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Gyermekkorá-
ban, az ötve-
nes években 
nagyon nehéz 
idők jártak 
a vallásra, a 
templomba járó 
emberekre, az 
akkori egyházi 
vezetőkre – 
Márton Áron 
püspök letar-
tóztatása és 
bebörtönzése 
után Székely-
udvarhelyen is 
súlyos dolgok 
történtek.

2020. január 17. 
• péntek

egy sezlon, oda leült, azt mondta, a 
cipőjét és a zokniját húzzam le. Le-
húztam, de a talpa össze volt vágva 
borotvával vagy késsel, a zoknija bele 
volt ragadva. Kifutottam a Szentimre 
utcába a gondnokhoz, Lajos bácsi az 
istállóból jött, kötényben, úgy, ahogy 
volt, futott le a Szentimrén, majd fel a 
plébániára. Ahogy felértünk, Leitner 
azt mondta, fi am, köszönöm szépen, 
mehetsz haza. Az ajtón kijöttem, de 
hallgatóztam, hogy ez vajon mi volt, s 
annyit hallottam, hogy Márton Áron. 
Leitner aztán később elmesélte, hogy 
azt akarták, hogy Márton Áron püs-
pök ellen valljon. A szeku tudta, hogy 

ha Leitnert megtörik, akkor a többi 
papot is megtörik” – meséli egyik 
szörnyű élményét.   

Papnak készült, 
de más pályát választott

Édesapja egyik nagybátyja ferences 
szerzetes volt, aki tábori lelkészként 
is szolgált az első világháborúban – 
ő volt az egyetlen pap a családban. A 
kis Derzsy András 1958-ban elvégezte 
a hét osztálynyi általánost, majd a 
gyulafehérvári kántoriskolába ment 
tanulni, ott érettségizett 1962-ben, de 
ezt abban a megtűrt iskolában csak 
akkor ismerték el, ha valaki katolikus 
teológiára ment utána. Ez vele is így 
történt, elkezdett járni a teológiára, 
papnak készült, de az ötödik évben 
úgy döntött, hogy nem lesz pap.

„Úgy éreztem, hogy jobb a világi 
élet, a család számomra. Elmentem 
Márton Áron püspökhöz, aki az utol-
só évben tanított is bennünket, akkor 
viszont még házi őrizetben volt, át kel-
lett járjunk hozzá. Egy tanóra után fo-
gadott a szobájában, már azzal, hogy 
fi am, hallottam már az elöljáróktól, 

de tőled is akarom hallani. Már tudta. 
Már a szubdiakonátus, tehát fokozat 
előtt álltam, de még azelőtt elmond-
tam neki is. Azt mondta, fi am, igazad 
van. De egyre kérlek: az egyházadat 
soha ne hagyd el! Így engedett el, de 
még azt is megjegyezte: ha közben 
meggondolod magadat, visszavesz-
lek. Erre nem került sor, de ahhoz, 
amit mondott, tartottam magam. 
1966. október 27-én, szerda délután öt 
órakor felültem a buszra Gyulafehér-
váron, és eljöttem” – emlékszik vissza 
élete fordulópontjára.

Marosvásárhelyre ment, ahol test-
vére segítségével az autóbuszjavító-

ban hat hónapos tanfolyamot végzett. 
„Elméletben tudtam mindent, hogy az 
akkumulátortól az autóbusz lámpájáig 
hogy mennek a drótok, de gyakorlat-
ban semmit!” – mosolyodik el. Mivel tu-
dott írógépen dolgozni, irodába került, 
onnan ment katonának 1967-ben. Szol-
gálata meghosszabbodott, mert 1968 
nyarán volt a csehszlovákiai beavatko-
zás – ebben ugyan Románia nem vett 
részt, de a hadsereg készenlétben volt. 
Abban az évben, december elején sze-
relt le, és hazajött Udvarhelyre. Előbb 
a Gábor Áron Szövetkezetben, majd a 
hetvenes években a cérnagyárban dol-
gozott. Közben nem szakadt el a val-
lástól, de azokban az években kezdtek 
megjelenni a cikkei a Munkáséletben, 
később a Művelődésben, a Korunk-
ban és A Hét című folyóiratban is. Jó 
barátságban volt az akkori kolozsvári 
értelmiségiekkel, Kántor Lajosékkal, 
ismerte Szabó T. Attila nyelvészprofesz-
szort is, az Erdélyi Magyar Szótörténeti 
Tár szerkesztőjét, akinek az asztalán 
egyszer látott egy helyesírási szótárt, 
és azt a tanácsot kapta tőle: „Ide fi gyelj! 
Inkább százszor nézd meg, mint hogy 
egyszer hibásan írd le!”       

A plébánia mindenese lett   

1980-ban Bálint Lajos udvarhelyi fő-
esperesből segédpüspök lett, helyébe 
pedig a máréfalvi származású Pálfi  
Géza került. Pálfi val teológiai hallga-
tó korukból ismerték egymást, ő hívta 
1982-ben a plébániára dolgozni. „Vol-
tam sekrestyés, harangozó, kazánfű-
tő, ügyintéző, mindenes, mert nem 
voltak erre akkor emberek” – mondja 
Derzsy András. Pálfi  plébános sajnos 
nagyon hamar, 1984 márciusában egy 
súlyos betegségben elhunyt – Derzsy 
ezt az elmúlt évtizedekben többször 
is elmondta és mondja, hogy az akko-
ri hiedelemmel ellentétben Pálfi  Géza 
nem a Securitate állítólagos verései 
miatt halt meg. Betegsége 1983-ban 
kezdődött, egyre súlyosbodott, kará-
csonykor negyvenfokos lázzal misé-
zett, utána ágynak esett.

„Január 2-án vitték Marosvásárhely-
re, de nem tudták meggyógyítani, az 
viszont igaz, hogy minden kórterem-
ben volt egy beteg, aki megfi gyelte. 
1984. március 13-án telefonáltak, hogy 
meghalt Géza, innen vittük a koporsót, 
március 15-én volt a temetése” – em-
lékszik vissza. Továbbra is a plébánián 
maradt, ahol 1984 őszétől a székelykáli 
származású Kovács Sándor főesperes 
(2017 karácsonyán hunyt el) lett a Szent 
Miklós-hegyi plébánia vezetője.

„Akkoriban a hívekben, az akkori 
udvarhelyiekben nagyobb volt az ösz-
szetartás, sokkal többen jártak temp-
lomba és hittanórákra is. A gyerekek 
még úgy is nagyon sokan voltak, 
hogy tanárok álltak a lépcsőkön és 
írták össze, kik járnak fel a hittanórá-
ra. A vallás akkor összetartó erő volt. 
Vasárnap délután volt a diákmise, de 
voltak olyan tanárok, akik eljöttek és 
nem ültek a padba, hanem hátul, az 
oszlop mögül hallgatták a misét. Nem 
a diákokat megfi gyelni jöttek, hanem 
misét hallgatni” – emlékszik vissza 
Derzsy András.

A plébánia teljesen be volt polos-
kázva, erre 1989. december 22. után bi-
zonyítékuk is lett. „A leégett udvarhe-
lyi rendőrség udvarán egy ministráns 
gyerek talált egy hangkazettát, rá volt 
írva, hogy Parohia romano-catolică. 
Betettük, és az én hangom volt rajta, 
amint éppen karácsonyfát szerzek fe-
ketén a templomba, az oltár mellé, be-
szélgetek a Matrica gyár kereskedelmi 
igazgatójával. Később kiderült, hogy 
a parkettlécek alá voltak betéve – jöt-
tek ellenőrizni a telefonvonalakat, s 
az ember nem állt mindig mellettük. 
Aztán kiszedtük 1990 januárjában. Az 
egyháznak akkor is összetartó ereje 
volt, de a rendszerváltás utáni napok-
ban a plébánia átjáróház volt, min-
denki odajött tervezni, szervezni.” A 
rendszerváltás után hirtelen annyian 
lettek a hívek a Szent Miklós-hegyen, 
hogy szóba került a templomépítés is, 
így született meg később a Kis Szent 
Teréz Római Katolikus Plébánia.

Nem csak szolgálta az egyházat, 
írt is róla

Az egyházi munka mellett Derzsy 
András a kilencvenes években kez-
dett neki az íráshoz. A Vasárnapban, 
a Hargita Népében, a Romániai Ma-
gyar Szóban egyre-másra jelentek 
meg a cikkei, amelyek legtöbbször 
egyházi tematikájúak voltak. Mivel 
az esperesi kerületnek Udvarhelyen 
van a levéltára, ebben Derzsy And-
rás is tudott kutatni. Sok-sok kutatás 
után megírta a Szent Miklós-hegyi 
templom, illetve a plébánia történe-
tét – előbbi egy füzetben, utóbbi kö-
tetekben látott napvilágot. Ugyanak-
kor Mikes János püspök udvarhelyi 
éveiről is összeállított egy kis kötetet. 
Mikes volt az, aki székelyudvarhelyi 
esperesként 1909 előtt Majláth Gusz-
táv Károly akkori püspökhöz fordult, 
hogy építsenek új katolikus főgimná-
ziumot. „Majláth állítólag azt mond-
ta erre, hogy nagy fába vágtad a fej-
szédet, mert nincs pénz, mire Mikes 
azt mondta, nem pénzt kértem, csak 
engedélyt. Akkor csináljad, mondta 
a püspök, és Mikes összeszedte rá a 
pénzt” – eleveníti fel a gimnázium 
mai épületének történetét Derzsy 
András.

 Ilyen és ehhez hasonló történetek 
lesznek abban a könyvben is, amelyet 
ezekben a napokban véglegesít a nyu-
galmazott egyházgondnok, akinek egy 
lánya és két fi a, valamint nyolc unoká-
ja és egy dédunokája van. Könyvének 
szövege szerint a nyugdíjas nagyapa 
egyik unokájával sétál szülővárosa, 
Székelyudvarhely utcáin, és az eszébe 
jutó régi történeteket meséli.
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