
K
önyvespolcán szám-
talan egyházi és egy-
háztörténeti könyv 
mellett klasszikus 
szépirodalmi művek 
sorakoznak, íróasz-

talán Yuval Noah Harari történész 
Homo Deus című műve is ott van 
– ez azt is jelzi, hogy a legújabb 
vallásfi lozófi ai nézetek és napjaink 
történelemszemlélete is nagyon ér-
dekli. A Harari-könyv egy olyan lap-
top mellett van az asztalon, amelyen 
most fejezte be legújabb és egyben 
legérdekesebb írott munkáját: Der-
zsy András helytörténeti könyvet írt, 
amely idén, néhány hónapon belül 
meg is jelenik.

1944. március 14-én az akkor már 
Udvarhelyhez tartozó Szombatfalván 
született, a Népházzal szemben – szü-
lőháza öröksége is lett, a tavaszi-nyári 
hónapokat most is ott töltik feleségé-
vel. „A német tankok felrobbantották 
az Orbán Balázs utcai hidat, a házunk 
előtt mentek el Marosvásárhely felé, 
és én akkor születtem meg, édes-
anyám így mesélte” – emlékszik visz-
sza Derzsy András, akinek családfáját 
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„Az egyházadat soha ne hagyd el!”
#Derzsy András

az 1600-as évekig lehet visszavezetni. 
A udvarhelyi Derzsy vagy Derzsi veze-
téknevű családok többnyire Kányád-
ból vagy Derzsből származnak, de 
András bácsi családjának ága a há-
romszéki Bölönbe vezet. Üknagyapja 
ott unitárius esperes volt, de egyik le-
származottja katolikus lányt vett fele-
ségül, és az a házasság csak úgy jöhe-
tett létre, ha a férj is katolizált. Innen a 
Derzsy család katolikussága, hiszen az 

anyaszentegyház, a vallás meghatáro-
zó az életében. Apja bádogosműhelye 
a mostani Tompa László és Petőfi  Sán-
dor utcák kereszteződésében állt, de a 
hetvenes években lebontották, amikor 
az utat és a hidat szélesítették. A mű-
helybe szívesen járogatott be Tomcsa 
Sándor író is, a kis András ott ismerte 
meg a híres írót és humoristát.   

Azt akarták, hogy Márton Áron 
ellen valljon

Gyermekkorában, az ötvenes évek-
ben nagyon nehéz idők jártak a val-
lásra, a templomba járó emberekre, 
az akkori egyházi vezetőkre – Márton 
Áron püspök letartóztatása és bebör-
tönzése után Székelyudvarhelyen is 
súlyos dolgok történtek. Sass Antal 
főesperest, aki Márton Áron püspök 

egyik mentora volt, Marosvásárhely-
re helyezték büntetésből, a helyébe 
lépő Leitner János segédlelkészt pe-
dig igyekezett megtörni a Securitate, 
nem riadva vissza a fi zikai bántal-
mazástól, a kínvallatástól sem. A 
szeku székhelye azokban az években 
a Böhm- házban volt, Leitnert (aki ko-
rán árván maradt és a gyulafehérvári 
püspökségen Márton Áron nevelte) 
ott kínozták meg 1952-ben – Derzsy 
András ministráns volt abban az idő-
ben, jól emlékszik egy esetre. „Dél-
után gyere vissza, és ha nem vagyok 
itt, mondd meg Katona Lajos bácsi-
nak, hogy a pap bácsi ott van, ahová 
szokták hívni – ezekkel a szavakkal 
búcsúzott tőlem. Visszamentem dél-
után, egyszer csak érkezett fel a lép-
csőn, de alig tudott menni. Felkísér-
tem a szobájába, az ajtó mellett volt 

Személyesen ismerte Márton Áron püspököt és Tomcsa Sándort – előb-
bivel a gyulafehérvári teológián, utóbbival édesapja bádogosműhe-
lyében teremtett kapcsolatot, de kiterjedt ismeretségi köre volt és van 
nem csak egyházi körökben. A 75 éves székelyudvarhelyi Derzsy András 
nyugdíjazása után is dolgozik: volt egyházgondnok és történetíró, hit-
oktató és helytörténész. Visszatekintünk az életére.
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