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 1986-ban Jászboldogháza szegényebb lett egy személlyel, egy olyan személlyel, aki 

hosszú idıre szóló emléket hagyott maga után, akinek legendás alakja hozzátartozott 

Boldogháza mindennapi életéhez, aki szinte egész életét a közügynek szentelte. 

 Redemptus család sarja, ısei – egyes dokumentumok szerint – 1690 elıtt is 

Jászberényben éltek és vettek a Jászkunság megváltásában. A redemptió után földjüket az 

egykor Jászberényhez tartozó boldogházi határban kapták meg.1 

 Tekintélyes középbirtokosi családban, Jászberényben született 1919. április 16-án. 

Elemi, majd a négy középiskola elvégzése után elsajátította a gızgépek és a robbanómotorok 

kezelést, s utána gépészként dolgozott. Katona lett, majd a keleti hadszíntérre vezényelték, a 

híradósoknál szolgált mint gépkocsivezetı. 1944 márciusában szerelt le. Pest megyében 

helyezkedett el, s mint gépész dolgozott egy magánvállalkozásnál. 

 A front átvonulása után 1944. november 17-én tért haza, s attól kezdıdıen 

gazdálkodással foglalkozott. Bekapcsolódott a közéletbe, s ebbeni tevékenységében – fiatal 

kora ellenére is gyorsan népszerő lett gazdatársai körében, tanácsait, elképzeléseit, hasznos 

ötleteit elfogadták. 

 Sokat olvasott, így széles tájékozottságra tett szert. Autodidakta módon képezte magát, 

s ezáltal sokrétő, sokoldalú tudásra tett szert. Jó alkalmazkodó képességgel rendelkezett, 

minden helyzetben feltalálta magát, mindenhez értett, mindenkivel szót tudott érteni, minden 

nehéz helyzet után talpon tudott maradni, és életét újra tudta kezdeni. Széles körő 

ismeretséggel rendelkezett, azonban ezzel soha nem élt vissza. 

 A boldogházi tanyavilág állattenyésztésével mindig kitőnt, az ott élı emberek fı 

megélhetési forrása az állattenyésztés, elsısorban belül is a szarvasmarha tenyésztés volt. Már 

a háború elıtt törzskönyvezés folyt, tejszövetkezetet hoztak létre és tenyészbikákat neveltek 

Boldogházán. Béla bácsi is (nagyon sokan így hívtuk) sokat foglalkozott az egész magyar 

állattenyésztés kérdéseivel, problémáival. Neki is jó tehenei voltak – és volt a tanyájukon egy 

szimentáli állami bika is, a híres „Hadúr”, majd ehhez kaptak egy másikat is. Ez a két bika 

teremtette meg a minıségi tenyésztés alapjait Boldogházán. A „Hadúr”-t a háború alatt 

                                                 
1 A dolgozatban szereplı tényadatok forrása a Megyei Levéltár, az általam 1969-ben írt 120 oldal terjedelmő 
Jászboldogháza története c. kézirat és az Évek könyve 1996. 1962-tıl 1973-ig én is a jászboldogházi 
Aranykalász tsz tagja voltam.   



sikerült megmenteniük, s ezért kiselejtezésekor 1948-ban a vármegyei hatóság neki 

ajándékozta. 

 A német és a szovjet csapatok átvonulása következtében a boldogházi állatállomány 

jelentıs része megsemmisült. A maradék állományt a Tápiógyörgyén állomásozó román 

csapatok fosztogatták. Egy ilyen alkalommal (tıle tudom) saját élete kockáztatásával mentett 

meg egy elhajtani készült szarvasmarha csoportot. 

 Majd jött a jóvátétel. Az állatállomány megmentése érdekében ez már összefogást 

sürgetett. Szarvasmarha tenyésztı szakcsoportot hoztak létre, melyet „Tenyészállatmentesítési 

Társulásnak” neveztek, elnökének İt választották meg. A társulás lényege: a tagok pénzt 

adtak össze, (kat. holdanként megállapított összeget), s ebbıl, helyben, illetıleg idegen 

vidéken vásárolták fel a hús beadás teljesítéséhez szükséges szarvasmarha mennyiséget. Volt 

amikor lovakat vásároltak, s azokat cserélték szarvasmarhára. Ezáltal a tenyészállatokat meg 

tudták menteni, s a jóvátételt nem egyénileg, hanem csoportosan teljesítették. 

 Konkoly Bélának jelentıs és elvitathatatlan szerepe volt Boldogháza Jászberénytıl 

való elszakadásában, és önálló községgé alakulásában. Az elszakadási folyamat 1929-ben 

kezdıdött, majd a 30-as évek végén és a 40-es évek elején újra fellángolt. 1945-ben ez ismét 

határozott formában jelentkezett. Mivel a megyében több település is kezdeményezte 

önállósulási szándékát, így a feltételek kedvezınek látszottak. A vármegye vezetése is 

támogatta ezt a mozgalmat. 

 1945. november 17-én alakult meg a községszervezı bizottság, melynek a jegyzıje 

lett. A külsı és felettes hatóságoknál zömében İ járt el, nem egyszer megtörtént, hogy 

hazaérkezve a vasútállomáson többen érdeklıdve várták, hogy mit intézett. Munkájuk 

eredményeként a jászberényi határ boldogházi, tápiói és csíkos határrésze 1946. július 1-jei 

hatállyal Boldogháza néven önálló nagyközséggé alakult. Mindezek ellenére Nagy Jánost 

választották meg a község fıbírójának, de Konkoly Béla sem maradt funkció nélkül. Az elsı 

képviselıtestület tagja, a község törvénybírója és a Termelési Bizottság elnökeként kezdi meg 

tevékenységét. Mikor megköszönte a törvénybíróvá választását, elmondta, „soha nem a 

tisztségért, hanem a köz érdekeiért küzdött, s ezután is a letett eskühöz híven, mindig 

önzetlenül és fáradságot nem ismerve fog a nagyközség érdekében munkálkodni”. Ez a 

mentalitás, ez a hozzáállás késıbbi életére is jellemzı volt. 

Mint termelési bizottsági elnöknek jelentıs szerepe volt a háború utáni gazdálkodás 

újjászervezésében és az állattenyésztés területén a törzskönyvezés elindításában és 

megszervezésében. 1947-ben már javasolta, a község csatlakozzon Alattyán és Jánoshida 



villamosítási programjához. A gazdák szakmai ismerete bıvítésére két alkalommal 

ezüstkalászos tanfolyamot szervezett. 

 1945. és 1948. között a község fiatalságát a Kisgazdapárt ifjúsági szervezete, a 

Független Ifjúság fogta össze. 3 alapszervezete volt a községben, és ı a boldogházi szervezet 

vezetıje volt. Önképzıköri elıadásokat tartottak, mőkedvelı elıadásokat, bálokat szerveztek, 

tanulmányi kirándulásokon vettek részt. 

 1948-ban a fordulat évében kulákká nyilvánították, és kikerült a vezetésbıl. Az 1949. 

évi március 13-i esemény áldozata lesz 62 másik társával együtt. E nap délelıttjén az egyik 

kocsmában a községi párttitkárt egy ott tartózkodó személy fizikailag bántalmazta. A hatóság 

az esetet úgy állította be, hogy a személyt a kulákok bérelték fel. Az AVH kiszállt, pár nap 

alatt 63 embert vertek meg. Néhányukat, köztük ıt is, március 14-én Szolnokra szállították, 

ahol a rendırségen fizikai és lelki terrort alkalmaztak velük szemben. 

 Néhány nap múlva megjelentek a különbözı hivatalok emberei: a gazdasági rendészet, 

a közellátás, a tőzrendészet, az egészségügy, az OTI és a mezırendırség, akik a kulákká 

nyilvánított tanyáin ellenırzést tartottak, és igen szigorúan büntettek. Konkoly Bélára az 

alábbi büntetést rótták ki: 

    gazdasági rendészeti kihágás miatt  24000,-Ft 

    tőzrendészeti kihágás miatt     1800,-Ft 

          25800,-Ft 

Ez akkor hihetetlen nagy összegnek számított. Ezenkívül szántási kötelezettség elmulasztása 

miatt a traktorát „térítés nélkül véglegesen” igénybevették és a pusztamizsei gépállomás 

tulajdonába adták. 

 A fentiekhez hasonlóan 64 boldogházi személyt büntettek meg 1 839800,- Ft értékben. 

 Mivel az emberek zöme fizetni nem tudott, rövidesen jöttek a lefoglalások: 

állatállomány, gazdasági felszerelések, s azok március végén elszállították. 63 tanya 

jószágállomány és zömében gazdasági felszerelés nélkül maradt. Közöttük a Béla bácsi 

tanyája is. 

 Azonban nem adta fel, újrakezdte, s 1954-re helyre tudta állítani gazdaságát. A 

községben az állattenyésztés helyreállt, és hozzáfogtak a minıségi szarvasmarha állomány 

kialakításához, így 1954-ben vezetésével újra megalakult az állattenyésztı szakcsoport. Mint 

szakcsoport elnöknek jelentıs szerepe volt az 1955-ben megrendezett Jászsági 

Állattenyésztési Hónap megszervezésében. A szakcsoport néhány tagja, közöttük İ is, 

rendszeres résztvevıi voltak az Országos és Jászsági mezıgazdaság kiállításnak. E 

szakcsoport tagsága képezte a késıbbi Aranykalász TSz alapját. A továbbiak szempontjából 



különleges jelentısége volt annak, hogy e szakcsoport törzskönyvezett szarvasmarha 

állománnyal rendelkezett. 

 Közben 1954-ben újabb megpróbáltatások érték. Az Új Élet TSz tagosítást hajtott 

végre, mely az İ tanyáját is érintette. Lakást nem tudtak biztosítani neki, lakást vásárolni nem 

tudott, hirtelen hozzá kellett fognia építkezni. Megengedték neki, míg a lakással el nem 

készül, nem kell elköltöznie. Lakása még félkész állapotban volt, mikor decemberben 

felszólították, hogy 3 napon belül adja át a tanyáját a tsz-nek. S télvíz idején be kellett 

költöznie a még tökéletesen ki nem száradt, félig nedves falak közé. Gyermekei ekkor 4 és 5 

évesek voltak. 

 A Községi Tanács 1957. február 23-án ülésének jegyzıkönyvben egyetlen említés sem 

található Konkoly Béláról. Az „októberben lefolyt eseményekrıl, a november 4-én beállt 

helyzetrıl” tárgyaló napirend egyik hozzászólója „végignézte a malomból, hogy a boros és 

rumos vagy különbözı szesztúlfőtött emberek gyülekeztek, szervezkedtek és forrongtak az 

utcán”. A tanácselnök szerint „egyetlenegy kulák sem” vett részt a forradalomban, nekik 

köszönhetı, hogy Boldogházán semmilyen rendkívüli esemény nem történt.  

 

A mezıgazdasági szövetkezetben 

 

1959-ben a termelıszövetkezeti mozgalom felfejlesztésének elıkészületei már 1958-

ban érezhetık voltak. A Hazafias Népfront szervezésében a kiszemelt gazdálkodókat az ügy 

érdekében megnyerendı személyeket különbözı termelıszövetkezetekbe vitték, bemutatókra, 

látogatásokra, ahol a szövetkezés jelentıségérıl és a mozgalom eredményeirıl tartottak 

tájékoztatókat. Ezek jól mőködı szövetkezetek voltak. Ilyen üzemlátogatásokra ıt is hívták. 

Mivel olyan ember volt, aki tudásával és korábbi vezetıi képességeivel kiemelkedett 

gazdatársai közül, akik mintegy felnéztek rá, 1959-ben a nagy felfejlesztés idıszakában a 

Járási Pártbizottság Jászboldogházán az egyik tsz-ben ıt javasolta elnöknek, s így az 

Aranykalász TSz ıt választotta elnökének. Nehéz döntés volt ez számára, de vállalta. 

Egyébként nem kevés azoknak a száma, akik a szervezéskor kikötötték: belépnek, de csak 

abba a tsz-be, melynek Konkoly Béla lesz az elnöke. 

 1959. február 20-án az alakuló közgyőlésen a tagság egyhangúlag választotta meg 

elnöknek, s ezt a tisztséget 1986. januárjáig töltötte be. Megválasztásakor „megköszönte a 

személye iránt tanúsított megtiszteltetést, és kijelentette, hogy minden erejével azon lesz, 

hogy ez a sorsfordulat kedvezıen alakuljon minden dolgozó paraszt számára, de ez csak úgy 

lesz lehetséges, ha a tagság is egy szívvel, egy lélekkel, kéz a kézben, torzsalkodás nélkül 



támogatja a megválasztott vezetıséget. Bízom abban – mondotta – hogy ha mindannyian úgy 

dolgozunk a közösben is, mint egyéni gazdaságunkban, akkor a szövetkezet virágzó életet 

jelent számunkra.” 

 Vezetıi, szervezıi és jó elıadó képessége az 1959 utáni idıszakban csúcsosodtak ki, 

elıadásait, beszédeit sokszor szabadon mondotta. Sokat dolgozott, rengeteget ment, tárgyalt, 

intézkedett, a szövetkezet és a község érdekében. A közért, a közösségért dolgozott, vagyont 

nem győjtött. Egy lakóházon és egy autón kívül más vagyona nem volt. Munkáját jó 

szakembergárda segítette. 

 Induláskor merészen belevágott a hitelek felvételébe, s ez alapozta meg a késıbbi 

jövıt. 1959 ıszén ki tudták fizetni a bevitt jószágállományt és gazdasági felszerelést. Már 

1959-ben felépítették az elsı istálót, 1962-re kialakult a Központi telep, be volt vezetve a 

villany, kész volt a bekötı út, a mélyfúrású kút, és vízvezetékkel voltak ellátva az épületek. A 

munkaegység értéke az elsı évben 42,38 Ft, ami akkor igen szép eredmény volt. Ez az 

eredmény a különbözı egyesülések után sem romlott. A beolvadt szövetkezetek adósságait 

kigazdálkodták, s az eredményeket tovább javították. 

 A szövetkezet fı tevékenységeként az állattenyésztést határozták meg, mivel a 

földterület 31 %-a gyep volt. Mint elnök nagy gondot fordított az állattenyésztés minıségi 

fejlesztésére. Mőködési ideje alatt 3 szarvasmarha (magyartarka, szimentáli és osztrák tarka),  

2 sertés (magyar nagy fehér és berkshire) 1 juh (fésős merino) és 1 ló törzstenyészet 

(mezıhegyesi félvér) jött létre a szövetkezetben. Ezenkívül árutelepként 5000 férıhelyes 

fejıház, 12000 férıhelyes csibenevelı létesült. 

 1962-ben a Tápióban 260 kh-on intenzív gyepgazdálkodást létesítettek, majd ezt 1967. 

után 400 kh-al bıvítették, és ott 400 férıhelyes legelıre alapozott tehenészeti telepet hoztak 

létre. Növénytermesztés tekintetében a mennyiségi eredmények mellett a minıségi 

fejlesztésre is nagy gondot fordítottak, így a szövetkezet 1964-tıl vetımagtermelı üzem lett 

(búza, ıszi árpa, tavaszi árpa, olajlen, lucerna). 

 Az elnök a szövetkezet megalakításától kezdıdıen nagy gondot fordított az idıs tagok 

támogatására, megélhetésük zavartalan biztosítására. A beteg dolgozó tagok segítésére az 

országban elsıként bevezette az iparhoz hasonló betegségi segély fizetését. Cserekapcsolatot 

épített ki német és csehszlovák szövetkezettel, 1967-ben megszervezte a németországi (NDK) 

és a boldogházi szövetkezeti tagok gyermekeinek csereüdültetését. Kölcsönös látogatásokat 

szervezett a német és csehszlovák szövetkezetek tagjai részére. 

Gondja volt a tagok közmővelıdési és kulturális igényeinek biztosítására is. Fıleg a 

kirándulások szervezését, a színházlátogatásokat, valamint az általános és szakmai oktatást 



támogatta. Lelkes támogatója volt a sportversenyeknek és az üzemen belüli 

versenymozgalomnak. Nagy gondot fordított a szövetkezet ismertté tételére is.  

Részt vettek az országos, a megyei és járási termelési versenyekben. Állandó szereplıi 

voltak az Országos Mezıgazdasági Kiállításoknak. De ezt a célt szolgálta a fıvárosban, az 

Élmunkás téren (ma Lehel tér) létesített áruda is. 

Termelési versenyeken az alábbi helyezéseket érték el: 

Országos: II. helyezés: 1960 –61 –64  –66 –67 . 

  III. helyezés: 1963. 

Megyei: I. helyezés: 1960 –61 –62 –63.                

  II. helyezés: 1964 –65 –66 –67 –68. 

Járási:  I. helyezés: 1960 –61 –62 –63 –64 –65 –66 –67.  

  II. helyezés: 1968. 

 

 Az Országos Mezıgazdasági Kiállításokon is mindig értékes helyezéseket értek el. – 

1964-ben elnyerték a Földmővelésügyi Minisztérium örökös vándordíját, melyet a legjobb 

eredményt elért állattenyésztı szövetkezet kapott. 

 Ezekre az eredményekre országosan is felfigyeltek. 1967-ben az akkor létrehozott 

Mezıgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium bemutató és szaktanácsadó gazdaságnak 

jelölte ki a boldogházi szövetkezetet, elsısorban állattenyésztés vonatkozásában. Járt náluk 

Erdei Ferenc, Fehér Lajos, Tisza József, Somogyi Miklós, Szabó István, Dimény Imre és még 

mások. Vendégük volt a lengyel kormányküldöttség, észt delegáció, szovjet pártküldöttség, 

csehszlovákok, németek, svédek, franciák, olaszok, amerikai mezıgazdasági fıiskolai 

hallgatók és mások, Keletrıl és Nyugatról egyaránt. 1970-ben Magyarországon rendezték 

meg az Európai Tarkamarhatenyésztık Szövetésének Kongresszusát, melynek gyakorlati 

bemutatóját Boldogházán rendezték meg. 

 Az elért eredmények mellett azonban át kellett élnie néhány nehéz idıszakot is. 

Nagyon megviselte az 1965. évi január 9-i esemény, amikor egy takarmányozási hiba miatt 

másfél óra alatt 54 db tehén elpusztult. Nehéz idıszak volt életében az 1963-as év, amikor a 

tavaszi és az ıszi árvíz idején a mentési munkálatokat kellett irányítania a párt- és a tanácsi 

vezetéssel egyetemben. 228 családot kellett kilakoltatni, akik zömének a tanyája is tönkre 

ment – róluk kellett gondoskodni. Majd jött az 1965-ös, a 68-as és a 72-es nagy száj- és 

körömfájás. Ugyancsak nehéz idıszak volt életében az 1970-es évek elején megtartott és 

hosszan elnyúló népi ellenırzési vizsgálat, amely a gyepgazdálkodásra kapott állami 

támogatás felhasználást firtatta. Személy szerint is gyanúba keveredett, de kiderült, hogy a 



kapott összegeket ugyan nemcsak az eredetileg megjelölt célokra fordították, de Konkoly 

Béla zsebébe ebbıl egyetlen fillér sem került.  

 A szövetkezet által elért eredmények csapatmunka is. Azonban ezt a csapatot ı 

irányította, ı fogta össze, ı koordinálta, az ötleteket ı adta, így méltán mondhatjuk, az elért 

eredmények az ı munkáját tükrözik. Nagy gondot fordított a háztáji és a közös gazdálkodás 

egyensúlya biztosítására. Munkája eredményeként a boldogházi tsz. tagok már a 60-as évek 

második felében középparaszti szinten éltek. Vezetésével a jászboldogházi Aranykalász TSz. 

1960-1971-ig az ország legjobb tíz szövetkezet közé tartozott. Jó helyzetfelismerése 

következtében elnöksége ideje alatt 20 km szilárd burkolatú út létesült a szövetkezet területén. 

1966 júliusában a Szolnok Megyei Néplapban nyilatkozta: „Becsülete van szövetkezetünknek 

messze földön. Jól élnek a tagok. Középparaszti szinten. Nincs szegény ember a faluban. És a 

holnap? Csak jobb lehet.”  

 Közben aktívan bekapcsolódott a község életébe. Tagja volt a Hazafias Népfrontnak, 

volt tanácstag és VB tag is. A párt- és tanácsi vezetık véleményét mindig kikérték, 

véleménye, javaslata mindig döntı jelentıséggel bírt. 1959-tıl haláláig tagja volt a Magyar 

Szocialista Munkáspártnak. 

 Kiemelkedı társadalmi tevékenységet végzett megyei és országos szinten is. A megyei 

TESZÖV-nek alakulásától tagja, két ciklusban, pedig elnökhelyettese volt. Tagja volt a 

Magyar Agrártudományi Egyesület Országos Elnökségének. 1967-ben beválasztották a 

Termelıszövetkezetek Országos Tanácsába. 

 Munkáját több kormány- és miniszteri kitüntetéssel ismerték el. Hat esetben kapott 

miniszteri kitüntetést, egy esetben a Munka Érdemérem tulajdonosa lett, majd a Munka 

Érdemrend arany fokozatával tüntették ki, és megkapta az Április 4. Érdemrendet is. A 

Magyar Agrártudományi Egyesület aranykoszorús jelvényével rendelkezett. Társadalmi 

tevékenységét is többször ismerték el arany fokozattal. Jászboldogházáért kifejtett 

tevékenységét a község 1983-ban Jászboldogházáért emlékplakett adományozásával ismerte 

el. 

 A sokfelöl érkezett elismerés ellenére tény, hogy a tsz eredményessége Konkoly Béla 

utolsó elnöki évtizedében elmaradt a korábbiaktól. A gazdálkodás külsı körülményeinek 

feltételei is kedvezıtlenül alakultak (olajárrobbanás), a vezetés nem kellı körültekintéssel és a 

korábbiaknál kevésbé szerencsésen választotta beruházásainak céljait, az egykoron igen 

vonzó munkahelyrıl egyre több dolgozó és szakember távozott.  



 Az elnök maga is hitét vesztette, mert esetenként azért is elmarasztalták, amiért 

korábban megdicsérték. A sok munka és a vezetıi feladattal együtt járó idegfeszültség 

következtében ekkoriban többször kezelték kórházban.  

1986. januárjában 27 évi elnökség után nyugdíjba vonult. Sajnos nyugdíját nem sokáig 

élvezhette, életének 67. évében 1986. március 28-án rövid szenvedés után elhunyt. 

Nagy résztvéttel április 2-án helyezték örök nyugalomra a jászboldoházi temetıben. 

 

 

 

 

  

 


