vett faminták 
dendrokronológiai elemzésének eredményei

n A hajó feletti fedélszerkezetben összesen 18 famintát vettünk a védelmi 
szint és a fedélszék eredeti tölgyelemeiből, továbbá a későbbi javításkor 
használt tölgyelemekből. A faminták évgyűrűinek vizsgálata során kide-
rült, hogy 5 faminta – az 1., 2., 5., 6. és 42. minta – nem alkalmas dend-
rokronológiai összehasonlításra, mert kevés évgyűrűt tartalmaz. A továb-
bi 13 minta évgyűrűsorának összehasonlítása során – egy kivételével – a 
mintákat két csoportba lehetett sorolni. Egykorúnak bizonyult a 3., 32., 
33., 34., 35., 36., 43. és 46. minta,  valamint a helyszínen cserélt elemként 
meghatározott 4., 7., 8. és 44. minta. A nyolc egykorú minta egyesített, 
127 éves adatsorát sikerült a szászföldi tölgykronológia alapján abszolút 
keltezni (összehasonlítási értékek: t=9.18, Gw=79.4/99,9%). Eszerint az 
egyesített adatsor első éve 1374-re, utolsó éve pedig 1500-ra datálható. Az 
egyes minták keltezése az alábbi táblázatban olvasható. 

t=9.18, Gw=79.4/99,9%). Consequently, 
the first year of the combined data series 
can be dated back to 1374, while the last 
to 1500. The dating of the samples can be 
found in the following table (Table 2). 

The 70 growth rings of sample 45 can 
be measured uncertainly since the growth 
rings are very close. Presumably this was 
the reason why we did not manage to date 
the sample.

We have not been able to date the 63-year 
combined data series of other four contempo-
rary samples (samples 4, 7, 8 and 44) with any 
dated oak chronology, yet. Given that the Odor-
hei oak chronology covering the period between 
1360 and 1842 did not show any correspond-
ence with the data series, the four beams are 
likely to have been carved from trees cut out at 
the end of the 19th or the 20th century (Table 3). 

We may draw an important conclusion 
from the compared chronology of the four 
samples: the terminal rings of all four sam-
ples are complete, so they also contain late 
wood and the terminal ring of all of them 
may be dated to the same year. Accordingly, 
all four wooden elements come from trees 
cut out during the winter of the same year.  

n  2. táblázat: a hajó feletti fedélszerkezetből vett faminták dendrokronológiai elemzésének eredményei
n  Table 2. the dendrochronological analysis results of wood samples from the roof structure above the nave

A HAJÓ FELETTI FEDÉLSZERKEZETBŐL 
VETT FAMINTÁK FAJ ÉV  SZ WK, TP BÉL IDŐREND  KELTEZÉS

WOOD SAMPLES TAKEN FROM THE ROOF 
STRUCTURE ABOVE THE NAVE SPECIES YEAR SW W, EW PITH CHRONOLOGY DATING

1. védelmi szint, keletről a 10. keresztgerenda tölgy
19 – – –

1. defensive level, 10th transverse beam from the east oak

2. védelmi szint, északi belső sárgerenda tölgy
27 – – –

2. defensive level, northern inner wall-plate oak

3. védelmi szint, keletről a 8. keresztgerenda tölgy
69 – 1389–1457

1470 körül vagy azután
3. defensive level, 8th transverse beam from the 
east oak around 1470 or after

5. védelmi szint, déli belső sárgerenda tölgy
23 – – –

5. defensive level, southern inner wall-plate oak
6. védelmi szint, keletről a 6. keresztgerenda tölgy

37 – – –
6. defensive level, 6th transverse beam from the east oak
32. fedélszék, 12. állás, kötőgerenda északi fele tölgy

128 11
WK, TP igen

1373–1500
1500 nyara

32. roof structure, 12th truss, northern side of the 
tie-beam oak W, SW yes summer of 1500

33. védelmi szint, középső fejgerenda tölgy 123 12 WK, TP 1378–1500 1500 nyara
33. defensive level, middle upper plate oak W, SW summer of 1500
34. fedélszék, 1. állás, kötőgerenda tölgy 104 12 WK 1396–1499 1499–1500 tele
34. roof structure, 1st truss, tie-beam oak W winter of 1499-1500
35. védelmi szint, középső talpgerenda tölgy 99 – 1383–1481 1494 körül vagy azután
35. defensive level, middle lower plate oak around 1494 or after
36. védelmi szint, keletről az 1. kereszt-
gerenda tölgy 59 12 WK 1441–1499 1499–1500 tele

36. defensive level, 1st transverse beam from the east oak W winter of 1499-1500
42. fedélszék, 14. állás, alsó déli oszlop (XIV) tölgy

32 10 – –42. roof structure, 14th truss, lower southern beam 
(XIV) oak

43. fedélszék, 13. állás, déli szarufa (XIII) tölgy
76 – 1396–1471

1484 körül vagy azután
43. roof structure, 13th truss, southern common 
rafter (XIII) oak around 1484 or after

45. fedélszék, 8. állás, északi szarufa (VIII) tölgy
70 – ? ?45. roof structure, 8th truss, northern common 

rafter (VIII)
oak

46. fedélszék, 10. állás, északi szarufa (X) tölgy
122 14

WK
1378–1499

1499–1500 tele
46. roof structure, 10th truss, northern common 
rafter (X) oak W winter of 1499-1500
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A 45. minta 70 évgyűrűjét bizonytalanul lehetett mérni, ugyanis az év-
gyűrűk nagyon sűrűn követték egymást. Vélhetően ez okból nem sikerült 
a mintát keltezni.

A másik négy egykorú minta (4., 7., 8. és 44. minta) egyesített, 63 éves 
adatsorát egyelőre egyik datált tölgykronológiával sem sikerült keltezni. 
Tekintettel arra, hogy az 1360 és 1842 közötti időszakot lefedő udvarhelyi 
tölgykronológia sem mutatott egyezést az adatsorral, a négy gerenda nagy 
valószínűséggel a XIX. század végén vagy a XX. században kivágott fákból 
származhat (lásd 3. táblázat). 

Fontos következtetést vonhatunk le a négy minta egymáshoz viszonyí-
tott időrendjéből: mind a négy minta záróévgyűrűje teljes, vagyis késői 
pásztát is tartalmaz, és mindegyik utolsó évgyűrűje ugyanarra az évre kel-
tezhető. Eszerint mind a négy faelem ugyanazon év telén kivágott fából 
származik (4. ábra).

A dendrokronológiai elemzés eredményei és a korábban részletezett 
helyszíni megfigyelések alapján tehát megállapíthatjuk, hogy a hajó feletti 
védelmi szint és fedélszék vizsgált eredeti faelemei egy időben kivágott 
tölgyfákból származnak. A fedélszék két mintája, valamint a védelmi szint 
egyik mintája 1499–1500 telén kidöntött fából való, továbbá egy minta a 
védelmi szintről és egy minta a fedélszékből 1500 nyarán kivágott fából 
származik. A további három keltezhető mintáról szintén valószínűsíthető, 
hogy ebben az időszakban kivágott fákból származnak. Ezek szerint a hajó 
feletti faszerkezetek anyagáról kijelenthetjük, hogy egységes, a védelmi 

Based on the dendrochronological analy-
sis results as well as the previously detailed 
observations on the site we can ascertain 
that the original wooden elements of de-
fensive level and roof structure above the 
nave were made of oak cut out at the same 
time. Two samples of the roof structure as 
well as one sample from the defensive level 
are from trees cut out in the winter of 1499-
1500 and one sample from the defensive 
level and one from the roof structure are 
from a tree cut out in the summer of 1500. 
The other three datable samples are also 
likely to be from trees cut out in the same 
period. Consequently, we can state about the 
material of the wooden structure above the 
nave that it is unitary, the defensive level 
and the roof structure having been built at 
the same time either during the summer of 
1500 or immediately after 1500. The struc-
ture was repaired sometime at the end of the 
19th century or in the 20th century when the 
defensive level upper plates as well as the 
southern side of the tie-beam in the 9th truss 
were replaced by using oak beams. Typically 
they did not remove the entire bark of the 
trees during the repair works.

Thus, according to the dendrochrono-
logical analysis of the wooden structures 
above the nave and the chancel, we can 
ascertain that the current roof structure of 
the church – including the defensive level 
wooden structure – was built at the turn of 
the 15th and 16th centuries and is still stand-
ing alongside with its subsequent interven-
tions. The commonplace church ravages at 
the beginning of the 17th century mentioned 
in the specialist literature did not affect the 
church roof structure.12

12 László DÁVID, A középkori Udvarhelyszék 
művészeti emlékei (Bukarest: Kriterion, 1981), 
269., János GYÖNGYÖSSY, Terézia KERNY, 
József SARUDI SEBESTYÉN, Székelyföldi vár-
templomok (Budapest: TKM Egyes., 1995), 61, 
184-185., József LÁNGI, Ferenc MIHÁLY, Er
délyi falképek és festett faberendezések 1., n.d., 
106. Unlike them the opinion of Géza ENTZ 
was that the construction date of the Church 
in Dârjiu „built in saxon style with closed ma-
chicolation and loop-holes” is 1490, given by 
the year of the southern buttress, for this sub-
ject see: Géza ENTZ, Erdély építészete a 14-
16. században (Kolozsvár: Erdélyi Múzeum-
Egyesület, 1996), 201.

n  4. ábra: A hajó feletti fedélszerkezet cserélt tölgy elemeiből vett faminták egymáshoz viszonyított 
időrendje (rózsaszín: geszt, zöld: szijács, WK: a minta tartalmazza a záróévgyűrűt)

n  Figure  4. The compared chronology of the wood samples from the replaced oak elements of 
the roof structure above the nave (pink: heartwood, green: sapwood, W: the samples contain the 
terminal ring)

n  3. táblázat: a hajó feletti fedélszerkezetből vett faminták
n  Table 3. Wood samples taken from the roof structure above the nave

A HAJÓ FELETTI FEDÉLSZERKEZETBŐL 
VETT FAMINTÁK FAJ ÉV SZ WK, TP BÉL IDŐREND KELTEZÉS 

WOOD SAMPLES TAKEN FROM THE ROOF 
STRUCTURE ABOVE THE NAVE SPECIES YEAR SW W, EW PITH CHRONOLOGY DATING

4. védelmi szint, északi fejgerenda, keleti tölgy
63 10

WK igen
? ?

4. defensive level, northern upper plate, eastern oak W yes

7. védelmi szint, déli fejgerenda, nyugati tölgy
44 9

WK
? ?

7. defensive level, southern upper plate, western oak W

8. fedélszék, 9. állás, kötőgerenda déli fele tölgy
48 11

WK igen
? ?

8. roof structure, 9th truss, southern side of tie-beam oak W yes

44. védelmi szint, déli fejgerenda, keleti tölgy
53 6

WK
? ?

44. defensive level, southern upper plate, eastern oak W
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szint és a fedélszék egy időben, akár már 1500 nyarán, vagy közvetlenül 
1500 után megépülhetett. A szerkezetet valamikor a XIX. század végén 
vagy a XX. században javíthatták, ekkor tölgygerendák felhasználásával 
kicserélték a védelmi szint fejgerendáit, valamint a fedélszék 9. állásában 
a kötőgerenda déli felét. Jellemző, hogy a javítás során nem törekedtek a fa 
kérgének teljes leszedésére.

A hajó és a szentély feletti faszerkezetek dendrokronológiai vizsgálata 
alapján tehát biztosan állíthatjuk, hogy a templom jelenlegi fedélszerkeze-
te – a védelmi szint faszerkezetét is beleértve – a XV–XVI. század forduló-
ján épült, és későbbi kiegészítésekkel a mai napig áll. A szakirodalomban 
toposzként élő XVII. század eleji templomdúlás a templom fedélszerkeze-
tét nem érintette.12

a hajó feletti eredeti fedélszerkezet  
elméleti rekonstrukciója

n A helyszíni megfigyelések alapján és a dendrokronológiai elemzés ered-
ményeinek ismeretében a hajó feletti eredeti tölgy fedélszerkezet elméle-
ti rekonstrukcióját is lehetségesnek tartjuk. Ez esetben is számos erede-
ti elem hiányzik a mai szerkezetből, amelyeket feltételezhetően a fenyő 
anyagú megerősítéssel egy időben távolítottak el. A ma már nem létező 
faelemekre a lapolási fészkek, valamint csaplyukak helye és iránya alap-
ján lehetett következtetni. A védelmi szint 11 keresztgerendán nyugszik. 
A keresztgerendák két-két sárgerendán, beeresztve fekszenek. A keresztge-
rendák végeire egy-egy oszlopot állítottak, amelyeket alsó szögletkötővel 
erősítettek a keresztgerendához, valamint hosszirányban – hol alul, hol 

12 DÁVID László: A középkori Udvarhelyszék művészeti emlékei. Bukarest, 1981, Kriterion, 
269., GYÖNGYÖSSY János, KERNY Terézia, SARUDI SEBESTYÉN József: Székelyföldi 
vártemplomok. Budapest, 1995, TKM Egyes, 61., 184–185., LÁNGI József, MIHÁLY 
Ferenc: Erdélyi falképek és festett faberendezések 1. é.n., 106. Tőlük eltérően Entz 
Géza azon a véleményen volt, hogy a székelyderzsi, „szász módra, zárt gyilokjáróval 
és lőréssorral” kialakított templom keletkezési idejét a déli támpillér, általa 1490-ként 
feloldott évszáma adja meg, lásd ENTZ Géza: Erdély építészete a 14-16. században. 
Kolozsvár, 1996, Erdélyi Múzeum-Egyesület, 201.

the theoretical reconstruction of 
the roof structure above the nave 

n Based on the observations on the site and 
in view of the dendrochronological analysis 
results, we consider that it is possible to the-
oretically reconstruct the original oak roof 
structure above the nave. Several original 
elements are missing from the current struc-
ture in this case too, which were removed 
with the occasion of the reinforcement with 
softwood elements. The lapped joint hous-
ings, the location of the mortices and their 
direction hint to the currently missing 
wooden element. The defensive level lies on 
11 transverse beams. The transverse beams 
are notched on two wall-plates each. There 
are posts on the end of the transverse beams, 
which were fastened to the transverse beam 
by bottom angle braces and by a knee-brace 
longitudinally – either on the lower or the 
upper part, to the east or west – to the outer 
wall-plate on the lower part and to the upper 
plate placed on the posts on the upper part. 
There is one post in every second truss of 
the defensive level running between the pair 
of plates starting from the 1st truss (in the 
1st, 3rd, 5th, 7th, 9th and 11th trusses). The mid-
dle posts were connected to the transverse 
beams by two knee-braces in the lower part 
and longitudinally they were fastened to 
the pairs of plates by alternately positioned 
passing braces crossing the posts at the mid-
dle. Longitudinally, we can implicitly find 
only knee-braces instead of passing braces 
in the first as well as in the last truss.

The roof structure is made up of 16 
trusses where every even truss is a main 
truss starting from the east. The tie-beams of 
the roof structure are presumed to have been 
originally notched to the defensive level up-
per plates. It is important to mention again 

n  5. ábra: A hajó feletti eredeti fedélszerkezet elméleti rekonstrukciója: 
védelmi szinten főállás, fedélszékben mellékállás (keletről az 1. állás)

n  Figure  5. The theoretical reconstruction of the original roof structure above 
the nave: main truss on the defensive level, secondary truss in the roof 
structure (1st truss from the east)

n  6. ábra: A hajó feletti eredeti fedélszerkezet elméleti rekonstrukciója: 
védelmi szinten mellékállás, fedélszékben főállás

n  Figure 6. The theoretical reconstruction of the original roof structure above the 
nave: secondary truss on the defensive level, main truss in the roof structure
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felül, keletre vagy nyugatra – egy-egy könyökfával kapcsoltak össze alul a 
külső sárgerendával, felül az oszlopokon fekvő fejgerendával. A védelmi 
szint közepén végigfutó talp- és fejgerenda között keletről az első állással 
kezdődően minden második állásban (1., 3., 5., 7., 9. és 11. állásban) talál-
ható egy-egy oszlop. A középső oszlopokat alul két könyökfával kapcsol-
ták a keresztgerendákhoz, valamint hosszirányban az oszlopokat középen 
keresztező, váltakozó irányú ferdetámaszokkal erősítették a talp- és fejge-
rendához. Az első és utolsó állásban hosszirányban ferdetámaszok helyett 
értelemszerűen csak könyökfákat találunk.

A fedélszék 16 szarufaállásból épült fel, ahol keletről indulva minden 
páros állás főállás. A fedélszék kötőgerendáit feltételezhetően eredetileg is 
beeresztve kapcsolták a védelmi szint fejgerendáihoz. Fontos azonban is-
mét kiemelni, hogy ezen kívül a védelmi szint elemei és a fedélszék kötő-
gerendái között nincs semmilyen kapcsoló elem (sem könyökfa, sem fer-
detámasz). A fedélszék szarufáit ferde beeresztéssel, csapolva és faszeggel 
kapcsolták a kötőgerendákhoz. Felül a két szarufát lapolással rögzítették 
egymáshoz. A szarufapárokat két torokgerenda kötötte össze, így a fedél-
széken belül három szintről beszélhetünk. Az üres állásokban mind a há-
rom szinten két szögletkötővel erősítették a szarufákat. A főállásokban ezen 
kívül az első szinten kétállószékes szerkezetet építettek be, amelyet fenn 
könyökfával is rögzítettek. A második szintet egy székoszlop merevíti, amit 
keresztirányban és hosszirányban is egy-egy ferdetámasszal erősítettek. A 
ferdetámaszok a székoszlop közepén lapolva futnak át félfecskefarkú kötés-
sel. Irányuk váltakozó, és a keresztirányú ferdetámasz felnyúlik a fedélszék 
harmadik szintjére, így az egyben a harmadik szint egyik szögletkötője is. 
A fedélszék hosszmerevítését talp- és fejgerendákkal biztosították. A hajó 
feletti fedélszerkezetben a szögletkötőket, könyökfákat, ferdetámaszokat és 
torokgerendákat félfecskefarkú lapolással rögzítették.

A székelyderzsi unitárius templom hajója feletti védelmi szint faszer-
kezetét és a fedélszéket tehát egy időben, 1500 nyarán vagy közvetlenül 
1500 után építették. Tekintettel arra, hogy a két szerkezetet nem kapcsolták 
szervesen egymáshoz, feltételezzük, hogy a két szerkezetet külön építették 
meg. Mindkét szerkezetben fő- és mellékállások váltakoztak. A védelmi 
szintet oszlopok alkották, és ferdetámaszok, könyökfák erősítették. A két 
torokgerendás fedélszék mellékállásaiba szögletkötőket helyeztek, a főállá-
sokba ezen kívül ferdetámaszokkal és könyökfákkal erősített székállásokat 
építettek be. A szerkezetek hosszmerevítését talp- és fejgerendák, valamint 
hozzájuk kapcsolódó könyökfák és ferdetámaszok biztosították.

a toronyban vett faminták  
dendrokronológiai elemzésének eredményei

n DÁVID László könyvében részletes leírást olvashatunk a székelyderzsi 
templom erődítéséről: a templomot négyszögű várfal övezi, sarkain ugyan-
csak négyszögű bástyákkal, a délkeleti saroktorony közelében késő gótikus 
toronnyal. A torony földszinti bejárata eredetileg csúcsíves volt – ez ma is 
jól kivehető. Falazata a választó övpárkányig középkori, 1868-ban magasí-
tották. A harangtorony régi szarvazatának gerendáin 1606-os renoválási fel-
iratot, a harangszéken 1607-es évszámot lehetett olvasni, továbbá a torony-
ajtón is egy 1606-os évszám volt látható. A templomnak 1607-ben öntött 
harangja van. Az írott adatok alapján tehát azt lehetett feltételezni, hogy 
a tornyot 1606-ban, minden bizonnyal a Básta-féle dúlás után újjáépítet-
ték (19. kép).13 A torony – tájolása és lőrései alapján – építése idején a mai 

13 DÁVID László: A középkori Udvarhelyszék művészeti emlékei. Bukarest, 1981, 274. 

that there are no joining elements between 
the tie-beams of the defensive level and 
the roof structure except for the previously 
mentioned ones (neither knee-braces nor 
passing braces). The common rafters of the 
roof structure were joined to the tie-beams 
by oblique notches, mortice and tenon joint. 
The two upper common rafters were fas-
tened to each other by lapped joints. The 
common rafter pairs were connected by two 
collar beams, and thus we may speak about 
three levels in the roof structure. The com-
mon rafters were fastened by two angle brac-
es in the empty trusses on all three levels. A 
two-post structure was built into the main 
trusses of the first level, which were also fas-
tened by knee-braces on the upper part. The 
second level is braced by a post, which was 
reinforced on the beam and longitudinally 
by passing braces. The passing braces run 
through the middle of the posts by lapped 
joint fastened by semi-concealed dovetail 
lap joints. Their direction is alternating; the 
cross passing brace stretches up to the third 
level of the roof structure becoming thus one 
of the angle braces of the third level at the 
same time. The longitudinal bracing of the 
roof structure was secured by pairs of plates. 
The angle braces, knee-braces, passing 
braces and collar beam in the roof structure 
above the nave were fastened by half dove-
tail lap joint.

Therefore, the wooden structure and 
the structure of the defensive level above 
the nave of the Unitarian church of Dârjiu 
were built at the same time, in the summer 
of 1500 or immediately after 1500. Given 
that the two structures were not organically 
connected, we presumed that they had been 
built separately. Main and secondary trusses 
alternate in both structures. The defensive 
level was made up of posts and reinforced 
by passing braces and knee-braces. Angle 
braces were assembled in the secondary 
trusses of the two collar beamed roof struc-
tures and they built in posts reinforced by 
passing braces and knee-braces. The longi-
tudinal bracing of the structures were en-
sured by pairs of plates as well as the con-
nected knee-braces and passing braces.

the dendrochronological analysis 
results of samples taken from the 
tower 

n In his book, László DÁVID offers a de-
tailed description of the fortified church of 
Dârjiu: the church is enclosed by a square 
defensive wall, also square corner bastions 
and a late-Gothic tower near the south-
eastern corner tower. The ground floor en-
trance of the tower was originally pointed, 
which can be distinguished even today. Its 
masonry dated back to the Middle Ages up 
to the divisional string moulding and was 
stilted in 1868. One can read the repair year 
1606 on the beams of the old load-bearing 
structure of the bell tower and 1607 in the 
belfry, the year 1606 could also be visible 
on the tower door. The church bell was cast 
in 1607. So, based on the written data we 
may presume that the tower was rebuilt 
in 1606, definitely after the Basta-ravages 
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védőfalakat megelőző korábbi íves cinteremfalhoz kapcsolódott, amelyet 
SÓFALVI András régészeti ásatással azonosított.14 

A dendrokronológiai mintavételek során a toronyban olyan faeleme-
ket kerestünk, amelyek segítségével sikerülhet meghatározni a torony 
építésének, valamint újjáépítésének korát. A 2. és 3. emeleten, a lőrések 
feletti gerendafészkekben 2008-ban még találtunk égett famaradványokat 
– minden bizonnyal az eredeti teherelhárító deszkák építéskorabeli ma-
radványait (20. kép). Közülük háromból sikerült mintát fűrészelni (28–30. 
minta).15 Ezen kívül fúrómagos famintát vettünk az első emelet egyik fö-
démgerendájából (25. minta), valamint a földszinti ajtónyílások feletti ge-
rendák közül háromból (24., 26. és 27. minta).

A faminták évgyűrűinek lemérését követően kiderült, hogy a 24. és 30. 
minta nem elemezhető, mert kevés évgyűrűt tartalmaznak. A torony lőré-
seiből származó 28. és 29. faminta nem mutatott hasonlóságot a rendel-
kezésünkre álló tölgykronológiákkal, így keltezésük egyelőre nem ismert.

A torony első emeleti födémgerendájából vett 25. minta évgyűrű-adat-
sora a védőfalakból és bástyákból származó faminták közül 7 mintával 
egyezett. A nyolc egykorú minta 137 évet átfogó épületgörbéje a máramaro-
si és a csíki tölgykronológia alapján 1485–1621-re datálható (összehason-
lítási értékek: t=6.53, Gw=66.5/99.9%, illetve t=6.93, Gw=70.0/99.9%). 
Eszerint a födémgerenda 1606 nyarán kivágott fából származik (7. ábra).

A harangtorony földszinti ajtónyílásainak teherelhárító gerendáiból 
vett 26. mintát a máramarosi tölgykronológia alapján, a 27. mintát az ud-
varhelyi kronológia alapján lehetett keltezni. Eszerint a 26. minta nagy 
valószínűséggel 1665–1669 körül kivágott fából, a 27. minta pedig 1649 
körül vagy azután kivágott fából származik (lásd 4. táblázat). 

A dendrokronológiai elemzés alapján a torony építési idejéről, illetve 
a javítási munkák, átépítések idejéről a következőket lehet megállapítani. 
Az első emelet északi födémgerendájához a fát 1606 nyarán vágták ki.  

14 SÓFALVI András: A székelység határvédelme és önvédelme a középkortól a fejedelemség 
koráig. Várak és más védelmi objektumok Udvarhelyszék településtörténetében. Doktori 
értekezés. Budapest, 2012, 180–181. (kézirat).

15 A 2013-as helyszíni munka során láttuk, hogy a torony felújítása kapcsán, sajnálatos 
módon az összes eredeti famaradványt kiszedték, és új fával helyettesítették.

(Photo 19).13 Based on its orientation and 
loopholes, the tower was originally con-
nected to the arched grave-yard walls 
formerly standing on the place where the 
defensive walls stand today, identified by 
András SÓFALVI during the archaeological 
excavations.14

During the dendrochronological sam-
pling process we looked for wooden ele-
ments in the tower that would help us de-
termine the tower construction and recon-
struction period. On the 2nd and 3rd storey 
we still found burnt wood remains in the 
wall-plates above the loopholes in 2008, 
which were most certainly the remains of 
the original relieving boards dating back to 
the age of construction (Photo 20). We man-
aged to saw samples from three of them 
(samples 28-30).15 We also took a core-
sample from one of the joists on the first 
storey (sample 25) as well as from three of 
the beams above the ground floor doorways 
(samples 24, 26 and 27).

After having performed the measure-
ments on the growth rings of the wood sam-
ples, it turned out that samples 24 and 30 
were not analysable since they contained 
not enough growth rings. Wood samples 
28 and 29 taken from the loopholes of the 
tower were not comparable to the available 

13 László DÁVID, A középkori Udvarhelyszék mű-
vészeti emlékei (Bukarest: Kriterion, 1981), 274. 

14 András SÓFALVI, „A székelység határvédelme 
és önvédelme a középkortól a fejedelemség 
koráig. Várak és más védelmi objektumok 
Udvarhelyszék településtörténetében” (PhD 
diss., ELTE-BTK 2012), 180-181.

15 During the field works carried out in 2013 
we noticed that unfortunately all the original 
wooden remains had been removed during 
the rehabilitation of the tower, being replaced 
by new wood.

n  19. kép: A székelyderzsi unitárius templom tornya 
(2012)

n  Photo 19. The tower of the Unitarian Church in 
Dârjiu (2012)

n  20. kép: A torony 2. emeletén a déli lőrés (2008)
n  Photo 20. Southern loophole on the 2nd storey of the tower (2008)
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A toronytető renoválási felirata alapján a gerendát frissen be is építették a 
helyreállítás során. Az utcára és udvarra nyíló, eredetileg csúcsíves föld-
szinti nyílásokat az 1660-as évek második felében szűkíthették le. Abban 
bíztunk, hogy a 2. és 3. emelet lőrései felett található égett teherkivál-
tó deszkák elemzése rávilágít majd a torony építési idejére, de az innen 
származó famintákat dendrokronológiai módszerrel egyelőre nem tudjuk 
keltezni. Datálásuk – az erdélyi faminták gyarapodásával – remélhetőleg 
majd sikeres lesz.

a védőfalakban és bástyákban vett faminták 
dendrokronológiai elemzésének eredményei

n A székelyderzsi unitárius templom körül a tornyot is magában foglaló, 
négy sarokbástyával megépített védőfal húzódik. A védőfalat ma széles 
nyeregtető fedi, eredetileg azonban fakonzolos belső gyilokjáró futott kör-
be a fal mentén (1., 21–23. kép). A védőfalból, valamint a bástyákból több 
helyről összesen 14 famintát vettünk 2006-ban (13–23. minta) és 2013-ban 
(52–54. minta). Alapvetően elsődleges beépítésben megfigyelhető faele-
mek vizsgálatára törekedtünk, amelyek dendrokronológiai keltezése köz-
vetlenül utalhat az épületrész építési idejére. Több gerendából adódott le-
hetőség faszelet fűrészelésére (15–18. minta), a többi fagerendából fúróval 
vettünk mintát (8. ábra).

A faminták évgyűrűsorainak egymással való összehasonlítása során ki-
derült, hogy a 13., 14., 15., 17., 19., 21. és 22., valamint a toronyban vett 
25. minta egykorú. A nyolc minta átlagolásával kapott 137 éves adatsor, 
mint ahogy azt már említettük, a máramarosi és a csíki tölgykronológia 
alapján keltezhető: az adatsor első éve 1485-re, utolsó éve 1621-re.   

Ennek alapján a faelemeket a következőképpen lehet keltezni. A 
déli védőfal két lőrése feletti teherkiváltó gerendákból származó 13. 
és 14. faminta 1621–1622 telén, valamint 1620–1624 körül kivágott 
tölgyfákból származik. A két minta összehasonlítási értékeit (t=10.35, 
Gw=73.1/99.9%), valamint a két minta szijács-geszt határának egybeesé-
sét nézve a gerendákat minden bizonnyal ugyanabból a fából faragták 

oak chronologies, and therefore their dating 
is still unknown.

The growth ring data series of the 25th 
sample taken from the first storey joist of the 
tower ranged with the 7 of the wood sam-
ples taken from the defensive walls and bas-
tions. The building curve ranging over 137 
years of the eight contemporary samples 
can be dated back to 1485-1621 according to 
the oak chronology of Maramureş and Ciuc 
(comparison value: t=6.53, Gw=66.5/99.9% 
and t=6.93, Gw=70.0/99.9%). Accordingly, 
the joist was made out of a tree cut in the 
summer of 1606 (Figure 7).

Sample 26 taken from the relieving 
beams above the ground floor doorways 
of the tower can be dated according to the 
Maramureş oak chronology while sample 
27 according to the Odorhei chronology. 
Accordingly, sample 26 is highly likely to 
be made of a tree cut out between 1665-
1669 while sample 27 from a tree cut out 
around 1649 or after. (See Table 4.) 

According to the dendrochronological 
analysis, we can ascertain the following is-
sues about the age of the tower, the time of 
the repairs and reconstructions: The tree 
for the wood used for the northern joist of 
the first storey was cut out in the summer 
of 1606. The joist was immediately built 
in during the repair according to the in-
scription on the tower roof. The originally 
pointed ground floor doorways opening to 
the street and the yard were narrowed in the 
second half of the 1660s. We relied on the 
analysis of the burnt lintel boards above the 
loopholes on the 2nd and 3rd stories that they 
would cast light on the age of the tower but 
we are not able to date these samples by den-
drochronological methods, yet. Dating might 
become successful in time by the increase in 
the number of Transylvanian wood samples.

n  4. táblázat: a toronyban vett faminták dendrokronológiai elemzésének eredményei
n  Table 4. the dendrochronological analysis results of samples taken from the tower

A TORONYBAN VETT FAMINTÁK FAJ  ÉV SZ WK, TP BÉL IDŐREND  KELTEZÉS 
WOOD SAMPLES FROM THE TOWER SPECIES YEAR NO W, EW PITH CHRONOLOGY DATING

24. udvarra nyíló bejárat feletti belső 
gerenda tölgy 33 – –
24. inner beam above the doorway to the yard oak
25. 1. emelet, északi födémgerenda tölgy 61 13 WK, TP 1546–1606 1606 nyara
25. 1st storey, northern joist oak W, EW summer of 1606
26. udvarra nyíló bejárat feletti külső 
gerenda tölgy 58 2 1597–1654 1665–1669 körül

26. outer beam above the doorway to the yard oak around 1665-1669
27. utcára nyíló bejárat feletti belső 
gerenda tölgy

81 – 1556–1636
1649 körül vagy azután

27. inner beam above the doorway to the 
street oak around 1649 or after

28. 2. emelet, déli lőrés feletti külső deszka tölgy
50 8 ? ?28. 2nd storey, outer board above the southern 

loophole oak

29. 2. emelet, keleti lőrés feletti középső 
deszka tölgy

48 – ? ?
29. 2nd storey, middle board above the eastern 
loophole oak

30. 3. emelet, Ny-i lőrés feletti középső 
deszka tölgy

26 – – –
30. 3rd storey, middle board above the western 
loophole oak
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n  5. táblázat: a védőfalakban és bástyákban vett faminták dendrokronológiai elemzésének eredményei

n  Table 5. the dendrochronological analysis results of wood samples taken from the defensive walls and the bastions

A VÉDŐFALAKBAN ÉS BÁSTYÁKBAN VETT 
FAMINTÁK  FAJ  ÉV  SZ WK, TP BÉL IDŐREND  KELTEZÉS  

WOOD SAMPLES TAKEN FROM THE DEFENSIVE 
WALLS AND THE BASTIONS SPECIES YEAR SW W, EW PITH CHRONOLOGY DATING

13. déli védőfal, toronytól nyugatra lévő 4. 
lőrés feletti belső gerenda tölgy

134 14
WK

1488–1621
1621–1622 tele

13. southern defensive wall, inner beam above the 4th 
loophole west from the tower oak W winter of 1621-1622

14. déli védőfal, toronytól nyugatra lévő 2. 
lőrés feletti belső gerenda tölgy

123 2 1487–1609
1620–1624 körül

14. southern defensive wall, inner beam above the 
2nd loophole west from the tower oak around 1620-1624

15. déli védőfal, a torony mellett nyugatra, a 
gyilokjáró 1. padlógerendája tölgy

43 –
igen

1485–1527

1540 körül vagy 
azután

15. southern defensive wall, 1st storey of the 
machicolation, next to the tower to the west oak yes around 1540 or after

16. déli védőfal, a torony mellett keletre, a 
gyilokjáró 1. padlógerendája tölgy

95 –
igen

1605–1699

1712 körül vagy 
azután

16. southern defensive wall, 1st storey beam of the 
machicolation, next to the tower to the east oak yes around 1712 or after

17. északkeleti bástya, földszint, északról a 2. 
födémgerenda tölgy

50 – 1551–1600

1613 körül vagy 
azután

17. north-eastern bastion, ground floor, 2nd joist from 
the north oak around 1613 or after

18. északi védőfal, a gyilokjáró padlógerendáin 
fekvő, fal melletti gerenda tölgy

134 – 1654–1787

1800 körül vagy 
azután

18. northern defensive wall, the beam next to the 
wall on the floor beams of the machicolation oak around 1800 or after

19. északnyugati bástya, földszint, nyugatról a 
3. födémgerenda tölgy

59 – 1555–1613

1626 körül vagy 
azután

19. north-western bastion, ground floor, 3rd joist from 
the west oak around 1626 or after

20. északi védőfal, a mai félnyeregtető 
koszorúgerendája – 1885–1886 évszámos felirat tölgy

65 –
igen

? ?
20. northern defensive wall, the wall-plate of the 
existing half pitched roof: inscription: 1885-1886 oak yes

21. délnyugati bástya, földszint, nyugati 
födémgerenda tölgy

69 – 1488–1556
1569 körül vagy 

azután

21. south-western bastion, ground floor, western joist oak around 1569 or after

22. délnyugati bástya, 1. emelet, a bejárat belső 
szemöldökgerendája tölgy

133 17 1487–1619

1619 után néhány 
évvel

22. south-western bastion, 1st storey, the inner lintel 
of the doorway oak a few years after 1619

23. nyugati védőfal, a mai nyeregtető első déli 
kötőgerendája tölgy

138 – 1715–1852

1865 körül vagy 
azután

23. western defensive wall, the first southern tie-
beam of the existing pitched-roof oak around 1865 or after

52. keleti védőfal, belső gyilokjáró délről a 7. 
ép padlógerendája tölgy

67 14 1574–1640

1640 után néhány 
évvel

52. eastern defensive wall, the 7th intact floor beam 
from the south of the inner machicolation oak a few years after 1640

53. keleti védőfal, belső gyilokjáró délről az 5. 
ép padlógerendája tölgy

33 4 1601–1633
1642–1646 körül

53. eastern defensive wall, the 5th intact floor beam 
from the south of the inner machicolation oak around 1642-1646

54. keleti védőfal, belső gyilokjáró délről a 11. 
ép padlógerendája tölgy

45 10 1597–1641
1644–1648 körül

54. eastern defensive wall, the 11th intact floor beam 
from the south of the inner machicolation oak around 1644-1648
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the dendrochronological analysis 
results of wood samples taken from 
the defensive walls and the bastions 

n There is a curtain wall surrounding the Uni-
tarian Church in Dârjiu enclosing a tower as 
well as four corner bastions. Today, the curtain 
wall is covered by a pitched roof but originally 
there was a cantilevered inner machicolation 
running round the wall (Photos 1, 21-23). 
We took 14 wood samples from the curtain 
wall and the bastions from various locations 
in 2006 (samples 13-23) and 2013 (samples 
52-54). We basically aimed at analysing the 
wooden elements in the original construction 
whose dendrochronological dating may di-
rectly indicate the age of the construction. We 
were able to saw wooden sections from several 
beams (samples 15-18), while we drill-sam-
pled the other wooden beams. (See Table 5.) 

When comparing the series of growth 
rings of the wood samples we were able 
to determine that samples 13, 14, 15, 17, 
19, 21 and 22 as well as sample 25 taken 
from the tower were contemporary. The 137 
year data series obtained by averaging the 
eight samples, as already mentioned, may 
be dated according to the oak chronology 
of Maramureş and Ciuc: the first year of the 
data series is 1485 while the last is 1621.   

Accordingly the wooden elements may 
be dated as follows: wood samples 13 and 
14 from the lintel above the two loopholes 
of the southern defensive wall were made 
of oak trees cut out in the winter of 1621-
1622 and around 1620-1624. Given the com-
parative values of the two samples (t=10.35, 
Gw=73.1/99.9%) as well as the boundary 
line between the sapwood and heartwood of 
the two samples, the beams were most cer-
tainly carved out of the same tree  (Figure 7). 
Wood sample 15 also taken from the 1st floor 
beam of the machicolation west from the 
tower on the southern part of the defensive 
wall is made of a tree cut out around 1540 
or after. The two wood samples taken from 
one of the joists of the south-western bas-

n  21. kép: A székelyderzsi unitárius templom épületegyüttese délnyugat felől 
© DERZSI Csongor, 2006

n  Photo 21. The building ensemble of the Unitarian Church in Dârjiu from 
south-west  © Csongor DERZSI, 2006

n 22. kép: A templomot körülvevő védőfal déli szakasza (2008)
n  Photo 22. The southern section of the curtain wall surrounding the church 

(2008)

ki (7. ábra). Szintén a védőfal déli szakaszán, a torony mellett nyugatra, 
a gyilokjáró 1. padlógerendájából vett 15. faminta 1540 körül vagy az-
után kivágott fából származik. A délnyugati bástya egyik födémgeren-
dájából, illetve első emeleti bejáratának egyik szemöldökgerendájából 
vett két faminta (21. és 22.) 1569 körül vagy azután, valamint 1619 után 
néhány évvel kivágott fából való. A 13., 14. és 22. famintáról valószí-
nűsíthető, hogy egy időben, talán mind 1621–1622 telén kivágott fából 
származik. Ez teljes mértékben összhangban van a délnyugati bástya 
külső falán látható, kőbe vésett 1622-es évszámmal, így a dendrokro-
nológiai elemzés alapján kijelenthetjük, hogy a templom körüli védőfal 
déli szakaszát, valamint a délnyugati bástyát 1621–1622 telén, vagy a 
körül kivágott fák felhasználásával építették (24. kép). Ennek fényében a 
déli gyilokjáró falba épített egyik padlógerenda-csonkjának 1540 körüli 
vagy azutáni keltezését (15. minta) kétféleképpen lehet értelmezni. Vagy 
másodlagosan felhasznált faelemről van szó, amit a helyszínen nincs 
lehetőség megfigyelni, ugyanis csak egy csonk áll ki a falból; vagy a fa 
építéskorabeli, de külső részéről 80 évgyűrű hiányzik. Munkánk során 
eddig alapvetően azt figyelhettük meg, hogy a fa lehető legnagyobb ke-
resztmetszetében faragták ki a gerendákat, így ez utóbbi lehetőség szo-
katlan lenne. Szintén kérdéses a délnyugati bástya földszinti, nyugati 
födémgerendájából vett 21. faminta 1569 körüli vagy azutáni fakivágási 
időpontja. Mivel másodlagos felhasználásra utaló nyomokat nem lát-
tunk a gerendán, arra hajlunk, hogy ez esetben feltételezzük, hogy a fa 
megmunkálása során lefaragtak közel 50 évgyűrűt a fa külső részéről. 
Mindenesetre egy dendrokronológiai megfigyelés alapján a déli védőfal, 
valamint a délnyugati bástya mind az öt vizsgált eleméről (13–15., 21. 
és 22. minta) feltételezhetjük, hogy egy és ugyanazon erdőből szárma-
zik. Az öt minta első mért bél felőli évgyűrűjét 1485-re, 1487-re, illetve 
1488-ra lehet keltezni (7. ábra). A 15. minta évgyűrűi béltől mérhetők, 
míg a többi négy minta első mért bél felőli évgyűrűjét mindössze 2–3 
évgyűrű választhatja el a béltől – ez a mintákon jól látható. Ebből azt a 
feltételezést vonhatjuk le, hogy az öt fa ugyanabból az erdőből, méghoz-
zá 1485-ben ültetett vagy tarvágás után természetesen sarjadt erdőből 
származhat.

Az említett nyolc egykorú minta dendrokronológiai összehasonlítása 
alapján az északkeleti bástya egyik födémgerendája 1613 körül vagy az-
után (17. minta), az északnyugati bástya egyik földszinti födémgerendája 
pedig 1626 körül vagy azután kivágott fából készült. Az elemzés ez ese-
tekben nem eredményezett évre pontos adatokat a bástyák építési idejét 
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illetően, azt azonban valószínűsíti, hogy ezek a bástyák szintén a XVII. 
század első felében épültek meg. Pontosabb keltezés érdekében további 
minták elemzése szükséges.

A déli védőfal toronytól keletre eső szakaszában a gyilokjáró 1. padló-
gerendájából vettük a 16. mintát, amit az udvarhelyi kronológia alapján 
1605–1699-re lehet keltezni. Figyelembe véve a szijácsévgyűrűk hiányát, a 
fát 1712 körül vagy azután vághatták ki. A keltezés ismeretében ellenőriz-
tük a faelem helyzetét, és megállapíthattuk, hogy a gerenda minden való-
színűség szerint javítás során kerülhetett a helyére, ugyanis a gerenda-
fészek nagyobb, mint a gerenda. Így a minta keltezése nem a falszakasz 
építésére, hanem a gyilokjáró javítására utal.

További három famintát vettünk 2006-ban a védőfal északi és nyugati 
szakaszán a mai félnyeregtető elemeiből. A 18. minta az eredeti gyilokjáró 

tion and one of the lintels of the first storey 
doorway (21 and 22) were made of trees cut 
out around 1569 or after and a few years af-
ter 1619 respectively. Samples 13, 14 and 22 
were presumably all made of trees cut out at 
the same time, possibly in the winter of 1621-
1622. It is absolutely in concordance with the 
year 1622 carved into the stone that can be 
read on the outer wall of the south-western 
bastion, so in accordance with the dendro-
chronological analysis we can state that the 
southern part of the curtain wall around the 
church as well as the south-western bastion 
were built by using trees cut out in the win-
ter of 1621-1622 or around that year (Photo 
24). In the light of that, the dating of the floor 
beam snag built in the wall of the southern 
machicolation around 1540 or after (sample 
15) can be interpreted in two ways. It is either 
a secondary utilised wooden element that we 
cannot observe on site since there is only a 
snag jutting out of the wall or the wood can be 
dated back to the time of the construction but 
there are 80 growth rings missing from the 
outer part of the wood. During our work, we 
have basically noticed that the beams were 
hewn of the largest cross-section of the trees, 
so the latter presumption would be unusual. 
The tree cutting time of wood sample 21 from 
the western ground floor joist of the south-
western bastion dated back to around 1569 or 
after is also questionable. Since we did not 
notice any signs of bye-use on the beam, we 
rather tend to presume that about 50 growth 
rings were cut down from the outer part of 
the tree during wood processing. Anyhow, 
based on the dendrochronological observa-
tions we can presume about all the five ana-
lysed elements from the southern defensive 
wall and the south-western bastion (samples 
13-15, 21 and 22) that they were cut from the 
very same forest. The first measured growth 
ring next to the pith of the five samples can 
be dated back to 1485, 1487 and 1488 (Fig-
ure 7). The growth rings of sample 15 can be 
measured from the pith while the first growth 
ring measured from the pith of the other four 
samples is divided from the pith by merely 
2-3 growth rings, which can be well seen on 
the samples. Thus, we can infer that the five 
trees come from the same forest and what is 
more from a forest planted in 1485 or natu-
rally sprung after clear-cutting.

Based on the dendrochronological com-
parison of the aforementioned eight con-
temporary samples, one of the joists of the 
north-eastern bastion was made of wood cut 
out around 1613 or after (sample 17) and one 
of the ground floor joists of the north-western 
bastion of wood cut around 1626 or after. 
In these cases the analysis did not result in 
year-accurate data concerning the time of con-
struction of the bastions but it renders it likely 
that these bastions were also built in the first 
half of the 17th century. We need to analyse 
more samples for a more precise dating.

Sample 16 was taken from the 1st floor 
beam of the machicolation of the southern 
defensive wall in the eastern section from 
the tower, which can be dated back to 1605-
1699 according to the Odorhei chronology. 
Given the lack of sapwood growth rings, the 
tree could have been cut out around 1712 or 
after. We checked the location of the beam in 

n  7. ábra: A védőfalakban, bástyákban és toronyban vett egykorú faminták egymáshoz viszonyított 
időrendje (rózsaszín: geszt, zöld: szijács, WK: a minta tartalmazza a záróévgyűrűt)

n  Figure 7. The compared chronology of the contemporary wood samples taken from the curtain walls, 
bastions and tower (pink: heartwood, green: sapwood, W: the sample contains the terminal ring)

n 23. kép: A templomot körülvevő védőfal keleti szakasza (2013)
n  Photo 23. The eastern section of the curtain wall surrounding the church (2013)
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the light of dating and we ascertained that the 
beam was most certainly built in its current 
place during repair works because the hous-
ing of the beam is larger than the beam proper. 
Therefore, the dating of the sample hints to 
the repairs carried out on the machicolation 
and not the construction of the wall section.

We also took three wood samples in 2006 
from the existing half pitched roof above the 
eastern and western section of the defensive 
wall. Sample 18 was taken from one of the 
beams along the wall resting on the original 
machicolation floor beams (the tie-beams of 
the half pitched roof lie on it), which we were 
able to date according to the Odorhei chronol-
ogy: the tree was cut out around 1800 or after. 
Sample 20 was also taken from here, from 
the wall-plate of the half pitched roof, bear-
ing the inscription 1885-1886. Despite that 
the sample contains 65 growth rings, its dat-
ing is uncertain. The growth rings of sample 
23 taken from the first southern tie-beam of 
the present-day pitched roof of the western 
defensive wall can also be dated according to 
the Odorhei chronology to 1715-1852, accord-
ingly the tree was cut out around 1865 or later.

During the current rehabilitation works we 
were able to reach the eastern section of the de-
fensive wall and thus we got the possibility to 
analyse the floor beams supported by wooden 
cantilevers of the original machicolation dur-
ing the samplings carried out this year. We took 
one sample from the intact 7th, 5th and 11th floor 
beams from the south: samples 52-54 (Photo 
25). During the dendrochronological compari-
son, the three samples proved to be contempo-
rary, being able to date them according to the 
Odorhei chronology. The samples were made 
of oak trees cut out a few years after 1640, 
around 1642-1646 and between 1644 and 
1648. The dating of the floor beam built into 
the wall of the original machicolation dates 
back the construction of the eastern section of 
the defensive wall to the 1640s (Figure 8).

padlógerendáira fektetett, egyik fal menti gerendából való (erre támasz-
kodnak a félnyeregtető kötőgerendái), amelynek keltezése az udvarhelyi 
tölgykronológia alapján sikerült: a fát 1800 körül vagy azután vágták ki. 
Szintén innen származik a 20. minta a félnyeregtető koszorúgerendájából, 
amelyen 1885–1886 évszámos felirat olvasható. Annak ellenére, hogy a 
minta 65 évgyűrűt tartalmaz, keltezése bizonytalan. A nyugati védőfal-
ban, a mai nyeregtető első déli kötőgerendájából vett 23. minta évgyűrűit 
szintén az udvarhelyi adatsor segítségével lehetett datálni 1715–1852-re, 
miszerint a fát 1865 körül vagy azután vághatták ki.

A jelenleg is tartó felújítás során hozzáférhetővé vált a védőfal keleti 
szakasza, így az idei mintavétel során lehetőségünk adódott vizsgálni az 
eredeti gyilokjáró fakonzolos alátámasztású padlógerendáit. Egy-egy min-
tát vettünk a délről számított 7., 5. és 11. ép padlógerendából: 52–54. min-
ta (25. kép). A dendrokronológiai összehasonlítás során a három minta 
egykorúnak bizonyult, keltezésüket az udvarhelyi kronológia tette lehető-
vé. A minták 1640 után néhány évvel, 1642–1646 körül, illetve 1644–1648 
körül kivágott tölgyfákból származnak. Az eredeti gyilokjáró falba beépí-
tett padlógerendáinak keltezése a védőfal keleti szakaszának építését az 
1640-es évekre datálja (8. ábra).

Végezetül két további faminta elemzéséről számolunk be. A templom-
hajó nyugati bejárata feletti belső teherkiváltó gerendából vett faminta 
elemzését azért tartottuk izgalmasnak, mert amennyiben a gerenda épí-
tés-korabeli, akár a gótikus szentélynél korábbi templomhajó építését is 
keltezheti. A 31. faminta 74 évgyűrűt őrzött meg, az adatsor azonban sem 
az épület más mintájával, sem az összehasonlító tölgykronológiákkal nem 
egyezik, így keltezése egyelőre ismeretlen. Hasonló korúak lehetnek a déli 
bejárat feletti teherkiváltó gerendák, melyekre az 1419-ben festett falképek 
vakolata egyértelműen ráfed, tehát annál korábbiak. E gerendák dendrok-
ronológiai vizsgálata különösen indokolt lenne, ugyanis az erdélyi famin-
ták számának gyarapodásával valós esély van arra, hogy sikerül keltezni 
az elemeket, és így a gótikus periódusnál korábbi hajófal építését is.

Egy építési állvány falban talált darabjából származik a 41. minta, 
amelyet a szentélyzáródás délkeleti falában találtunk a boltozat felett. Az 
állványt – jellemző módon – igen fiatal, mindössze 20 éves tölgyfából ké-
szítették, ezért a minta dendrokronológiai elemzésre sajnos alkalmatlan.

n 24. kép: A délnyugati bástya külső nézete és 
építési felirata (1622)
n  Photo 24. View of the south-western bastion and 

construction inscription (1622)

n 25. kép: A védőfal keleti szakasza (52. minta, 2013)
n  Photo 25. Eastern section of the curtain wall (sample 52, 2013)
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And finally we hereby detail the analy-
sis of two other wood samples. We found the 
analysis of the wood sample taken from the 
inner lintel above the western doorway of 
the nave exciting because if the beams were 
datable to the age of construction, it might 
date the construction of the church nave 
even before the construction of the Gothic 
chancel. Wood sample 31 preserved 74 
growth rings but the data series matches nei-
ther the other samples taken from the build-
ing nor the comparative oak chronology, so 
it cannot be dated, yet. The lintel above the 
southern doorway may be of the same age, 
being visibly covered by the plaster of the 
murals painted in 1419, therefore they are 
earlier. The dendrochronological analysis 
of the beam would specially be reasonable 
because by the increase in the number of 
Transylvanian wood samples there would be 
a real chance to date the construction of the 
nave wall built earlier than the Gothic part. 

Sample 41 comes from a piece of scaffold 
found in the wall, which we discovered in the 
south-eastern wall of the chancel end above 
the vault. The scaffold was characteristically 
made of very young, only 20 year-old oak 
trees and due to this reason the sample can-
not be analysed dendrochronologically.

We would like to complete our work 
by a few observations of architectural his-
tory. During the currently running church 
rehabilitation works, the plaster was taken 

Írásunkat néhány építéstörténeti megfigyeléssel egészítjük ki. A temp-
lom jelenleg is folyó helyreállítása során, a külső falakon közel egy méter 
magasságig leverték a vakolatot. A falszövet vizsgálatával egyértelműen 
meghatározható a szentély építéséhez köthető gótikus építkezések, és a 
korábbi periódus kiterjedése. A gótikus falak ugyanis lapos hasított kövek-
ből készültek, míg a korábbi falazathoz folyami görgetegkövet használtak. 
A hajó utólagos támpilléreit szintén hasított lapos kövekből építették. A 
két eltérő falazat találkozása a diadalívtől mintegy 1,5 méterre, nyugatra 
található. Ezzel van összefüggésben, hogy e helyen a belső északi falon 
egy függőleges repedés figyelhető meg, és nyilván ez magyarázza, hogy 
a falképek miért nem húzódnak a diadalívig. A falképek tehát még a gó-
tikus átépítés előtti periódusban, az akkoriban még rövidebb hajó falaira 
készültek. 

A székelyderzsi templom dendrokronológiai kutatásának több fontos 
tanulsága van. Láthatjuk, hogy a mintagyűjtést minél szélesebb körben 
érdemes végezni, mert a kezdetben keltezetlen adatsorok a dendrokro-
nológiai adatbázis építésével a későbbiekben keltezhetővé válhatnak. A 
2010-ben összeállított udvarhelyi tölgykronológia (1360–1842) segítségé-
vel sikerült először keltezni derzsi mintáink egy részét, illetve megerő-
síteni korábbi bizonytalan datálásokat. A derzsi eredmények ismételten 
felhívják a figyelmet arra, hogy a szakirodalomban gyakran idézett topo-
szok nem feltétlenül megalapozottak, eddig nem alkalmazott vizsgálatok 
gyakran hozhatnak lényeges új adatokat.

Kutatásunk legfontosabb eredményének tartjuk, hogy kiderült, a 
templom feletti fedélszerkezet és védelmi szint egységes szerkezet, 
amely két lépésben, elsőként a szentély felett, majd néhány évvel később 
a hajó felett épült meg a XV–XVI. század fordulóján, és későbbi kiegészí-

n 8. ábra: Az épületegyüttes alaprajza a védőfalakban és bástyákban vett faminták helyének megjelölésével (TÖVISSI Zsolt felmérése alapján)
n  Figure 8. The layout of the ensemble marking the position of the wood samples in the curtain walls and bastions (source Zsolt TÖVISSI)
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down a height of approximately one me-
ter. By analysing the wall tissue, we can 
clearly determine the extent of the Gothic 
construction of the chancel and the extent 
of earlier masonry. The Gothic walls were 
built of flat crushed stone while the ear-
lier walls were built of rubble. The later 
buttresses of the nave were also built of 
crushed stone. The two different walls meet 
at about 1.5 m west from the chancel arch. 
This is the reason why there is a noticeable 
vertical crack in this location on the inner 
northern wall and it clearly highlights the 
reason why the murals do not stretch out 
to the chancel arch. Consequently, the mu-
rals were painted during the period prior to 
the age of the Gothic reconstruction on the 
walls of the formerly shorter nave.

There are several important conclusions 
to be drawn from the dendrochronological re-
search carried out on the church in Dârjiu. We 
can see that it is worth sampling expansively 
because the data series, which are not datable 
at the beginning, become datable later on as the 
database becomes vaster. We managed to date 
first our samples taken from Dârjiu as well as 
to confirm the earlier uncertain dating with 
the help of the Odorhei oak chronology (1360-
1842) compiled in 2010. The results of Dârjiu 
draw our attention time and again that the 
topoi so often quoted by the specialist literature 
are not necessarily well-founded and the new 
analyses may often bring new essential data.

The most important result of our re-
search is that the roof structure above the 
church and the defensive level are a unitary 
structure, which was built in two stages, first 
above the chancel and then, a few years later 
above the nave at the turn of the 15th and 
16th centuries and still stands with its sub-
sequent additions. So, the defensive level of 
the church of Dârjiu is contemporary to the 
similar historic buildings of Saxon Land and 
is not a later copy of the latter. In this context 
we must mention the observation according 
to which the vault of Dârjiu was related to the 
Saxon historic buildings built at the end of 
the 15th century.16 We did not manage to find 
any elements from the construction period in 
the case of the tower; the dated wood may be 
related to the repairs carried out at the begin-
ning of the 17th century. The defensive walls 
and the corner bastions were also built in the 
first half of the 17th century according to the 
analyses carried out on the wood samples. 

The importance of the research is that 
it is the first thorough dendrochronological 
research of a historic building ensemble in 
Transylvania in which the analysis of the 
roof structure played an outstanding role. 
It has been followed by other researches 
since then, which also led to the dating of 
the analysed roof structure (the Lutheran 
churches in Drăuşeni, Bistriţa and Sibiu, 
the Fortified Church in Târgu Mureş, the 
Calvinist Church in Cetatea de Baltă).

16 Balázs SZŐKE. „A Wechselberger-Harperger 
motívum Délkelet-Erdély késő gótikus épí-
tészetében”, in Tanulmányok a székelység 
középkori és fejedelemség kori történelméből, 
ed. András SÓFALVI, Zsolt VISY (Énlaka, 
Székelyudvarhely: Pro Énlaka Alapítvány, 
Haáz Rezső Múzeum, 2012), 201-218.

tésekkel a mai napig áll. A székelyderzsi templom védelmi szintje tehát 
kortársa a hasonló szászföldi emlékeknek, és nem azok kései másolata. 
Ennek kapcsán utalnunk kell arra a megfigyelésre is, amely a székelyder-
zsi boltozatot XV. század végi szász emlékekkel hozta összefüggésbe.16 A 
torony esetében nem sikerült építéskori elemeket találni, a keltezett fák 
az XVII. század eleji javításokhoz köthetők. A védőfalak és sarokbástyák 
a faminták elemzésének tanúsága szerint szintén a XVII. század első fe-
lében épültek meg.

A kutatás jelentősége, hogy Erdélyben elsőként történt műemlék együt-
tes alapos dendrokronológiai kutatása, amelyben kiemelt szerepet kapott a 
fedélszerkezetek vizsgálata. Ezt azóta további kutatások követték, melyek 
során szintén sikerült keltezni a vizsgált tetőszerkezeteket (homoróddaró-
ci, besztercei, nagyszebeni evangélikus templomok, marosvásárhelyi vár-
templom, küküllővári református templom).

16 SZŐKE Balázs: A Wechselberger–Harperger motívum Délkelet-Erdély késő gótikus építé
szetében. In SÓFALVI András, VISY Zsolt szerk.: Tanulmányok a székelység középkori 
és fejedelemség kori történelméből.  Énlaka, Székelyudvarhely, Pro Énlaka Alapítvány, 
Haáz Rezső Múzeum, 2012. 201–218.
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