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Bojtos Gábor

EGY HŐSI HALOTT TANÁR: BÉKÉSI GYULA

Leszkócz, 1882. március 4. – Bratunac, 1914. 
november 8.1

Forrás: A Jászberényi Magyar Királyi Állami Főgim-
názium Értesítője az 1914-1915. iskolai évről. Közzé-
teszi: Szombathy István. Jászberény, 1915. 5. p.

Bevezető

Egy olyan világméretű konfliktusra emlékezünk idén 
és a következő években, amely egyrészt felülírta a 
korábbi értékrendet, normákat, és mentális értelem-
ben is óriási változásokat eredményezett, másrészt 
a magyarság történelmében is megkerülhetetlen, hi-
szen a háború következményeként széthullott a tör-
ténelmi Magyarország és megszűnt az Osztrák–Ma-
gyar Monarchia.
A 100 évvel ezelőtt kirobbant háborúra emlékeznünk 
kell. A „névtelen” milliók mellett neveket, (szeren-
csés esetben), arcokat és sorsokat kell felkutatni és 
felmutatni. Személyes történeteken keresztül köze-
lebb kerülhetünk azokhoz a férfiakhoz, nőkhöz, fia-
talokhoz és idősekhez, akik életüket áldozták idegen 

országok hadszínterein, sebesülteket ápoltak kórházakban, vagy élték át a hátország nehézségeit. 
Így ismerhetjük meg a világháború első, megyei származású hősi halottját, az abádszalóki Ko-
vács Pált, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye főispánját, Horthy Szabolcsot, a 13. jászkun huszár-
ezred, a 68-as jászkun gyalogezred, a 29-es honvéd gyalogezred katonáit, a kötelességteljesítés 
és hazaszeretet kiemelkedő példáit.
Ilyen kiemelkedő példát jelent Jászberénynek, Jász-Nagykun-Szolnok megyének Békési Gyula 
élete és hősi halála.

Család

Békési Gyula 1882. március 4-én született Leszkóczon, Zemplén vármegyében – Záreczky né-
ven –, római katolikus vallású családban.1 Édesapja Záreczky Gyula (1851–1935), aki kereske-
dőként, magánzóként, majd vasúti alkalmazottként (napidíjas, vonatmálházó) szerepel az anya-
könyvi bejegyzésekben. Édesanyja Király Mária (1861–1928), „göröginyei telkes” volt.2 
1 Leszkócz, római katolikus születési anyakönyv, 31/1882. Online elérhetősége: https://familysearch.org/
2 Szülei: Király András és Weisz Terézia. Göröginye (ma: Ohradzany, Szlovákia) római katolikus születési anyakönyv, 
40/1861. Online elérhetősége: https://familysearch.org/ Nevüket 1898-ban változtatták Békésire.

Békési Gyula arcképe 
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Szülei 1878. október 7-én házasodtak össze Leszkóczon.3 1885 körül a család Miskolcra, az úgy-
nevezett Mindszenti” városrészbe költözött. Gyula fiatalabb testvérei (pl. Károly, József, Ilona) 
már itt születtek, illetve a szülőket is itt temették el.4

Békési Gyula 1909-ben nősült: Haranghy Imre és Makay Klára lányát, Haranghy Erzsébetet 
(Besenyőtelek, 1889. november 10. – Eger, 1961. február 7.)5 vette feleségül. Az esküvőt a fele-
ség szülőhelyén, Besenyőtelken tartották 1909. november 20-án.6

Forrás: Besenyőtelek, házassági anyakönyv 32/1909.

Házasságukból két gyermek született: Györgyi (Besenyőtelek, 1910. szeptember 21. – Bese-
nyőtelek, 1932. október 13.), aki tanítónőként dolgozott szülőfalujában.7 1931. szeptember 2-án 
férjhez ment kollégájához, Uzelman Bélához (1908–1996).8 Boldogságuk azonban rövid ideig 
tartott, mivel Békési Györgyi 22 éves korában, 1932. október 13-án elhunyt.9 1911. november 
23-án született Jászberényben másik gyermekük Békési Pál, aki gimnáziumi tanárként dolgozott 

3 Leszkócz, római katolikus házassági anyakönyv, 8/1878. Online elérhetősége: https://familysearch.org/
4 Miskolc, Mindszent, római katolikus születési anyakönyvek, 1886–1895; Miskolc, Mindszenti temető, 5. parcella, 9. 
sor, 23. sír. A sírt felszámolták. Dvorszky Béla temetőgondnok tájékoztatása.
5 Eger, halotti anyakönyv 62/1961. https://familysearch.org/
6 Besenyőtelek, házassági anyakönyv 32/1909. https://familysearch.org/ „Megnősülvén, minden szabad idejét család-
jának szentelte; példás családapa volt és egész lelkével csüngött két apró gyermekén”. In: A Jászberényi Magyar Kirá-
lyi Állami Főgimnázium Értesítője az 1914-1915. iskolai évről. Közzéteszi: Szombathy István. Jászberény, 1915. 8.p.
7 Besenyőtelek, születési anyakönyv 120/1910. https://familysearch.org/
8 Besenyőtelek, házassági anyakönyv 14/1931. https://familysearch.org/ Uzelman-Tarnai Béláról: Tófalu község 
kalendáriuma. Írta és szerkesztette: Farkas Éva és Tarnai Mária. 104–110.p. Online elérhetősége: http://tofalu.hu/
letoltes/2014/2014-01-07/tofalu-kozseg-kalendariuma.pdf
9 Besenyőtelek halotti anyakönyv 89/1932. https://familysearch.org/ Köszönet Kárbin Ákos egri levéltáros kollégámnak!

A Békési házaspár házassági anyakönyvi kivonata 
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Egerben. 80 éves korában, 1991-ben 
hunyt el Egerben.10

Egerben, az úgynevezett Hatvani te-
metőben található sírban nyugszik – 
a sírkő felirata szerint – feleségével, 
Nagy Rozáliával, édesanyjával és 
nagyapjával együtt. A sírkövön szere-
pel Békési Gyula neve is.11

Tanulmányok és munkahelyek

Békési Gyula 1893 és 1897 között a 
miskolci katolikus gimnázium, 1897 
és 1901 között pedig a miskolci re-
formátus főgimnázium tanulója volt. 
Első négy évében a „Soltész Imre 
Bálint bölcsészet-tudor alapítvány” 
ösztöndíjasa volt. Későbbi éveiben el-
sősorban testnevelésből tűnt ki.12

1901-ben érettségizett. Pályaválasz-
tásakor – valószínű édesapja hatására 
– a vasúti pálya mellett döntött.13 A 
vasúti tervekből aztán nem lett sem-
mi, hiszen Békési Gyula tanári ok-
levelet szerzett mennyiségtanból és 
természettanból, és végül tanárként is 
helyezkedett el.14 

Az 1905-1906. tanévben Szegeden, 
a Délvidéki Földművelők Gazdasági 

Egyesületének Nevelő Intézetében dolgozott tanulmányi felügyelőként, majd a szegedi főgim-
náziumban gyakorló tanár volt. Szegedről Nagybecskerekre került, a helyi főgimnáziumba, ahol 
helyettes tanárként működött.15 Miután a jászberényi gimnázium egyik tanára, Bánhidy Ödön, 
1908. december elején az egri állami főreáliskolához kérte át magát, utódául Békési Gyulát vá-
lasztották, aki 1909. február elejétől kezdett tanítani helyettes tanárként. 

10 Jászberény, születési anyakönyv, 1160/1911. https://familysearch.org/
11 A Hatvani temető gondnokának tájékoztatása. Köszönjük!
12 Pl. 1897-ben könyvjutalmat kapott magas-, távol- és rúdugrásban nyújtott teljesítményéért. In: A Miskolczi Kir. Kath. 
Gymnasium Értesítője az 1896-97. tanévről. Közzeteszi: Polgár György. Miskolcz, 1897. 36.p. 
1900-ban, a főgimnázium házi tornaversenyén három számban is érmes lett. In: A Miskolczi Ev. Ref. Főgimnázium 
Értesítője az 1898-99. iskolai évről. Szerk. Kovács Gábor. Miskolcz 1900. 83.p.
13 A Miskolczi Ev. Ref. Főgimnázium Értesítője az 1898-99. iskolai évről. Szerk. Kovács Gábor. Miskolcz 1901. 75.p.
14 A Jászberényi Magyar Királyi Állami Főgimnázium Értesítője az 1914-1915. iskolai évről. Közzéteszi: Szombathy 
István. Jászberény, 1915. 8.p.
15 A kegyes-tanítórend vezetése alatt álló Nagybecskereki Községi Főgimnázium Értesítője. 1908-1909. isk. év. Össze-
állította: Balázsi József. Nagybecskerek, 1909. 27.p.

Kitüntetési javaslata
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1912 elején rendes tanárrá nevezték ki.16 Ekkor Békési a katolikus és az országos középisko-
lai tanáregyesület rendes tagja, a helybeli nőegylet első titkára, a helyi katolikus kör rendes tagja, 
a természettani szertár, Az Orbay Antal-féle zenemű-gyűjtemény őre volt, aki minden tanévben 
– kollégáihoz hasonlóan – előadásokat, felolvasásokat tartott a nagyközönség részére.17

Rövid értekezésben mutatta be a gimnázium vízművét: „Iskolánk vízmű-berendezése, mint 
fizikai szemléltető taneszköz” címmel.18 Fontosnak tartotta a terepmunkát is: tanulmányi kirán-
dulást tett tanítványaival a helyi villanytelepen és gőzmalomban, illetve Budapestre utaztak a 
Ganz-gyár elektrotechnikai telepének megismerésére.19

Katonaként

Békési katonai szolgálata 1904. ápr. 16-án kezdődött: ekkor került a cs. és kir. 46. (szegedi) 
gyalogezredhez, mint egyéves önkéntes. 1906–1907 folyamán végezte az egyéves önkéntesek 
iskoláját, majd 1907-ben letette a tartalékos hadnagyi vizsgát.20 Az ekkor született jellemzés 
szerint az „egészséges, kis testalkatú” Békési „egész jellemvonásában” megfelelő katona, aki 
„elegendő katonai ismeretekkel rendelkezik, és ezeket megfelelően tudja felhasználn,” illetve aki 
„egy csapatot minden körülmények között megfelelően tud vezetni”.21

Forrás: HM HIM Hadtörténelmi Levéltár I. B Kikülönített gyűjtemények 1867–1945. Tiszti sze-
mélyügyi és anyakönyvi lapok, 8974.

1914 nyarán fegyvergyakorlatra vonult be a cs. és kir. 46. gyalogezred III. zászlóaljához, amely 
ekkor Avtovac-on (ma: Bosznia-Hercegovina) állomásozott. A „negyvenhatosokat” a kezdetek-
től bevetették a szerbek ellen, ám míg az ezred többi részét néhány hét múlva az oroszok ellen 
vezényelték, a III. zászlóalj maradt ezen a fronton (a 3. hegyidandár, illetve az 50. hadosztály 
kötelékében), és – Békési Gyulával a soraikban – véres csatákban próbáltak előrenyomulni.22 
Békési „18 ütközetben és két nagyobb csatában” vett részt. A Hadtörténelmi Levéltárban találha-
tó az a kitüntetési javaslat, amely alapján 1918-ban – posztumusz – a „Katonai Érdemkereszt III. 
osztálya hadidíszítménnyel és kardokkal” tüntették ki „kiemelkedően bátor” tette miatt.23

Forrás: HM HIM Hadtörténelmi Levéltár

16 A Jászberényi Magyar Királyi Állami Főgimnázium Értesítője az 1911-1912. iskolai évről. Közzéteszi: Szombathy István. Jászbe-
rény, 1912. 88.p.; Jász Kürt, 1912. március 3.; Jász Újság, 1912. március 3.
17 Pl. A Jászberényi Magyar Királyi Állami Főgimnázium Értesítője az 1909-1910. iskolai évről. Közzéteszi Szombathy István. 
Jászberény, 1910. 27. és 100. p.; A Jászberényi Magyar Királyi Állami Főgimnázium Értesítője az 1910-1911. iskolai évről. Közzéteszi: 
Szombathy István. Jászberény, 1911. 91. és 170. p. Előadások: Az elektromos sugárzásáról (kísérletekkel); Az elektromos hullámokról 
(kísérletekkel); Magas feszültségű elektromos áramok (kísérletekkel); Elektromos erőátvitel (vetítésekkel).
18 A Jászberényi Magyar Királyi Állami Főgimnázium Értesítője az 1913-1914. iskolai évről. Közzéteszi: Szombathy István. Jászbe-
rény, 1914. 63-69.p.
19 A Jászberényi Magyar Királyi Állami Főgimnázium Értesítője az 1910-1911. iskolai évről. Közzéteszi: Szombathy István. Jászberény, 
1911. 172-174.p.
20 HM HIM Hadtörténelmi Levéltár I. B Kikülönített gyűjtemények 1867-1945. Tiszti személyügyi és anyakönyvi lapok, 8974.
21 Uo. Fordította: Márki Zoltán.
22 A magyar gyalogság. Szerk. vitéz Doromby József–Reé László. Budapest, 1941. 214–216.p. és Ajtay Endre: A volt cs. és kir. 46. 
gyalogezred világháborús története: 1914-1918. Szeged, 1933. 
23 Köszönjük Bonhardt Attila és Domokos György segítségét!
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„A montenegrói határon folytak a harcok. Dandárja rövid pihenőkkel megszakítva már teljes 24 
óráig menetelt a sziklás, lucskos terepen; a hó szünet nélkül esett. Egy falunál erős ágyútűz és pus-
karopogás fogadta csapatainkat. Két szakasz, az egyik a Békésié, azt a parancsot kapta, hogy száll-
janak meg egy magaslatot. Sűrű bokrokkal benőtt területen kellett vonulniok. Egyszerre mintegy 
10 lépesnyire előttük, feltűnik az ellenség. A váratlan találkozás az első pillanatban megdöbbenti 
kis csapatainkat, de Békési ekkor elkiáltja magát: Hurrá fiuk, előre! Rettenetes tusa kezdődött, 
puskaaggyal, szuronnyal folyik a küzdelem; a domboldal halottakkal, sebesültekkel terül meg. 
Békésit egymásután négyen is megtámadják. Végre is az ellenség a sok veszteségtől megrémülve 
eszeveszett futásnak ered, amikor már csak három ember állt Békési közelében. Ekkor tudta meg 
egy fogolytól, hogy egy egész ellenséges századdal álltak szemben, s hogy ha ily hősiesen nem 
harcolnak, az ellenség az egész dandárt bekeríti.”24

November elején az osztrák–magyar csapatok átkeltek a Drina folyón, és súlyos veszteségek 
árán sikerült tért nyerni. Békési „itt rohamra ment az Obodnik nevű hegyen tartózkodó ellenség 
ellen. Ekkor kapta lefelé tartott balkarján át lágyékába a halálos golyót. Még élve vitték vissza 
Bratunac községbe, de nem lehetett már megmenteni, 8-án hajnalban meghalt a dohánygyárban be-
rendezett kötözőhelyen. Ugyancsak a dohánygyár közelében temették el egy vízmosás partján”.25 
Domokos György tájékoztatása szerint a temetésre november 9-én került sor.

Forrás: Az Országos Széchényi Könyvtár gyászjelentés-gyűjteménye
24 A Jászberényi Magyar Királyi Állami Főgimnázium Értesítője az 1914-1915. iskolai évről. Közzéteszi: Szombathy 
István. Jászberény, 1915. 7–8. p.
25 Uo. 8–9.p.

Békési 1907-ben készült katonai jellemzése
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Békési Gyula emlékezete

A jászberényi gimnázium hősi halált 
halt tanárának („a kötelességtudó ko-
moly munkatárs, egyenes ember és 
jó barát”) példáját, emlékét számos 
formában próbálta intézménye bemu-
tatni és megőrizni. Így összeállítást 
közöltek róla az 1915-ben megjelenő 
évkönyvben, gyászmisét tartottak érte, 
ahol az igazgató, Szombathy István is 
felszólalt, a tanulók – egykori tanítvá-
nyai – pedig 200 koronás jutalomdíj-
alapítványt tettek nevére. 26

„A jászberényi áll. főgimnázium tanuló ifjúsága szeretett tanárának hősi példáján lelkesülve, 
hálából és szeretetből az összerakott filléreiből jutalomdíj-alapítványt létesített, mely a jász-
berényi áll. főgimnáziumhoz kötve évenként felújítsa az ő hősi halálának emlékét.”27

1928. június 17-én leplezték le az özvegy és a két gyermek jelenlétében a Békési Gyulára és 
a szintén hősi halált halt gimnáziumi tanulókra emlékeztető táblát. A Vágó Gábor által készí-
tett, a gimnázium emeleti folyosóján, a lépcsővel szembeni falon lévő mészkő-tábla leírása a 
következő:
„... a baloldalon egy tanulót ábrázol, aki babérkoszorút tart Békési Gyula neve felé, míg a jobb 
oldalon egy angyal bal kezében égő mécsest tartva, jobb kezével védi azt a szellő ellen. A tábla 
felső részén a magyar címer látható, melyet két kis angyal tart.”27

A táblán az alábbi szöveg – ma már nehezen olvashatóan – szerepel:

A világháborúban hősi halált halt
Békési Gyula
tanár
és volt növendékeinek emlékezetére
Önfeláldozásuk igaz hazaszeretetre tanít28

A tábla – többek között Antics István igazgató úr jóvoltából – a centenáriumi évre felújí-
tásra került.
Fotó: Bojtos Gábor
Fotó: Eger, Hatvani temető, temetőgondnokság

26 A Jászberényi Magyar Királyi Állami Főgimnázium Értesítője az 1915-1916. iskolai évről. Közzéteszi: Szombathy 
István. Jászberény, 1916. 17.p.
27 A Jászberényi Magyar Királyi Állami József nádor Reálgimnázium Értesítője az 1927-1928. iskolai évről. Közzéte-
szi: Józsa Ferenc. Jászberény, 1928. 47.p. és Jász Hírlap, 1928. június 24.
28 A tábla szövegét Sáros András is közölte Jászberény műemlékei, emlékművei, emléktáblái című művében. Jászbe-
rény, 1971. 70. p.

Békési Gyula gyászjelentése
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Békési Gyula emléktáblája a Lehel Vezér Gimnáziumban

A Békési család síremléke


