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Elõszó helyett
2005 júliusában a helyi unitárius egyházközség és a székelyudvarhelyi Kuckó
Egyesület közösen felleltározta és lefényképezte a Székelyderzsben még fellelhetõ
eredeti festett bútorokat. Jelen könyv ennek a gyûjtõmunkának a kiadványa.
Milyen lépéseket kell betartani a bútorfestõnek a munkája során?
• A fa felületét festés elõtt kezelni kell, hogy jó kötõképes legyen.
Ezért elõbb szálával keresztbe meg kell csíszolni, majd 20%-os enyves vízzel be
kell kenni. Az enyves víz felhúzza a fa szálait és így nõ a kötõképessége. A kis,
fában lévõ hibákat gittel javítsuk ki.
• Második lépésként jöhet az alapozás.
Az alapozást, felváltva a csiszolással (most már csak szálirányban) addig kell
folytatni, amíg a fa erezete el nem tûnik. Az alapozáshoz használjunk földfestéket (festéküzletekbõl beszerezhetõ), melyhez kavarjunk kötõanyagként enyvet.
Az alsóbb rétegben legyen több enyv, míg a felsõkben egyre kevesebb, hogy
„ne rántsa le” a festéket a fáról. A különbozõ rétegek festése között ajánlatos
várni egy-egy napot.
Az alapozáshoz 20-30 mm-es ecsetet használjunk. Ahány alapozó színünk van,
annyi ecsettel dolgozzunk, és az ecseteket használat után alaposan mossuk
ki.
• Harmadik lépés a „virágozás”.
Amennyiben kellõ igényességgel dolgozunk, a teljes mintát ajánlatos elõször
aranysárgával kifesteni. Ez a módszer segít abban, hogy az alapszín ne nyelje
el a virágok és levelek színeit. A virágok illetve a levelek festéséhez használjunk temperát (a festéküzletekben megtalálható). A festékhez enyvet kavarunk
(2/3 festék+1/3 enyv arányban). Az enyv a fához köti a festéket. A temperák
közül ajánlatos a hazai készítésût választani, mert az olyan festékanyagból készült, ami a mi környezetnkben található meg.
A különbözõ színek festéséhez használjunk külön ecsetet. Így elkerülhetjük,
hogy a megfelelõen ki nem tisztított ecsetbõl a festék bekerüljön a következõ
színbe. Ajánlatos vastagabb ecsetet (2-es, 3-as) használni a vékony vonalak
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festéséhez is, ahhoz, hogy megfelelõ vastagságú és hosszúságú folytonos
ecsetvonást tudjunk elérni. A munka befejezése után mindig tisztítsuk ki az
ecsetet, és úgy tegyük le száradni.
A festéket ajánlatos használat elõtt néhány nappal kikavarni, hogy a színek jól
összeérjenek. Amennyiben a szükségesnél több festéket kavartunk, töltsünk
vizet a tetejére, zárjuk le az üveget és így hosszú idõn keresztül tárolni tudjuk.
Hasonló módon járjunk el az alapozóval is. Az idõk folyamán a festett tárgyaink
sérülhetnek. Amennyiben tettünk el festéket, javításuk könnyen megoldható.
• A tartósítás.
E mûvelet elkezdésével érdemes néhány napot, hetet várni, hogy a fa tudja
„kidolgozni” magát. Az így keletkezett festetlen részeket, a száradás nyomait
még ki tudjuk javítani. Csak ezután „tartósítsuk”, illetve rögzítsük a festéket.
Tartósításhoz használjunk lenmagolajat, ami festéküzletbõl szintén beszerezhetõ. A lenmagolajjal kenjük be a megfestett bútort, majd 15-20 percszáradás
után a bútorról töröljük le a felesleges réteget. A száradásra azonban ajánlatos
néhány napot várni.
A szépen elkészített munkához azoban még valamire szükség van: kiegyensúlyozott és boldog lelki állapotra.
Örömteli és eredményes bútorfestést kívánok:
Bencze Ilona
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A falu

Székelyderzs község (Dîrjiu), Romániában, Hargita megye
déli részén fekszik Székelyudvarhelytől 20 km-re.
A falu neve írott formában először az 1334-es pápai tizedjegyzékben szerepel
„de Ers” néven. 1525-ben már Ders néven említik, míg 1760-ban már a Székely
Derzs elnevezést használják. A hagyomány szerint az ősfalu a mai településtől
délnyugatra a Pénzes nevű dűlőben feküdt, amelyet három oldalról hegygerincek
védtek. Az egykori falunak temploma is volt, amit ma egy Kápolnának nevezett,
csonka gúla alakú földhányás jelez.
A tatárdúlás következtében az egykori falu megsemmisült és a megmaradt
lakosok a mai falu Felszeg nevű részén telepedtek meg. A falu áttelepülésével
kapcsolatban Jánosfalvi Sándor István a Székelyhoni utazás a két Homoród mellett című könyvében azt írja, hogy a falu szász lakosságának jó része dögvészben
elpusztult, a többi pedig elmenekült. A király az üresen maradt falut „donáció által
magyar uraknak konferálta”, akik szabad székelyekkel és jobbágyokkal népesítették be. A betelepített szabad székelyek a Felszeg nevű falurészbe, míg a jobbágyok
a mostani falu középső részére telepedtek le. Alszeget és Felszeget csak egy patak
választotta el egymástól. 1848 előtt több arisztokrata családnak volt érdekeltsége
Székelyderzsben. A falu története szorosan a Petky család Derzsi előnevet viselő
ágával fonódik össze. A Petkyek már akkor jelen voltak a falu történetében, amikor
a templom szentélye épült. Ezt igazolja a szentély boltozatának egyik záróköve,
amely az ő címerüket viseli.
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A templom bejáratánál egy címeres sírkő Petky Mihály emlékét őrzi, aki 1571ben Udvarhelyszék főkirálybírája volt. Az ő fia volt az 1612-ben elhunyt Petky János, erdélyi kancellár, aki a Basta seregei által 1605-ben felégetett templomot a
saját költéségén javíttatta ki és a toronyba két harangot öntetett. Egy 1607-ben
adományozott, arany és ezüst szálakkal varrt törökmintás terítőjét ma is őrzi az
egyházközség.
Petky János felesége a szentpáli Kornis családból származó Kornis Kata volt,
akinek sírköve jelenleg a dályai templom cintermében várja „hazaérkezését”.
Petky János és Borbála egyik fiának Istvánnak az emlékét őrzi az Unitárius
Énekeskönyv 50-es számú éneke 1607-ből. Ekként énekel Istenről: „Fénysugarát
hajnalodnak áldón ránk teríted / Arcainkról te törülöd le a verítéket. / Elröppenő
sóhajtások szerét számon tartod, / szereteted élő Isten mindétig megtartott.”
A Petky családot rokoni szálak fűzték az Apafiakhoz is. Apafi György felesége
Petky Borbála volt. Petky Borbála 1635-ből való adománylevelét, amelyben az egyik
bástyát az egyházközségnek, annak alsó részét a mindenkori papnak adományozza
a mai napig az egyházközség birtokában van. Az említett családokon kívül Székelyderzshez kötődött még a Bethlen család, a vargyasi Dániel család, a Báthori
család, Sárdi Simon, Buczi Kristóf, Némethi Gergely, Bíró József és Bodor Pál.
Közigazgatásilag a szomszédos faluval Székelymuzsnával alkot egy községet
1990 február 1-től. Az önkormányzat székhelye Székelyderzsben van. A községnek
9 tanácsosa van, polgármestere Pál Ernő, alpolgármestere Bartos János.
A 2002-es népszámlálási adatok szerint a község lakossága: 1167 fő, ebből
Székelyderzsben 751 fő él, Székelymuzsnán 416 fő. A község nemzetiségi megoszlása: Székelyderzsben él 745 magyar 6 román nemzetiségű. Székelymuzsnán 415
magyar és 1 román nezetiségű él. A község felekezeti megoszlása: Székelyderzsben 663 unitárius, 24 katolikus, 16 református, 8 ortodox, 4 baptista 1 evangélikus. Székelymuzsnában 257 református, 106 unitárius, 30 baptista, 24 katolkus, 7
ortodox. A szomorú statisztikához még hozzátartozik a település infrastruktúrailag
elhanyagolt helyzete. A faluba vezető megyei útszakasz állapota – annak ellenére,
hogy a térképek aszfaltot jelölnek – igen ramaty és bár majdnem mindenkinek van
hordozható telefonja, egyetlen mobilhálózat sem működik. Világhálós elérhetőség
2006. július 1-től működik a Székelyderzsi Unitárius Egyházközség, Székelyderzs
Község Önkormányzata és az Erdélyi Magyarok Törökbálinti Egyesületének összefogásával. Székelyderzs határa hegyes völgyes, sovány talajában a sárga- és feketeagyag van túlsúlyban, ennek következtében termése szegény, a falu lakosságát
nem tudta és ma sem tudja eltartani. A megélhetés biztosítására a falusiak építkezéseken dolgoznak, vállalkozásokat nyitnak, állattenyésztéssel foglalkoznak,
vagy az állam biztosította szociális juttatásokból élnek.
A székelyderzsiek nagyon jó építkezési szakemberek. Messze földön híresek az
itteni kőművesek és ácsok.
Állattenyésztésből főként a szarvasmarha és a juhtenyésztés van túlsúlyban. A
község szarvasmarha-állománya 750, a juhállománya 4400.
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Idős Ballák Ödön tulajdona. A padnak csak a fele van meg, a másik felét a fiúknak
adták, mert nem volt hova tegyék. Régi ruhák tárolására használják. A pad méretei: 151 x 70 x 44 cm. Maga a láda 35 cm magas, a háttámla 21 cm magas.

Sem szakmai források, sem az adatközlők nem tudják azonosítani a derzsi bútorfestő
kilétét. A Derzsben folytatott tevékenysége biztos, tekintettel a nagy mennyiségű
festett bútor hagyatékra, ami nem odaszármazott, hanem ott készült.
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Barta Bálint tulajdona. 1900-ban készült. Családi örökség. A padnak csak a fele
van meg, a másik felét eladták. Mindenfélét tartanak benne. A pad méretei: 155 x
72 x 43 cm. A láda 36 cm magas.

A derzsi festett bútor stílusúban jól elhatárolható a többi összes más Hargita megyei bútortól. A gazdag, inkább levelekkel és szárakkal díszített kompozíciók igen
jellegzetesek és a szász bútorfestők stílusára emlékeztetnek.
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Biás Ferenc tulajdona. A pad félbe van vágva, jobb oldali fele a testvérénél van.
Mindennapi ruhaneműt tárolnak benne. A pad méretei: 155 x 72 x 44 cm. Maga
a láda 39 cm magas.

Mind a virágok, mind a levelek szélei mélyen tagoltak. A rózsa, a szegfű motívumok szerkesztése követi a térbeli hatás szempontjait, részben pedig egyszerű
vonalakból és körökből állította össze a bútorfestő. A fenti végletek egymás mellé
helyezése, a levelek sajátos hajlítása, tagolása és árnyalása jellegzetesen a derzsi
festett bútor sajátossága.
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Kerestély Lajos tulajdona. A pad el van vágva, csak a bal oldala van meg.
Szennyest, rossz ruhákat tartanak benne. A pad méretei: 162 x 71 x 42 cm. A láda
32 cm magas.

A kompozíciók vízszintes irányát a levelek iránya határozza meg. A tagolás szimmetrikus, de hirtelen felbomló, különösen egy-egy levél rendhagyó megjelenésével. A kompozíciók középmotívumokból indulnak ki (leggyakoribb a rózsa).
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Dénes Levente tulajdona. Családi örökség. A pad ketté van vágva, a jobb oldala
van meg. Ruha tárolására használták. A pad méretei: 147 x 71 x 43 cm. Maga a
láda 36 cm magas, a háttámla 22 cm magas.

A csokrok nemcsak függőlegesen, hanem minden irányban felépülhetnek.
Ugyancsak jellegzetes a kompozíciókat körülzáró levélfűzér, amely formában is
igen változatos.
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Kocs Árpád tulajdona. Készítője ismeretlen. A pad ketté van vágva, a bal fele van
meg. Fásládának használják.

A csokroknak nem egyetlen középre helyezett hangsúlyos eleme (motívuma),
hanem kettő vagy négy is van. A kompozíciókat szimmetrikusan elhelyezkedő,
kiegyensúlyozó páros apró motívumok fejezik be.
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Nagy Éva tulajdona. Családi örökség. 1905-ben készült. A padketté van vágva.
Ruha és ágynemű tárolására használják. A pad méretei: 155 + 154 x 72 x 45 cm.
Maga a láda 34 cm magas, a háttámla 21,5 cm magas.

A derzsi festett bútor kék alapú. A virágok színe a természetes színeket (piros,
sárga, fehér, kevés kék) követi. A színek összhangja kellemes, amelyben nagyobb
szerep a piros és kék (alapszín) színeknek jut.
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Dénes Antal tulajdona. 1895-ben készült. A pad ketté van vágva és ki van cserélve
a fedele.A láda méretei: 150 x 72 x 43 cm. A támlap magassága 23 cm.

A virágcsokrok az alapszínre festett vonallal bezárt mezőkre kerültek, amelyek az
alapozással azonos színűek, de mélyebb tónusuak.
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Orbán Ödön tulajdona. A pad ketté van vágva. A nyári konyhában padként
használják. A pad méretei: 135 + 162 x 70 x 43 cm.

A derzsi festett bútor sajátos elemeivel hívja fel magára a figyelmet, ezeknek alapján külön csoportba sorolható be. Hasonlóságot a torockói, vargyasi valamint a
Kőhalom vidéki szász festett bútorokkal mutat.
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Ballák Csilla tulajdona. Készítője ismeretlen. Családi örökség. Bal lába hiányos,
ki van javítva.
A pad méretei: 314 x 80 x 40 cm. Táblamagassága 24 cm, a láda magassága 36
cm.
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Dénes Antal tulajdona. 1893-as évszám olvasható rajta, a 9-es nem tisztán
kivehető. A láda méretei: 305 x 70 x 42 cm. A hátlap magassága 23,5 cm.
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Kanyaró Anna tulajdona. 190?-ben készült, készítője ismeretlen. A pad ketté van
vágva, a bal fele van meg. Használati tárgyak tárolására használják. A láda méretei: 148 x 71 x 44 cm. A láda magassága 35 cm, a hátlap magassága 20 cm.
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Orbán Eszter tulajdona. A láda méretei: 310 x 74 x 42 cm. A láda magassága 34
cm.
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Kerestély Lajos tulajdona. Családi örökség. Gabona, liszt tárolására használják. A
láda méretei: 128 x 60 x 58 cm.
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Dénes Ferenc tulajdona, 1905-ben készült. A láda méretei: 305 x 65 x 43 cm. A
láda magassága 33 cm, hátmagasság 20 cm.
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Nagy Éva tulajdona. Családi örökség. 1905-ben készült. A padketté van vágva.
Ruha és ágynemű tárolására használják. A pad méretei: 155 + 154 x 72 x 45 cm.
Maga a láda 34 cm magas, a háttámla 21,5 cm magas.
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Nagy Éva tulajdona. Át van alakítva, beleraktak egy választófalat, valószínűleg
gabonatárolás céljából. Hiányzik a teteje. A láda méretei: 140 x 54 x 57,5 cm.
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Orbán Ödön tulajdona. A padketté van vágva, csak a fele van meg. A pad méretei:
150 x 73 x 42 cm.
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Ballók Csilla tulajdona. Kendőszeg, a vécé oldalába van építve. A kendőszeg méretei: 195 cm hosszú és 16 cm széles.
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Ballók Csilla tulajdona. A hozományos láda teteje festve volt, első felén még látszik
a minta. A láda méretei: 116 x 51 x 56 cm.
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Veres Anna tulajdona. A 3 méteres pad ketté van vágva, a teteje felnyitható. A
pad az udvaron áll, mindenfélét tárolnak benne.
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Néhai Bálint Domokos tulajdona. A pad ketté van vágva.
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Dénes Margareta tulajdona. Családi örökség. A 3 méteres pad ketté van vágva, a
fele (felső kép) a csűrben áll, ruhákat tartanak benne. A pad másik fele (alsó kép)
az udvaron áll, zsákokat tárolnak benne.
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Dénes Antal tulajdona. A fogas el van vágva, csak egy darab van meg. A nyári
konyhában tartják, ruhákat tartanak rajta.

Orbán Ödön tulajdona. A fogas el van vágva, csak egy darab van meg. A garázsban
áll, mindenfélét tartanak rajta.
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Dârjiu
Identificarea pictorilor tâmplari din Dârjiu n-o putem face nici din izvoarele
scrise şi nici pe baza informaţiilor primite. Dar, dacă aici a existat o frumoasă
activitate sunt mărturie nuneroasele mobiliere păstrate.
Din numărul mare de obiecte întâlnim nu numai la colecţia muzeistică din
Dârjiu, ci găsim piese de mobilier pictat şi la muzeele din Odorheiu Secuiesc,
Cristuru Secuiesc, la colecţia muzeistică din Bisericani, şi în mai multe sate, chiar
şi la Căpâlniţa, ca şi în altă parte.
Stilul mobilierului pictat din Dârjiu se poate deosebi de celelalte existente în
judeţul Harghita. Compoziţiile bogate, ornamentate mai ales cu frunze şi tulpini
ce-i sunt caracteristice, amintesc şi de stilul săsesc. Atât florile cât şi frunzele la
margine sunt crestate. Compoziţiile cu trandafiri şi garoafe sunt alcătuite cu linii
simple. Aranjarea acestor extremităţi una lângă alta, ăndoirea specifică a frunzelor,
crestarea şi umbrirea sunt specifice mobilierului pictat din Dârjiu. Linia orizontală a
compoziţiilor este determinată de linia frunzelor.
Defalcarea este simetrică, doar câteodată se destramă, apărând ăn mod
deosebit câte-o frunză. compozişiile pornesc din motivul de mijloc, cel mai des
utilizat fiind trandafirul.
Buchetele florale apar nu numai vertical ci şi în alte poziţii. În acelaşi timp sunt
specifice compoziţiile închise cu împletituri de frunze, care, ca formă sunt cele
mai schimbătoare. Buchetele florale sunt accentuate nu numai print-un motiv de
mijloc, ci chiar cu două sau patru motive, compoziţiile simetrice încheindu-se cu
motive împerecheate.
Mobilierul din Dârjiu are culoarea de fond albastră. Culoarea florilor o imită pe
cea naturală (roşu, galben, alb şi mai puţin albastru). În general nuanţa culorilor
este plăcută, un rol deosebit jucându-l culorile roşie şi albastră. Liniile având
culoarea de bază ce închdeau câmpurile buchetelor florale, subliniau asemănător
baza, prin tonuri accentuate.
Mobilierul pictat din Dârjiu ne atrage atenţia prin elementele specifice, notele
sale de bază înscriindu-l într-o categorie specifică. El se aseamănă cu cele din
zonele Rimetea, Vârghiş şi Rupea. Dar indiferent de acestea el are o valoare
indiscutabilă.
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