
Mezôgazda, jogász, gazdaságpolitikus, az államtudományok doktora, állat-
tenyésztô szervezetek szervezôje és korszerûsítôje, egyetemi tanár (1947),
földmûvelésügyi államtitkár. Az állattenyésztési politika ismeretanyagának és
módszerének kidolgozója, a tantárgy elôadója a M. kir. Állatorvosi Fôiskolán
1925-ben.

Konkoly Thege Sándor 1888-ban született Szántón (Hont vármegye). Apja
ügyvéd volt. A lévai gimnáziumban érettségizett, majd a magyaróvári Mezô-
gazdasági Akadémián szerzett oklevelet. Vele párhuzamosan jogot hallgatott,
és az államtudományok doktorává avatták. Gyakornoki és katonaideje után
1918–1919-ben a Közélelmezési Minisztérium sertésosztályának elôadójaként
dolgozott. 1910-tôl 1943-ig az Országos Magyar Gazdasági Egyesület titkára
(1914), majd fôtitkára (1929), állattenyésztési szakosztályának vezetôje (1920)
volt. Vezetô és alkotó szerepet töltött be az országos mezôgazdasági kiállítások
és az állattenyésztô szervezetek létesítésében, a tejszövetkezetek és a Tejterme-
lôk Országos Szövetségének szervezésében. Két évtizeden át volt az Országos
Állategészségügyi Tanács tagja. A mezôgazdaság-fejlesztési törvény (1942. évi
XVI. tc.) végrehajtásának egyik irányítója. Az állattenyésztési, állat-egészség-
ügyi és a szakoktatási fôosztályokat felügyelte mint adminisztratív államtitkár. 180
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1945-ben az igazolóbizottság elismerte munkásságát és antifasiszta voltát, de
a világháború idején betöltött államtitkársága miatt nyugdíjazták.

Konkoly Thege Sándor 1920-tól kezdve tanított. 1925-ben a M. kir. Állator-
vosi Fôiskolán, és 1926-ban a Pázmány Péter Tudományegyetem Közgazdaság-
tudományi Karán az állattenyésztési politika tárgykörbôl magántanárrá habili-
tálták, amit a M. kir. József Nádor Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
1935-ben megerôsített. Kidolgozta tantárgyának tananyagát, módszerét. Az addig
külföldön sem oktatott tananyag alapul szolgált a hazai mezôgazdasági fôisko-
lák elôadásai számára. Felsôoktatási és szakirodalmi mûködésének elismeréséül
1937-ben egyetemi rendkívüli, majd 1944-ben rendes tanári címmel tüntették
ki. A Magyar Agrártudományi Egyetem megszervezésekor a második állatte-
nyésztési tanszék vezetôjévé, 1947-ben nyilvános rendes tanárrá nevezték ki.
1949-ben többi tanártársával együtt rendelkezési állományba helyezték, és az
Állattenyésztési Kutatóintézet szarvasmarha-tenyésztési osztályának témaveze-
tôjeként dolgozott.

Konkoly Thege Sándor a magyar agrárközélet megbecsült személyisége,
az állattenyésztési politika elismert szakembere volt.

1969. február 3-án, Budapesten hunyt el.
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