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Gyökössy Endre 1880. november 30-án született 
Szeghalmon: „Szeghalmon születtem. Ezt azért 
kell tudni, mert Szeghalom tízezer népe mind 
magyar. Ezer év óta ilyen magyar. Az Árpá-
dok első századait bemutató térképeken is ott 
a Sebes-Kőrös mellett Szeghalom. Ilyen helyen 
születni, itt hallani tizenhárom éven át a romlat-
lan magyar beszédet: öröm és szerencse.”2

Apja, Gyökössy József, szabómester, anyja Hege-
dűs Teréz. Tizenkét gyermekük közül a legidősebb 
volt – később sokat segített testvéreinek. Édesap-
jától örökölte az olvasás és az irodalom szeretetét. 

Így emlékszik vissza a „kezdetekre”: „Alig voltam 
5 éves. Biztosan tudom: iskolába még nem jártam. 
Ragaszkodó csodálkozással néztem édesapámra, 
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„Ő magának soha nem kér semmit, 
de annál többet ad, s mindenkinek ad.”

ÍRTA: Németh Gábor

Írói munkásságnak 30. évfordulóján hosz-
szan foglalkozott a Palota-Újpest című 
lap Dr. Gyökössy Endre munkásságával1. 
Ennek természetesen oka volt: Gyökössy 
Endre Rákospalota megbecsült polgára 
volt, de szerteágazó, sokrétű tevékenysé-
gével országosan is elismertséget vívott ki 
magának: költő-íróként, árvaházak létreho-
zójaként, a vasútnál végzett lelkiismeretes 
munkájával, lokálpatriótaként, valamint 
nemzete- és országa iránti szenvedéllyel 
elkötelezett hazafi ként, hívő vallásos refor-
mátusként. 

1 Palota-Újpest, 1932. január 1., 3-4. o.

2 Ki is vagyok? Gyökössy Endre önéletrajzi írása. Gyökössy Endre családi hagyatéka.

dr. Gyökössy Endre a harmincas években
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aki nehéz napi munkája után mindig – olvasott. 
Sokat olvasott. Ma már azt is tudom, hogy szen-
vedéllyel olvasott.”3 

Elemi iskoláit kitűnően végezte, majd a szar-
vasi gimnáziumba járt, ahol már kitűnt előadói 
tehetségével és írói készségével, melyekért több 
jutalmat, díjat kapott. Még sportteljesítményét 
is elismerték és méltatták: volt, hogy magasugró 
eredményéért, ugrásért, vagy meg nem nevezett 
tornamutatványért kapott oklevelet és jutalmat, 
de még előtornász is volt ünnepélyeken, alkal-
makon. Utolsó gimnáziumi évében díszoklevelet 
kapott tanulmányi eredményeiért, emellett ösz-
töndíjra is érdemesnek találták – feltehetően 
ennek segítségével kezdhette meg a debreceni 
főiskolai képzést. 1900 júniusában jeles érettségi 
vizsgát tett (36 tanuló közül ötödmagával érte 
el ezt az eredményt). Dicséretet kapott az általa 
és Wolf József által szerkesztett Zsengék című 
diákújságért.4 

Később egykori iskolájának öregdiák szövetségé-
ben is szerepet vállalt alelnökként, illetve iskolai 
előadásokat tartott, ünnepségeken beszédeket 
mondott vagy verseiből szavalt.     

Az 1900-1901-es tanévben volt elsős a debre-
ceni jogakadémián, sikeres alapvizsgáit követően 
1904 októberében mint önkéntes katona szolgált 
(„Baka Bandi”-ként írt barátjának, Oláh Gábor-
nak Szegedről, a 46. ezred önkéntes iskolájából).5 
Leszerelése után Budapesten folytatta tanulmá-
nyait. 1905. október 16-án átiratkozott a M. Kir. 
Tudományegyetem Bölcsészettudományi karára. 
1908 őszén külön miniszteri engedéllyel bölcsé-
szetdoktori szigorlatra mehetett. 

Egyetemi évei alatt és munkába állása után került 
Budapestre. Eleinte diákszállásokon, kollégiumok-
ban, majd bérleményekben élt, 1910. május 1. óta 
állandó rákospalotai ingatlannal bírt – ezt 1918 
júliusában igazolta számára a palotai elöljáróság.

A szülők 1928-ban. Gyökössy Sándor portréja édesanyjáról és édesapjáról

3 Gyökössy Endre: Vasárnapok, hétköznapok. Beszédek, cikkek, kritikák, vallomások. Budapest, 1938., 89. o

4 A szarvasi evangélikus gimnázium évkönyvei szolgáltak forrásul ezekhez az adatokhoz. 

5 Nem tudni, miért, talán a rend, fegyelem, szervezettség iránti vágya – amely egész életére amúgy is jellemző volt –, késztette 

önkéntesként katonának állni, vagy talán hazafi as kötelességnek érezte, mindenesetre a király vagy az uralkodóház iránti lojalitása nem, 

vagy csak nagyon kevéssé indokolhatta ezt a lépését, hiszen 1904-ben Pusztuljon Ausztria vagy Nemzeti királyság címmel írt verseket.
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Az állam és a tudomány 
szolgálatában

1908 szeptemberében, egyetemi tanulmányai 
végeztével – bár, mint olvashattuk korábban, 1908 
őszén doktorált – a Magyar királyi államvasutak 
kötelékébe állt fogalmazó-díjnokként. Feltehető-
leg nagybátyái, Gyökössy Lajos és Károly, akik jó 
ideje már ennél az állami óriásvállalatnál dolgoz-
tak, hatással is lehettek elköteleződésében. 

Első állomáshelye Érsekújvár volt, ahol közel 
két évet szolgált, miközben ez időszak alatt öt 
továbbképzésen is részt vett. 1910 júniusától 
Budapestre helyezték. Itt szolgált, s itt is telepe-
dett le: a Rákospalotához tartozó Istvántelken 
(ma már Újpesthez tartozik) vásárolt házat, amit 
aztán hosszú évek munkájával csinosítgatott, 
bővített. Közben 1910 májusában megházasodott: 
feleségül vette Süvegjártó Alojziát.6 1911-ben 
megszületett Katalin lányuk, de egy éves korában, 
1912 májusában elhunyt. 1913. február 17-én fi uk 
született, aki a keresztségben édesapja nevét kap-
ta.7 Egészségügyi okokból több gyermekük nem 
születhetett. 

Családi élete mellett munkahelyi viszonyai is 
rendeződtek, s több jutalmazás után 1917-ben 
segédtitkárrá léptették elő. Két év múlva titkár, 

1926-ban felügyelő, 1933-ban főfelügyelő lett, 
1935-től már mint főtanácsos dolgozott. 1941-
ben nyugdíjazták, s közéleti, társadalmi, kulturális 
téren kifejtett értékes tevékenysége elismerése-
ként engedélyezték számára az igazgatóhelyettesi 
elnevezés használatát. Nyugdíjasként is tovább 
dolgozott a vasútnál.

Mindezt olyan komoly szervező és alkotó mun-
kájával érdemelte ki, mint például a tanügyi, 
egyházi, internátusi és árvaházi ügyek gondos 
és példamutató kezelésével. 1920-ig a tanügyi 
csoport vezetője volt. A trianoni diktátum után 
a horvátországi iskolákból elmenekült 150 tanító 
és 50 tanár elhelyezését szervezte meg, majd a 
dunakeszi főműhelytelepen és Pusztaszabolcson 
a menekült vasutasok részére egy-egy elemi isko-
lát hozott létre, pedagógiai tervei szerint mindkét 
helyen új iskolai épületek készültek. Átvette a 
vasút kezelésébe a kőszegi árvaházat 70 gyer-
mekkel, folyamatosan fejlesztve és tökéletesítve 
160 árva számára tette lakhatóvá. Szanálás elől 
mentette meg a kaposvári internátust, ott és 

Egy vasutas emléktábla avatáson mond 
beszédet id. Gyökössy az 1930-as években

6  Más írásmód szerint: Süveggyártó Alojzia.

7 ifj. dr. Gyökössy Endre (1913-1997) lelkipásztor, pszichológus, író. Rákospalotán született, Újpesten végezte alsó- és középfokú 

tanulmányait. A budapesti teológián végzett lelkészként, tanítóként Nagykőrösön dolgozott. Vallástanítói szolgálatát Rákospalotán 

kezdte, lelkészként előbb a Kálvin téri gyülekezetbe, majd Rákospalotára került (mindkét egyházrészben, Óvárosban és Újvárosban 

is szolgált). 1940-ben a híres bázeli egyetemen tanult, majd a pszichológiai doktorátusát Debrecenben szerezte meg, már a második 

világháború végeztével. Közben 1942-ben a szerveződő Újpest-Újvárosi Református Egyházközség lelkészévé választották, ahol 

1980. évi nyugdíjazásáig hirdette az igét. Rendkívül nagy hatással volt a magyarországi pasztorálopszichológia kialakulására és 

elfogadottságának, meggyökerezésének folyamatára. Igen népszerű volt igehirdetőként és pszichológusként is, nem csupán 

egyházában, a reformátusoknál, de az evangélikusoknál és a katolikusoknál is. A vatikáni rádió sok művét ismertette, katolikus 

felekezeti előadásokra, szemináriumokra hívták – s örömmel igent is mondott ezekre. Édesapja Horthy-rendszerben kapott kitüntetései 

és az 1956-os tevékenysége miatt (ő szerkesztette a csupán egyszer, november 4-én megjelenő, Ravasz László hatása alatt álló, 

„ellenforradalmi” szellemiségű egyházi lapot, a Reformációt) a teológián harminc éven keresztül nem taníthatott, írásai csak a hetvenes 

évek közepétől jelenhettek meg. Viszont óriási sikert értek el, első jelentős műve a Magunkról magunknak című több kiadást is megélt 

már. Halála után egy katolikus kiadó jelentette meg írásait „Kézfogás a magasból” sorozatcímmel. (Már 100 fölött van a sorozatban 

megjelent Gyökössy-füzetek száma.) 1990-ben a Budapesti Református Theológiai Akadémia díszdoktorává avatták, s ebben az évben 

vehette át az „Ad honorem Újpest 1840-1990” díjat is. 1993-ban Újpest díszpolgárává választották s megkapta a magyar Köztársasági 

Érdemrend tisztikeresztjét is.
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A kőszegi árvaház gyermekeinek műsora, 1936-ban.
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Szegeden külön fiú árvaházat 
hozott létre (míg Kőszegen 
leányok voltak elhelyezve), 
utóbbi helyen megszervezte a 
Vasutas Árvák Inasotthonát is. 
Új internátusi és új árvaházi 
szabályzatot írt. Már nyugdíjas-
ként, a kárpátaljai és délvidéki 
magyar területek visszacsatolása után szervezte 
meg a szatmárnémeti és az újvidéki fiúnevelő 
intézetet és árvaházat. Megírta a kőszegi és a sze-
gedi intézmények történetét. Meghonosította a 
Vasutasnapokat, amely az árvaházak támogatására 
is lehetőséget teremtett. Kulturális téren a könyv-
tár vezetése, új, modern és megfelelő helyre való 
költöztetése fűződik tevékenységéhez, s hét éven 
keresztül szerkesztette a MÁV hivatalos lapját. 
Szárnyaskerék címmel külön rovata volt, amely-
ben a vasutas olvasók nyelv- és beszédhelyességét, 
magyar irodalom iránti szeretetét és ismeretét és 
más, nevelő célzatú cikkeket jelentetett meg. Igen 
jelentős volt névmagyarosítási kezdeményezése és 
mozgalma, ennek során 15 ezer vasutas változ-
tatta meg nevét magyarosabb hangzásúra.8 

Gyökössy Endre azzal, hogy Debrecenbe ment 
tanulni, egyúttal az irodalom birodalmába is 
belépett. Az irodalom szeretete a gyermekkorban 
látott atyai példával erős indíttatást kapott, ami 
szarvasi diákévei alatt tovább mélyült. A cívisvá-
ros pezsgő irodalmi élete és az abban forgolódó 
személyek örök szerelemmé és elhivatottsággá 
formálták szépírói énjét.

A kiváló költő, Csokonai Vitéz Mihály hatása, 
tekintélye igen erős volt Debrecenben, így az 
irodalmi életben alkotni, kitűnni vágyók gyüleke-

zőpontja is itt volt. Alig hagyta el Debrecent Ady, 
amikor Gyökössy Endre megérkezett, de Krúdy, 
s Tóth Árpád is bontogatta szárnyait – újság-
íróként és költőként egyaránt. Gyökössy Endre 
olyan barátokra talált itt, akik mint ő, szintén ver-
selgető, önképzőkörös diákpoéták voltak. Négy 
barátjával (Baja Mihály, Gulyás József, Madai 
Gyula és Oláh Gábor) meg is alakították a Bok-
rétát, amely rövid idő alatt három verseskötetet is 
kiadott (1902, 1905 és 1908), majd megjelent egy 
negyedik is, de az csak később, 1928-ban. 

Gyökössy Endre igen termékeny író volt. Ugyan 
Karinthy Frigyes kritikája az 1910-ben megjelent 
Magyar múzsa című Gyökössy-versgyűjteményről 
eléggé nyers és nem igazán dicsérő, mégis több 
verseskötete és prózai műve is megjelent, rengeteg 
újságban, folyóiratban közölték munkáit. Ő volt 
az első magyarországi cserkészregények írója: a 
palotai csapatának életéből merített történetei az 
ifj úság köreiben igen kedvelt olvasmányok voltak. 
Az első cserkészregénye még 1912-ben megjelent 
(ebben az évben alapították a Magyar Cserkész-
szövetséget!) „A palotai cserkészek” címmel. Ebben 
a témában még három regényt írt. Gyermekek és 
ifj ak számára sok-sok elbeszélés- és verseskötete 
jelent meg (A pesti szerecsen; Ezüst furulya; Ki 
szereti a népet; Zengő szobor), de mesésköny-
veket és színdarabokat is megjelentett számukra 

A Bokréta Társaság tagjai 
balról jobbra: Gyökössy Endre, 
Oláh Gábor, Madai Gyula, Baja 
Mihály az 1930-as évek elején.

8 Mindezen adatokra legfőbb forrás vasutas szolgálati táblázata.
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(Gyermekszínház; Zengő szobor). Felnőttek 
számára született jelentősebb művei: Hiszek. Jubi-
leumi verseskötet; Gömöri almafák; Mihály és 
Milán. Irredenta regény; Asszonyok párbaja; Szé-
pország száműzöttje; A termő élet rímei. 9

Szinte megszámlálhatatlan a megjelent verseinek, 
írásainak fóruma (megyei, országos és budapesti 
lapok is közölték műveit). Ő maga több folyóiratot 
szerkesztett: már szarvasi diákévei alatt a Zsengék 
című kiadványt; egyetemi évei alatt a Debreczeni 
Főiskolai Lapokat és a pesti Egyetemi Lapokat; 
később a Falusi Estéket, Pósa Lajos mellett és 

után Az Én Újságomat, de a Szárnyaskerék című 
vasutas újságot is. Több versét megzenésítették, a 
leghíresebb a Lesz még országunk – melodráma 
és a Fehér galamb száll a falu felett címűek.

Baráti kapcsolatot ápolt több neves és – ma már 
kevésbé ismert, de a korban sokat szereplő – író-
val. Levelezett mások mellett Áprily Lajossal, 
Agyagfalvi Hegyi Istvánnal, Molnár Ferenccel, 
Pekár Gyulával, Petri Mórral és Pósa Lajossal. 
Rendkívül jó viszonyban volt Juhász Gyulával, 
akivel pesti egyetemi évei alatt ismerkedett össze, 
s kötött életre szóló barátságot.10 

9 Csak a legjelentősebbeket soroltuk föl. 

10 1958-ban egy Juhász Gyula monográfi ához keresték volna föl, igen fontos forrásként számítva emlékeire, de csak fi ával, ifjabb 

Gyökössy Endrével tudtak a szerzők kapcsolatba lépni, id. Gyökössy Endre 1957 novemberében elhunyt.

A Petőfi  Társaság tagjai a Magyar Tudományos Akadémián az 1930-as években. A felső sor jobb 
szélén Juhász Gyula, a középső sorban balról a harmadik Benedek Elek, mellette jobbra Harsányi 
Kálmán, a sor jobb szélén Gyökössy Endre
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Írói tevékenysége és mun-
kabírása, szervezőtehetsége 
miatt több irodalmi tár-
saságba is beválasztották, 
amelyek közül a legjelentő-
sebb a Petőfi  Társaság volt 
(1923-ban került a tagok 
közé) , de  a  Debreceni 
Csokonai Körnek és a nagykőrösi Arany János 
Társaságnak is tagja lett. A Protestáns Irodalmi 
Társaság választmányába is behívták, s elnöke volt 
a Vörösmarty Irodalmi Társaságnak, az Interna-
tional Mark Twain Society-ben pedig alelnökké 
választották. 

Közéleti és egyházi szolgálatai

Írói, irodalmi szerepvállalása mellett tevékeny 
és élénk munkása volt lakóhelyének, országának 
és egyházának is. Költőként és prózaíróként is 
legfőbb témája volt a magyar nemzet élete, tör-
ténete, jövője, büszke volt népére és hazájára, 
mindkettőt a végsőkig szerette is. Felelősség-
tudata és elkötelezettsége számtalan vállalásra 
ösztönözte. Budapesten és országszerte, renge-
teg helyen tartott előadásokat, szavalt verseket: 
az irodalmi összejöveteleken túl művészes-
télyeken, felolvasó alkalmakon, nemzeti és 
iskolai ünnepségeken, szoboravatásokkor, vasu-
tasnapokon és -rendezvényeken, nótaesteken, 
jótékonysági alkalmakon, teológus és egyházi 
szervezésű programokon, különböző intézmé-
nyek és épületek átadási-avatási ünnepségein, 
évnyitók és évzárók alkalmával szavalták, vagy 
mondta el igen gyakran ő maga hazafi as költe-
ményeit, beszédeit. 

Az Országos Bethlen Gábor Szövetség tár-
selnöke, rákospalotai fiókjának vezetője volt, 
szűkebb hazájában pedig a Kaszinó elnökévé, 
majd díszelnökévé választották meg. Tagja volt 
a helyi képviselő-testületnek, Pest vármegye 
törvényhatósági bizottságának, a Pest környéki 
választókerület Nemzeti Egység szervezetének 
(mint helyettes elnök), s országgyűlési pótképvi-
selő is volt. Palotán sokrétű áldozatot nem ismerő 
tevékenységével díszpolgári címmel mutatták ki 
köszönetüket a város lakói. Ezt később politikai 
okokból visszavonták, csak a rendszerváltozás 
után, halálának 40. évfordulóján állították vissza 
díszpolgárságát. 

1943 novemberében Horthy Miklós kormányzó 
közéleti és irodalmi téren szerzett érdemei elis-
meréséül magyar királyi kormányfőtanácsosi 
címet adományozott Gyökössynek. 1951-ben erre 
hivatkozva telepítették ki a fővárosból, bár annyi 
engedményt kapott, hogy megválaszthatta, hova 
menjen. 

Palotára költözésétől kezdve bekapcsolódott a 
református egyházközség életébe is, presbiterré is 
megválasztották. Az istvántelki és a palota-újfalui 
nagyszámú vasutas iránti szolidaritásból a húszas 
évek elejétől mind inkább függetlenedő újvárosi 
egyházrész tagja, presbitere, majd főgondnoka lett. 
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Hatalmas szervezői és anyagi segítséggel 
kapcsolódott be a templomépítési mozga-
lomba. Nem ritkán munkahelyi tekintélyét 
és összeköttetéseit mozgósította egyháza 
és gyülekezete érdekében. A MÁV-telepi 
templom építésekor telekadományozást 
járt ki, majd több jótékonysági gyűjtést 
szervezett vasutas alkalmakon, illetve hitelt 
intézett a vasúttársaságtól. A tízes évek 
elején megalapította a rákospalotai 198. sz. 
„Pál” evangéliumi cserkészcsapatot, amely-
nek a parancsnoka is volt. Minden évben 
több alkalmat szerveztek, táboroztak, 
évnyitót vagy évzárót tartottak, nemzeti 
ünnepeken gyűltek össze, előadásokat 
hallgattak, s szinte mindegyiken részt vett 
maga Gyökössy Endre is. Kitelepítése után 
új lakóhelyén, Szarvason is bekapcsolódott 
a református egyház életébe.

Több ciklusban választották a Pestkörnyéki 
Egyházmegye tanácsbírójává, különböző 
bizottságainak tagjává. Ifj úkorától kezdve 
rendkívül jó kapcsolatban volt a nagy tekintély-
nek örvendő Kováts J. István püspökhelyettessel, 
teológiai tanárral. Sok-sok baráti hangú levelet 
váltottak, rendezvényekre hívták egymást köl-
csönösen. Természetesen egyházi alkalmakon 
is szavalt, beszédeket mondott: nem csupán 
közegyházi szervezésűeken, de az ország bármely 
pontjára elment, jelenlétével és tekintélyével is 
támogatva egy-egy alakuló vagy megsegítésre 
váró, vagy éppen csak ünneplő gyülekezetet. Sok 
egyházi lapban jelent meg verse, cikke.

Kitelepítésekor nem köszönhetett el sem gyü-
lekezetétől, sem egyházmegyéjétől, szinte egyik 

napról a másikra el kellett hagynia Budapestet. 
Ötven éves írói tevékenysége, 25 éves rákos-
palota-újvárosi főgondnoksága, két évtizedes 
közegyházi megbízatásai szakadtak meg hirtelen. 
A méltánytalan, szívtelen és lélektelen bánás-
mód testét megtörte, de hitét nem: bibliaolvasó 
ember maradt haláláig, aki nem panaszkodott 
a hozzá látogató (és segítséget: pénzt és élel-
met hozó) fi ának, hanem az aznap olvasott igét 
ízlelgette, arról beszélgetettek. Ahogy ő nem 
tudott elköszönni száműzetésekor, úgy tőle sem 
búcsúzhattak el szerettei: hirtelen halt meg 77 
éves korában, 1957-ben.11

11 Cikkünk képanyagát a szeghalmi Nagy Miklós Városi Könyvtár és Sárréti Közérdekű Muzeális Gyűjteményben őrzött, a család 

hagyatékát képező anyagból állítottuk össze. Köszönet a családnak a szíves hozzájárulásért.


