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Közleményeink egészben vagy részben való átvétele csak a forrás 
megnevezése mellett történhetik. 

Elnökünk a Vitézi Rend tagja. 
Waldbott Kelemen báró nagybirtokos, felsőházi tag, egye 

sületünk és a Nemzetközi Erdészeti Központ elnöke, az 1942. évi 
június hó 7-én letett esküje alapján a Vitézi Rend tagja lett. 

Elnökünk az első világháború alatt a volt cs. és kir. 7. 
huszárezredben teljesített mint százados tényleges katonai szol
gálatot; e lőbb század-, majd lövészosztály-parancsnok volt, és 
26 hónapig a tűzvonalban harcolt. 

1917-ben a vezérkarhoz került és magas német katonai 
parancsnokságoknál képviselte a monarchiát, 1919 elején pedig 
kilépett a hadsereg kötelékéből. 

A kommunizmus alatt a terroristák Tolcsván letartóztatták 
és Sátoraljaújhelyre akarták szállítani, de útközben kiszabadí
totta magát és sikerült Bécsbe eljutnia, ahol tevékeny részt vett 
az ellenforradalom előkészítésében. 

A nemzeti hadsereg bevonulása után a Kormányzú Ür Ő f ő 
méltósága szolgálatonkívüli viszonylatban őrnaggyá léptette elő. 

Mint csapatparancsnok a tűzvonalban példás fegyelmet 
tartott; kimagasló katona-erényeit és személyes bátorságát a követ 
kező kitüntetések jutalmazták: III. oszt. vaskorona-rend, III. oszt. 
katonai érdemkereszt, ezüst és bronz katonai érdemérem (vala
mennyi a kardokkal); I. és II. oszt. német vaskereszt; III. oszt. 
porosz kir. koronarend és a mecklenburgi hadi érdemkereszt. 

Örömmel és büszkeséggel köszöntjük vitéz Waldbott Kele
men báró Őméltóságát, mert tudjuk, mennyire átérzi annak a tes
tületnek a hivatását, amely az elsővonalban küzd a haza javáért . 




