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Gróf Hadik János 
(Pálóc, 1863. nov. 23. · Budapest, 1933. dec. 10.)

A Fõrendiház tagja, valóságos belsõ titkos tanácsos, 
belügyminisztériumi államtitkár, tárca nélküli miniszter,

kinevezett miniszterelnök, az Országos Erdészeti 
Egyesület elnöke 1925·1933 között. 

Hadik János középiskolai
tanulmányainak elvégzé-
se után katonai pályára
lépett. A bécsújhelyi ka-
tonai akadémián végzett,
majd huszárhadnagyként
lépett be a hadseregbe.
1893-ban szerelt le fõ-
hadnagyként. Ezt követõ-
en birtokain gazdálkodott
és megkezdõdött rendkí-
vül színes politikai pálya-
futása is. 1901-ben a Sza-
badelvû Párt programjá-
val képviselõi mandátu-

mot szerzett az abaújszíni választókerületben. 1906·1910
között a Wekerle-kormány belügyminisztériumi államtitkára,
majd 1917-tõl az Országos Közélelmezési Hivatal vezetésé-
vel és a közélelmezési ügyek vitelével megbízott tárca nélkü-
li miniszteri tisztséget töltötte be.  1918-ban rövid ideig, az
õszirózsás forradalom kitörése miatt csupán három napig,
kinevezett miniszterelnök volt.
Hadik János gróf a Tanácsköz-
társaság idején két hétig a szé-
kesfehérvári börtönben rabos-
kodott.  Ezt követõen felhagyott
a politikai tevékenységgel és fõ-
ként a szociális és gazdasági
problémák felé fordult. Az Or-
szágos Közélelmezési Tanács el-
nöke, és az Országos Magyar
Gazdasági Egyesület pénzügyi
szakosztályának elnöke lett.
1927-ben a Felsõház tagja lett és
a genfi világgazdasági konferen-
cián képviselte a magyar kormányt. Ez évtõl több más magas
beosztást is elvállalt: a Kisbirtokosok Országos Földhitelinté-
zete, majd az Iparosok Országos Központi Szövetkezetének, és
a Dohánytermelõk Országos Egyesületének elnöke volt.

Az Országos Erdészeti Egyesületnek 1925·1933-ig volt
elnöke. Ez idõ alatt az Egyesület megerõsödött, érdekérvé-
nyesítõ képessége nõtt, visszanyerte korábban elvesztett sú-
lyát, lendületét. Jelentõs szerepe volt az 1935-ös erdõtör-
vény elõkészítésében. 1933-ban, egy választmányi ülésen,
az Országos Fagazdasági Tanács megalakítása körül kiala-
kult véleménykülönbség miatt lemondott elnöki tisztérõl.

Gróf Hadik János emlékét õrzi: az 1930-as években
a Herendi Manufaktúra elnökségi tisztét is betöltötte, erre
emlékeztet a róla elnevezett ún. Hadik minta.

Sírhelye: gróf Hadik János  síremléke a seregélyesi te-
metõben található.

Cím: 8111 Seregélyes, Földrajzi koordináták: É 47-07-
0546,  K 18-35-4725.

Kép: Wikipedia, Tolnai Világlapja

Báró Waldbott Kelemen 
(Tolcsva, 1882. jan. 12. · Budapest, 1945. febr. 14.)

Felsõházi tag, a Magyar Nemzeti Bank fõtanácsának tagja,
a Máltai Lovagrend és a Vitézi Rend tagja, az Országos

Szõlõ- és Borgazdasági Tanács és a Magyar Szõlõsgazdák
Országos Egyesületének elnöke, az Országos Erdészeti

Egyesület elnöke 1933·1945 között. 

Régi nemesi családból származó földbirtokos. Középiskolai
tanulmányai elvégzése után 1900-ban katonai pályára lépett.
Elvégezte a katonai
akadémiát, majd
1918-ig tényleges
katonat isz tként
szolgált az elsõ vi-
lágháború frontja-
in. Számos katonai
kitüntetés tulajdo-
nosaként, kétévi
frontszolgálatot kö-
vetõen mint vezér-
kari õrnagy vonult
vissza a birtokaira.
Az elsõ agrárpoliti-
kai vonatkozás az
életútjában, hogy a
Borsod-Gömör-He-
ves Megyék Erdé-
szeti Egyesülete
1923-ban elnökévé választotta. Ezt követõen az Országos Er-
dészeti Egyesület elõször saját erdõtörvény-elõkészítõ bizott-
ságának tagjává, majd 1929-ben az OEE alelnökévé választot-
ta. Az 1935-ös erdõtörvény megteremtette az erdõtulajdono-
sok, az erdész szakemberek és a közérdek közötti összhangot,
amiben Waldbott Kelemennek kiemelt szerepe volt. Az Orszá-
gos Erdészeti Egyesület 1933-ban választotta meg elnökévé
és ezt a tisztséget a Budapest ostroma során bekövetkezett tra-
gikus haláláig viselte.   Az Országos Fagazdasági Tanács elnö-

kévé szintén 1933-ban ne-
vezték ki.  Személye megha-
tározó volt az 1936. évi bu-
dapesti II. Nemzetközi Erdé-
szeti Kongresszus megszer-
vezésében és magas színvo-
nalú lebonyolításában, illet-
ve a Nemzetközi Erdészeti
Központ (CIS) létrehozásá-
ban, amelynek 1938-as meg-
alakulásától négy évig elsõ
elnöke is volt. 

Kiváló szõlész-borász
szakember és elismert poli-
tikus, aki Zemplén várme-

gye országgyûlési képviselõjeként a Parlament felsõházának
tagja és számos fontos országgyûlési bizottság tagja is volt.

Sírhelye: báró Waldbott Kelemen sírhelye a családi
kripta  Budapesten a Fiumei úti Nemzeti Sírkert  11. parcel-
lájának elsõ sorában, a 34-es sorszám alatt található (a
Batthyány Lajos emlékmû lépcsõsorával szemben).

Kép: Erdészeti Lapok, 
II. Vilmos huszárezred emlékkönyve
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A harmadik oldal
Köszöntõmet a nagy múltú Egyesületünk
és méltán hírneves hajdani tagjai tiszte-
letének ajánlom, a 25. jubileumi évét
ünneplõ FAGOSZ nevében, átérezve,
hogy másfél évszázadra visszatekinteni
jelentõsen eltér a szokásos emberöltõnyi
megemlékezésektõl, hiszen ez az idõtáv
már maga a történelem. 

Tagtársaink jelentõs része erdész
alapvégzettségû, vagy ha nem, igen közel áll az erdõhöz, ah-
hoz az élõhelyhez, amely a múlt üzenetét hordozza. Nincs az
az erdõjáró, aki egy idõs erdõ láttán ne gondolna bele, hogy
mikor és hogyan kezdték el annak faegyedei az életet. Mi er-
dészek egy kicsit többre is gondolunk, mert magunk elõtt lát-
juk a növekedéssel járó munkát, a sok aggodalmat, gondosko-
dást és veszélyt. 

Az erdõre jellemzõ, hogy befogad és ad az arra „érdeme-
sültnek”, viszont elvárja egy latin mondás érvényesülését: Do

ut des! (Adok, hogy adj!). Leegyszerûsítve talán ez maga a
fenntartható erdõgazdálkodás lényege.

Elõdeink a magyar erdõkért tenni akaró szándékkal hatá-
rozták el, hogy létrehozzák Egyesületünket. Végigtekintve az
elmúlt 150 éven, sorsfordító történelmi események zajlottak.
1920. június 4-én aláírták a trianoni békediktátumot, a II. vi-
lágháborút pedig teljes átrendezõdés követte. E két utóbbi ese-
mény nagy horderejû változásokat hozott a hazai erdõk, erdé-
szek számára is: hatalmas léptékû erdõterület elvesztését, ké-
sõbb a teljes tulajdonforma átrendezõdését. 

Sok-sok veszõdéssel, de a nehézségek után is átvezették elõ-
deink a szakmánkat a jelenbe. Idõközben jutott energia a tör-
vények megalkotására és csiszolására, az oktatás megszerve-
zésére, a kutatások elindítására. Mindezek mögött ott állt
Egyesületünk.

Szép örökséggel rendelkezünk, de nagy felelõsséget követel-
nek tõlünk korunk eseményei is. Sikert kívánok Egyesületünk-
nek, hogy elõdjeink értékrendjét megõrizve teljesüljenek szán-
dékaink.

Dr. Jung László
elnök, FAGOSZ




