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A szerző ezt a családfa levezetést nemes céllal készítette. A könyvön végigvonul a 
gyökér metaforája, amely a családfa azonosításaként működik. Ennek a könyvnek 
több párhuzamos célja is van: nem egyszerűen annyi a szerepe, hogy megörökít-
se a Derzsiek származási vonalát, hanem boncolgatja a kisebbségi lét kérdését is. 
Megpróbálja hitelesen visszaadni ősei életének és tetteinek értékét. Beszél arról 
mit jelent számára Erdélyben élni és hogy mennyire erős rokonai iránti kötődése. 
Saját bevallása szerint rengeteg akadályba ütközött az adatok összegyűjtése alatt, 
de ekkor is a rokonai és a szülőfalujában lakó emberek segítsége volt az, ami to-
vábbmozdította a holtpontról. Egyik ilyen típusú gond az volt, hogy az idők során 
sok értékes irat veszett oda, egész levéltári irattárak és könyvtárak.

Az összegyűjtött írások tartalmazzák a Derzsi név eredetét és elterjedtségét sze-
mély- és helységnévként, valamint a megjelenését az egész magyar nyelvterületen 
és a székelységben. Pontos kronológiai sorrendben megjeleníti az egykori és a mai 
Derzsiek családfájának történetét. Ezek az információk visszakövethetőek, hiszen 
a szerző gondoskodott róla, hogy pontosan megjelölje a forrásokat ahonnan az 
adott információkat összegyűjtötte. A másik említésre méltó fontos és értékes 
részlet,  hogy sok irat megtalálható a könyvben kép formájában, amelyek alátá-
masztják a benne foglalt adatok eredetiségét. 

A szerző az ismert Derzsiek bemutatása és tetteinek felsorolása mellett megis-
merteti azokat a falvakat ahol az egykori és mai Derzsiek élnek, éltek, ezzel segítve 
az olvasót megérteni tetteik jelentőségét, megismerni a történések térbeli elhe-
lyezkedését. A könyv több híres magyar gondolatait is tartalmazza, melyek össz-
hangban vannak a szerző életfelfogásával és a számára fontos dolgokat emelik ki. 
Újra és újra találunk idézeteket Petőfitől és Adytól. A klasszikus magyar szerzőkön 
kívül megjelennek a székelyek humoros ám tanulságos szólásai is. Ezek az idéze-
tek adják a könyv fűszerezését. Amellett, hogy ez a könyv hozzájárul a magyarok 
történetének megismeréséhez, ízelítőt ad a ma emberének az egykori emberek éle-
téről, és rámutat, hogy miért értékes megismerni a múltat. 

A szerző maga így fogalmaz a könyvvel kapcsolatban: „Ez a munka lelki és szel-
lemi gazdagítás kell, hogy legyen minden rokon és nem rokon számára, a történelmi 
múltunk eseményeinek, harcának, sikereinek és kudarcainak igaz valósága. Minél 
messzebbről ismerjük a jelent s annál biztosabban haladhatunk a boldogabb jövő 
felé.”
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