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Jászapátin született 1860. július 01-én Pethő Anna és Be-

öthy Lajos, a Jász-Kun kerületek utolsó táblabírájának gyer-

mekeként. Első felesége a hevesi születésű Máder Gizella 

(1873–1900), akitől egy lány és egy fiú gyermeke született. 

A fiúgyermek, a később híressé vált szobrászművész, Be-

öthy István. Második felesége a zagyvarékasi Pethő Margit 

(1873–1948). Egy közös gyermekük született, dr. Beöthy 

Károly közjegyző. Dr. Beöthy János 1930. november 21-én 

hunyt el Jászapátin. Végső nyughelye a jászapáti temetőben 

található. 

Budapesten a Piarista Gimnáziumban érettségizett.  

Orvosi diplomáját a budapesti tudományegyetemen szerezte 

meg 1891-ben. Ebben az évben nyerte el honvédorvossá 

való kinevezését is. Egy évvel később, 1892-ben, már hon-

védfőorvos. 1892 és 1929 között Jászapáti községi orvosa, 

az Országos Társadalombiztosító Intézet és a Gyermekmen-

hely orvosa.  

 

 
 

 Beöthy-kúria           Dr. Beöthy János unokáival 1928-ban 

 

Az I. világháború alatt a Római Katholikus Nőegylet által fenntartott jászapáti hadikór-

házban végzett munkájáért a Magyar Vöröskereszt oklevéllel és érdemkereszttel tüntette ki. 

Tagja volt az Országos Orvosi Szövetségnek, a Törvényhatósági Bizottságnak, Jászapáti köz-

ség képviselő-testületének, az Úri Kaszinónak, a Gazdakörnek, a 48-as körnek és a helyi Sport-

egyletnek.  



1930-ban a Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 

Trianon után című könyv a következőket írja róla: 

„Humánus, lelkiismeretes és értékes tevékenysége a 

legőszintébb megbecsülést és köztiszteletet váltotta 

ki”.  

1914. október 4-én a Jászapáti és Vidéke új-

ság A sebesültek kórháza cikkében e sorok álltak: 

„Az orvosi teendőket Dr. Beőthy János és Dr. Khindl 

Barna helybeli orvosok látták el minden dicséretet 

megérdemlő készséggel, nemes önzetlenséggel. Na-

ponta órákat töltöttek a kórházban a kötözéssel, s ál-

talában mindenre kiterjedő gondossággal végezték 

önként vállalt nemes feladatukat.”  
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Jászapáti születési anyakönyv 1860. 06. 02. (Keresztapa Mako Gergely, keresztelte Farkas Imre káplán.) 
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