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A KONKOLŸ THEGE CSALÁDRÓL 
THE KONKOLŸ THEGE FAMILY 

Konkoly Elemér 
1125 Budapest, Fogaskerekű utca 18., elemerkonkoly01@gmail.com 

Összefoglalás. Konkoly Thege Miklós a nemzetközileg is ismert csillagász, a Magyar Meteorológiai Intézet 5. igazgatója 
halálának 100. évfordulóján, a történelmi család leszármazottja, aki felesége révén „rokonságban” van a Meteorológiai 
Szolgálattal, néhány gondolatát megosztja ebben az írásban a LÉGKÖR olvasóival. 

Abstract. On the 100. anniversary of the death of the astronomer well-known internationally and 5. Director of Hungarian 
Meteorological Institute, the historical family's descendant, who there is in affinity with Meteorological Service through 
his wife, shares his some thought with the readers of the LÉGKÖR in this writing. 
 

Konkoly Thege Miklósra jellemző volt a zeneszeretet is. 
Egy alkalommal a csillagásznak Pesten volt dolga. A 
Ritzben szállt meg. Ugyanitt szállt meg jó barátja, Mun-
kácsy Mihály is. A két barát természetesen együtt ült le 
vacsorázni. A második üveg pezsgőnél a cigányprímás 
odasettenkedett Miklós bácsi füléhez. Jól ismerte őt, és 
halkan húzni kezdte az egyik – Miklós bácsi által szerzett 
– magyarnótát. Ekkor Miklós bácsi felállt, kivette a prí-
más kezéből a hegedűt, és maga 
kezdett játszani, variált, miközben 
Munkácsi fütyülte hozzá a fődal-
lamot. A produkciónak olyan sike-
re volt, hogy az elegáns közönség 
fennállva ünnepelte a két híres 
embert. Ekkor ők, egymást átölel-
ve megállapították, hogy „Az biz-
tos, hogy még sok sikert fogunk 
elérni a csillagászat és a festészet 
területén, de ilyen sikerünk még 
egyszer az életben nem lesz.” Ez a 
történet a manapság is viruló és ki-
terjedt Konkolÿ Thege nemzetség 
1994-es összejövetelén hangzott 
el, Konkolÿ Thege Miklósné,  
Alice néni mesélte, s talán érdekes 
adalékkal szolgálhat a meteoroló-
gus és csillagász körökben is mél-
tán elismert polihisztor egyénisé-
gének megismeréséhez. Az alábbi-
akban azonban nem róla, hanem 
családjáról foglaljuk össze a leg-
fontosabb ismereteket a Konkolÿ 
Thege honlap (The Konkolÿ Thege 
Family Hompage) és a rendelkezé-
sünkre álló egyéb adatok alapján. 
 
 
A családi név. A „Konkolÿ Thege” történelmileg védett 
név. A Konkolÿ Thege családot a Norvégiában, Osloban 
élő Szeniorátus képviseli, akik számon tartják a család 
tagjait, vezetik a családfákat, őrzik a családi levéltárat 
(Magyar Nemzeti Levéltár U szekció), és döntenek csalá-
di kérdésekben. A név csak a család Szeniorátusa dönté-
sével használható. A családi név eredete a család letele-
pülési helyéhez vezet vissza. Ezt igazolja az okmány-
anyagban használt névírás alakja is, mint például 

Barnabas nobilis de Concol, comes Pardan de Concol, 
comes Paulus de Concol. 
Paulus de Concol fia az első, akit egy 1328-as okmány 
(Nagy, 1863) Stephanus de Concol dictum Thege, majd 
egy 1357-es okmány (OSZK) Stephanus nobilis Thege de 
Concol-nak nevez meg. 1377-től a XVII. század végéig a 
latin nyelvű okmányokban Thege de Konkol-ként íródik 
a családi név. Amikor a magyar nyelvű okmányszöveg 

kezdi a latint leváltani, a szerződé-
sek és levelek személyes aláírására 
kerül a sor, a névírás formája ke-
resztnév, majd Konkolÿ Thege, 
napjainkban pedig Konkoly 
Thege, majd keresztnév. 
Az 1930-as években érvényben lé-
vő helyesírási szabályzat az „ÿ” 
betű alkalmazását és olvasását a 
Verebelÿ családnévvel példázta, 
miszerint az „lÿ” = „li”-nek ejten-
dő ki. A régies írásforma a család-
nevek végén „l”, „n” vagy „t” be-
tűt követően „y” helyett „ÿ”-t al-
kalmazott. Mivel a Konkolÿ Thege 
család ősi nevét nem a konkoly 
(Agrostema githago) nevű növény-
től, hanem Konkol nevű helységtől 
vette, ezért írása Konkolÿ Thege 
vagy Konkoly Thege, és helyesen 
„Konkoli Tege”-ként kell kiejteni. 

A család eredete. A Konkolÿ 
Thege nemzetség ősei a honfogla-
ló magyarság egyik törzsének 
nemzetségfőjétől származnak. Te-
ge (török, türk nyelven kos) volt a 
feje annak a nagycsaládi szerve-
zetnek, mely a honfoglalást köve-

tően a történelmi Komárom, Bars és Nyitra vármegyék 
területén telepedett meg. 

A 25−28 nemzedéket meghaladó múltú Konkolÿ Thege 
család az ősnemes magyar családok közé tartozik, tagjai 
sohasem kaptak királyainktól nemesi oklevelet, armálist. 
Erre nem volt szükség, mivel a nemesi összeírások, királyi 
könyvek és az azt megelőző idők generációitól való össze-
függő leszármazás a család ősi nemesi voltát igazolják. 

 

1. ábra: A Konkolÿ Thege család címere 
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Fényes Elek egyik munkájában (Fényes, 1848) azt írja: 
„Ketzel kumán magyar vezér a Vág alsó részét, a Nyitra 
és Zsitva folyó vidékeit hódította meg. Ebből egy részt a 
Zsitva folyó mentén Thege nevű kumai magyar vezérnek 
ajándékozott, ahol most Ó- és Újgyalla, Abba és Konkol 
puszta fekszik. Innen származik a Konkolÿ Thege nemes 
család”. Fényes Elek a forrást nem nevezi meg, okmá-
nyok tanúskodnak azonban arról, hogy a család ősei már 
az 1200-as éveket századokkal megelőzően a Fényes 
Elek által említett területen egybefüggően birtokoltak az 
első foglalás jogán, és birtokaik régi magyar neveket 
őriztek meg. 
A Konkolÿ Thege család eredetével foglalkozva nem 
hagyható figyelmen kívül az a tény, hogy a Konkolÿ 
Thege család, akárcsak a füssi, kávai, marczelházi, szápi, 
véki, Posár, Kemey, Keszeg és Harcsa családok leszár-

mazottai, a Koppán nemzetség máig élő ága. 
A családot érintő legkorábbi vonatkozású okmány Má-
tyás király 1464. február 5-én kelt átiratában a családi le-
véltárban található: III. Béla király 1193-ban megerősíti 
Szent István királynak az ispotályos lovagok részére év-
szám nélkül, de vélhetőleg 1018-ban kiállított okmányát, 
amelyben „Concol” (vagy „Cuncul”) úgy szerepel, hogy 
onnan az ispotályosok egy ekealja földet kapnak  
(Fejér, 1829). 

A Konkolÿ ősatyák már Árpád-házi királyaink idején je-
lentős tisztségeket viseltek. Az 1242. évből származó, 
IV. Béla király által kiadott okmány az első név szerint 
ismert őst ”Mathæo de Terra Concol”-ként jelöli meg. 
IV. Béla Mátét királyi tárnokmesterré nevezte ki, mivel a 
tatárok ellen – akik Komáromnál a királyi sereget meg-
verték – a már elveszett harcot megújította, seregével a 

tatárokat legyőzte, s a királyi kincseket és a Magyar 
Szent Koronát a tatároktól visszaszerezte (Nagy, 1857). 

Az 1247. évben (Nagy et al., 1866) a Koppán nemzet-
ségbeli Tamás, Balian és Opour testvérek Komárom me-
gyei Káva birtokuk felett osztozkodnak, mely osztozko-
dásnál Paulus de Concol királyi tanúként van jelen.  
A ma élő nemzedék egyenes ági leszármazása az 1306-
ban kelt eredeti okmányban megnevezett Barnabástól ve-
zethető le (Nagy, 1863). Ezen okmány igazolja, hogy 
Barnabas nobilis de Concol fia, András comes ”Concol” 
nevezetű ősi birtokát vérségi alapon testvére sógorának, 
Hyndy Tamásnak adja. A családi levéltár további bősé-
ges iratanyaga szolgál a családfa hézagmentes folytatásá-
ra mindaddig, míg az egyházi, majd állami anyakönyve-
zés kezdetét vette. 

A családi címer. A család címere (1. ábra) a szokásjog 
alapján használt és elfogadott. Címerképe, mint azt az 
okmányok címeres pecsétlenyomatai mutatják, az idők 
folyamán nem változott. Álló, csücskös talpú vagy kerek 
kék pajzsban zöld mezőn ágaskodó fehér egyszarvú első 
lábaival kivont görbe kardot emel. A címerpajzson lévő, 
leveles, koronás, zárt lovagsisak dísze a sisakkoronából 
kinövő, pajzsbeli, szablyát emelő egyszarvú. A sisak ta-
karója vörös−ezüst, kék−arany. 
Az egyszarvú kultusza a bölcs és erényes emberek szüle-
tésébe vetett hithez kapcsolódott. Az egyszarvú a keleti 
kultúrákban az öt szent állat egyike, ő az emlősállatok fe-
je (a madaraké a főnix). Férfi princípium, ezért fiúgyer-
mek születését jelzi. Az ország egységét, az uralkodó 
egyeduralmát, az ideális, bölcs és humánus kormányzást, 
az emberségesség morális-etikai kategóriájának megtes-
tesülését és a lelki tisztaságot jelképezi. A kardot emelő 

 
2. ábra: A 2006-os Konkolÿ Thege Nemzetségi Találkozó 
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unikornis a heraldika szerint ezeken az értékeken őrkö-
dik. 
 
A család és az ország történelmi kapcsolata. A 
Konkolÿ Thege család történelme Magyarország törté-
nelmi eseményeit tükrözi. A családi levéltár okleveleinek 
kiadói a mindenkori országos főméltóságok: királyok, 
országbírók, káptalanok, konventek. 
A középkori és újkori Konkolÿ Thegék amellett, hogy 
földbirtokosok, nemesi kötelezettségükből adódóan ka-
tonák, a maguk költségén kiállított familiáris seregek ve-
zérei. A családi almanachban a hódoltsági időkben ilyen 
bejegyzéseket találunk: „hajdúk kapitánya”, „a török mi-
att elfogytak”, „török rabságban halt meg”, „az érsekúj-
vári török ölte meg, mag nélkül”. 
Konkolÿ Thege László Komárom vármegye alispánja, az 
1705-ös Szécsényi Országgyűlésen Komárom vármegye 
esküdtjeként választja II. Rákóczi Ferencet vezérlő feje-
delemmé. 
A napóleoni háború idején a Konkolÿ Thegék insurgens 
kapitányok, királyi testőrtisztek. 1848-49-ben nemzet-
őrök, honvédtisztek, majd a megtorlás vértanúi. A béke-
években ispánok, alispánok, jogászok, orvosok, közgaz-
dászok, udvari és miniszteri tanácsosok, minisztériumi 
államtitkárok, országgyűlési képviselők, egyetemi taná-
rok. Sokuk a Johannita Rend lovagjai ma is. 
A család jelentős szerepet tölt be a Felvidéken, nemcsak 
mint birtokosok, de mint számbeli nemzetiségi tényező 
is. Rokoni kapcsolatai kiterjednek a Felvidék és az anya-
ország történelmi magyarságára, így az Ablonczy, 
Aranyossy, Babocsay, vattai Battha, Bebek, Beke, 
Beliczay, Beöthy, Bornemissza, Bossányi, Búcsi-Szabó, 
Csajághy, Csákffy, Csejthey, Csepy, Divék, Dobó, 
Drugeth, Ernyey, Fáy, mankóbüki Fodor, ghimesi és 
gáchi Forgách, Földváry, Gachal, Gáthy, Ghychy, dabasi 
Halász, mankóbükki Horváth, nagybaráti Huszár, Jókay, 
Kálnay, Karátsony, Kenessey, korláthkewy Korláthy, 
Kosztolányi, udvardi és kossuthfalvi Kossuth, fajkürthi 
és kolthai Kürthy, Lády, Micsky, Medveczky, beketfalvi 
Mórotz, Nyáry, bogárdi Németh, Ocskay, Ordódy, 
felsőeőri Paál, Pálffy, szomorodi Pázmándy, réthelyi 
Prikkel, Pulay, Rudnay, Rudnyánszky, ruttkai és 
nedeczei Ruttkay, Sibrik, sóvári Soós, Szelley, ikladi 
Szluha, iglói és csetneki Szontagh, Tajnay, szécsiszigeti 
Thaly, Tarnay, Teöteőssy, nagyselmeczi Toldy, Tolnay-
Kiss, Thúry, Udvardy-Szabó, Urszínyi, patkósteszéri 
Zámory stb. családokra. Egyenes- és leányági utódaik 
kezén öröklődő birtokaikkal a magyar birtokos kis- és 
középnemesség fennmaradását és a vidék magyar jellegét 
biztosították. A Konkolÿ Thege nemzetség tagjai művelt-
ségükkel, kulturális és történelmi hagyományaikkal a 
magyar tudatot és a magyarság továbbélését erősítik.  
Trianon után a Felvidékről számosan átköltöztek Kis-
Magyarországra. Gyermekeik közül többen hadapródis-
kolát, majd Ludovika Akadémiát végeztek, s lettek hon-
védtisztek, mint édesapám, László és nagybátyám Ele-
mér is, aki 1945. márciusában Küstrinnél halt hősi halált. 
 
Életutak. Konkolÿ Thege Pál (1824-1884) 1861-65-ben 
országgyűlési képviselő, 1872-ig Bars vármegye alispán-
ja, 1872-1884 között az aranyosmaróti királyi törvény-

szék elnöke. A barsi evangélikus-református egyházme-
gye gondnoka. 
Konkolÿ Thege Gyula (1876-1942) 1898-tól dolgozott a 
Statisztikai Hivatalnál, melynek 1926-tól aligazgatója, 
1936-tól 1939 évi nyugdíjazásáig elnöke volt. E mellett a 
Magyar Gazdaságkutató Intézet ügyvezető alelnöke volt 
és tanított több egyetemen. Tagja volt számos tudomá-
nyos társaságnak, a Magyar Tudományos Akadémia le-
velező tagja, 1937-től a Statisztikai Társaság elnöke volt. 
Utolsó éveit a tudományos munkának szentelte. 
Konkolÿ Thege Sándor (1888-1969) mezőgazdász, jo-
gász, az államtudományok doktora, gazdaságpolitikus, 
egyetemi tanár, az állattenyésztés és tenyésztéspolitika 
kimagasló személyisége volt. Földművelésügyi államtit-
kárságáról a nyilas hatalomátvételkor lemondott. 1950 
nyarán kilakoltatták XII. kerületi Szarvas Gábor út 21. 
alatti otthonából, mert házukba beköltözött Rákosi Má-
tyás öccse, a Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezető-
ség tagja, Bíró Zoltán. Konkolÿ Thege Sándor az Állat-
tenyésztési Kutató Intézet tudományos munkatársa volt 
nyugdíjazásáig. 837 szakcikke és tanulmánya, valamint 
19 könyve jelent meg. Őrá emlékezve alapították a Kon-
koly Thege Sándor Díjat. 
Konkolÿ Thege Miklós István (1914-1989) Ludovikát 
végzett. A felszabadulás után Kistarcsára internálták, 
majd onnan 1950-ben Recskre került kényszermunkatá-
borba. Dobó József fogoly szökése kapcsán idézek egy 
visszaemlékezésből. „Egy szép napon egy Konkoly-
Thege Miklós nevű internált – az emberfeletti erőfeszí-
tést igénylő „tróglizás” alternatívájaként – azt ajánlotta a 
tábor parancsnokságának, hogy csúszdát kellene építeni. 
Meglepő módon Konkoly-Thege tervét a vezetőség elfo-
gadta, s őt bízták meg a munkálatok végrehajtásának irá-
nyításával. A kivitelezésen dolgozó csoportban ott robo-
tolt Dobó is. Kerítés még nem lévén, a brigád géppisz-
tollyal hadonászó ÁVH-s martalócok gyűrűjében végezte 
munkáját. Egy óvatlan pillanatban, amikor őrzői figyel-
me néhány másodpercre kihagyott, Dobó pillanatnyi ha-
bozást követően hirtelen a bokrok közé vetette magát, és 
eltűnt az erdőben. A szökést csak este fedezték fel, ami-
kor a Számtantanárnak nevezett őr többszöri, nehézkes 
átszámolás után sem a helyes végeredményt kapta. Ek-
korra azonban Dobó már „valahol Mátraballa környé-
kén” járt. A táborban maradottak súlyos retorziók elé 
néztek. A csúszda-építő csoport tagjait az Andrássy út 
60-ban megszokott módszerek segítségével hallgatták ki, 
Konkoly-Thegét pedig a bunkerbe [félig földbe vájt víz-
zel telt gödörbe] zárták, ahol öt éjszakát töltött. Az ötö-
dik után fel kellett hozni őt a gödörből, mert a lába csú-
nyán bedagadt. Konkoly−Thegét két önfeláldozó inter-
nált orvos, dr. Hoyos János és dr. Kánya Tibor a juh-
akolban egy ajtólapon megoperálta. Ennek köszönhető, 
hogy Miklós lábát nem kellett amputálni.” (Richter, é.n.) 
Konkolÿ Thege Miklós István szabadulását követően 
Norvégiába disszidált. 
Konkolÿ Thege Barna (1914-1982) vezérkari alezredes. 
1942-től szovjet hadműveleti területen részt vett a har-
cokban. Szovjet hadifogságból 1947 júniusában szaba-
dult. 1949. március 5-én letartóztatták téves adatok miatt 
− összetévesztették unokatestvérével, Konkoly Thege 
Miklóssal. 1949 áprilisában szabadlábra helyezték. 1949. 
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július 18-án az ÁVH ismét letartóztatta a Rajk-perrel 
kapcsolatban. A vizsgálat idején súlyosan bántalmazták. 
A Katonai Törvényszék a demokratikus államrend meg-
döntésére irányuló szervezkedés vádjával tíz év kény-
szermunkára, hivatalvesztésre, teljes vagyonelkobzásra 
és lefokozásra ítélte. 1954 novemberében a rehabilitáció 
kapcsán fogvatartását felfüggesztették, ellenőrzése azon-
ban nem szűnt meg, a hatalom továbbra is figyelemmel 
kísérte életét, sőt egészen 1985-ig keletkeztek személyé-
ről iratok, amelyek ma a „Zárt irattár” levéltári anyagá-
ban (ÁBTL) találhatók. Két gyermeke, Barna és Edit or-
vos lett. 

Záró gondolatok. A Konkolÿ Thege család időről időre 
nemzetségi összejöveteleket tart, amelyen megjelennek az 
anyaországi és határon túli családtagok. Én magam 1994. 
november 12-én és 2006. szeptember 9-én vehettem részt 
a Konkolÿ Thege Nemzetségi Találkozón (2. ábra). 
Az 1994-es alkalomra Dr. Konkolÿ Thege Aladár beteg-
sége miatt nem tudott eljönni, az alábbi gondolatokat 
üzente a jelenlévők számára:  
„Sok hasonlóságot láthatunk egy nemzet történetében és 
az azt alkotó nagy családok sorsában. A különböző szél-
sőséges ideológiák által hányatott szellemi és fizikai lé-
tünk megpróbáltatásai újraértékelték az ember helyét ha-
zája sorsában. Hazának nevezem azt az országot, amely-
nek vezetését, zászlóját és hivatalos elveit többé-kevésbé 
változtathatja, de a lakóinak otthont, hazát adó ősi ma-
gyar föld a Kárpátok koszorújában a régi marad, akkor 
is, ha megcsonkítva, ellenségektől körülvéve küzd a 
fennmaradásért, mint annyiszor ezer éven át. Ebben a 
küzdelemben minden ember részt vesz a maga helyén és 
módján, akarva és akaratlan, több-kevesebb öntudattal. 
Mindannyiunknak, akik itt élünk, van családja akkor is, 
ha egyedül él, és vannak ősei akár tud, akár nem tud ró-
luk. Azzal kérkedni, amiről nem tehetünk, hogy régi ős-
nemesi családból származunk, vagy azzal vagyunk ro-
konságban, atyafiságban, nagyon felületes és helytelen 
dolog volna. De önérzettel gondolhatunk arra, és joggal 
tarthatjuk az élet ajándékának, ha ebbe a közösségbe tar-
tozunk, amelyet a Konkolÿ Thege család jelent. Mind-

jobban belátják hivatalosan is a családok szerepét a nem-
zet életében, és ha egy „híres” család többet jelent a 
szürke tömegnél, nem az abból való kiemelkedés volna 
lényeges, hanem az a tartás, amely a nemzet gerincét ad-
ja. Családunk gyarló emberekből áll, mint minden más 
család. Jól esik a nagy ősök dicsőségére, hírnevére gon-
dolni, abba kapaszkodni, de ez nem feledtetheti a jelen 
kötelességét, feladatát. A történelem többnyire a férfiak 
nevét és tetteit jegyzi fel, és ha a család férfitagjai meg-
fogyatkozását tekintjük, az tény, hogy a Konkolÿ Thege 
nevet jelenleg csak néhány fiú viheti tovább. Mégis biza-
kodva tekinthetünk minden nőre, anyára, aki hozzánk 
tartozik és gyermeket adott nemzetségünknek és ezzel a 
Magyar Hazának. Ők tartják együtt a nemzetséget alkotó 
kis családokat, vívják meg a hétköznapok küzdelmét a 
családi közösség lelki, fizikai fennmaradásáért. Családi 
összejövetelekre szükség van, hogy lássuk a zászlót, 
amelyet tovább kell vinnünk. Egy zászlót a sok közül, 
amely még a nemzeti színekben lobog, s hogy mi azt 
erősen tartjuk a magunk helyén.” 
 
E sorok írója a család oldalágához tartozik a Zsitva menti 
Pozbáról. Feleségem, Konkolyné Bihari Zita az Országos 
Meteorológiai Szolgálat munkatársa. Gyermekeinkkel 
végiglátogattuk a Felvidék Konkolÿ Thege vonatkozású 
helyszíneit, tisztelegve az ősök emléke előtt  
(3. ábra). 
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