
Millenáris emlékfák, 
-ültetvények Baranyában

Dr. Oroszi Sándor

100 évvel ezelőtt, 1896-ban ünnepelte Magyarország a honfog
lalás 1000. évfordulóját. Az egész éves, fényes rendezvénysorozat
hoz hozzátartozott a fásítás, az emlékültetvények létesítésének 
programja is. Ezt DARÁNYI Ignác földművelésügyi miniszter 
1896. február 28-án, „az ország ezeréves fennálásának ünnepe 
alkalmából kiültetendő fák ügyébe" kiadott rendelete hirdette 
meg.1 A kincstári erdőkben és egyéb birtokokon emlékültetvé
nyek, emlékfásítások létesítését kötelezővé tette, míg a nem kincs
tári területeken végzendő munkák szakmai felügyeletét, sőt azok 
facsemetével történő ellátását az államerdészet feladataként jelöl
te meg. „Az emlékfák gyanánt kiültetendő fanemek megválasz
tását illetőleg -  szólt a rendelet -  határozott utasítást adni általá
ban véve nem kívánok ugyan, de mégis megjegyzem, hogy a 
czélhoz mérten a hosszabb életű fanemek választása ajánlatosabb; 
az alkalom nemzeti jellegénél fogva pedig a honi fanemek előbbre 
helyezendők." így a lombfák közül elsősorban a tölgyekés a harsak 
jöhettek számításba.

DARÁNYI kérte, hogy az emlékültetvényeket jelentsék be a 
minisztériumba, amely bejelentések tájankénti összefogását az 
illetékes erdőfelügyelőségekre bízta. A Magyar Országos Levél
tárban fennmaradt a pécsi erdőfelügyelő, HALÁSZ Géza által 
beküldött jelentése.2 A Somogy és Tolna vármegyékre vonatkozó 
adatokat már közöltük3, itt most a Baranyára vonatkozó részeket 
idézzük.

Abaliget
A  község a községi iskola előtti térre 5 hársfát ültetett.

Áta
Aközség Roszik Márton erdőőr irányításával a grabinai kereszt

hez és a temetőben ültetett el 1-1 tölgyfát.
Herceg Montenuovo Alfréd birtokán a mezőőri lak mellé 1 hársfát 

ültettek.
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Bakóca
A  község a templom elé 10 darab „boglárfát" (platánt), a „község 

közepére" pedig 17-17 darab fenyőt és „iharfát" (juharfát) ültetett.
Baranyahídvég

Am agyar királyi vallásalapítványi uradalom Tirst Rezső erdész és 
Czing Antal erdőőr vezetésével a következő emlékfásításokat 
végezte: A „Csererdő" 58 osztagában a kunyhó mellé kör alakban 
9 diót, 8 (vad)gesztenyét és 32 tölgyfát ültettek. A cseri csemete
kert négy sarkára és közepére 1 dió, 3 (vad)gesztenye és 4 tölgy 
került.

Baranyajenő
A  község a községházánál 4 hársat, a temetőnél pedig 2 hársat 

ültetett.
Baranyaszentgyörgy

Aközség  közterületre 4 darab hársfát ültetett.
Baranyavár

Frigyes főherceg a „főherczeglak díszkertjében" 5 darab 15 éves 
hársfát ültetett.

Barátúr
A  község „köztérre" közelebbről meg nem határozott mennyi

ségű és fajú fát ültetett.
Bános

Aközség a községi iskola előtti térre 6 darab fenyőfát ültetett.
Belvárd

A  község Roszik Márton erdőőr vezetésével 1 darab tölgyet a 
református templom elé, 2-őt pedig a csemetekert mellé ültetett.

Berkesd
Aközség  az iskola előtti téren 6 fát ültetett el.

Besence
A  magyar királyi vallásalapítványi uradalom a besencei csemete

kertben 1 diófát, 1 (vad)gesztenyefát és 4 tölgyet ültetett el.
Békási puszta

Herceg Montenuovo Alfréd birtokán 50 darab almafával fasort 
létesítettek.

Bikái
Aközség  a „községi téren" ültetett el 2 darab tölgyfát.

Bodolya
Aközség  a „pásztorház elé" 7 darab eperfát ültetett.
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Borjúd
Herceg Montenuovo Alfréd birtokán a mezőőri lak mellé 2 hársfát 

ültettek.
Császta

Aközség a községi faiskolánál 9 hársat, Egli Antal háza elé pedig
3 hársat ültetett.

Cserkút
A  község a templom mögé 4 darab bálványfát, az erdőben, a 

csemetekert sarkaihoz pedig 4 hársfát ültetett.
Csikóstőttős

Aközség a községi határ legmagasabb pontjára 8 darab tölgyfát 
ültetett.

Csúza
Aközség „köztérre" 12 darab hársfát ültetett.

Dályok
Aközség közterületre 130 tölgyet és 95 eperfát ültetett.

Dencsháza
A  község a templom elé 2 darab, egyéb közterületre pedig 3 

darab tölgyfát ültetett.
Drávacsehi

Aközség a „falu közepére" 7 hársat és 9 vadgesztenyét ültetett.
Drávacsepely 

Aközség utcára ültetett 6 darab diófát.
Drávapalkonya

Aközség a község utcájára 2 darab (vad)gesztenyét, a templom 
elé 1 diófát, az utakra pedig 1000 darab jegenyenyárfát ültetett el.

Drávaszabolcs
Aközség  a templom elé 12 hársat, az iskola elé pedig 3 darab 

hársat ültetett.
Drávaszerdahely

Aközség  a templom elé 8 darab akácfát, egyéb helyekre pedig
4 diófát ültetett.

Egerág
Aközség Szendelbacher György erdőgazda vezetésével három 

helyen ültetett fákat. 4 darab tölgyfa és 3 hársfa került a „községi 
térre". A Gyertyános-erdőben 1-1 tölgyet és hársat, míg a Belső
erdőben 1 hársat és 2 tölgyet ültettek el.
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Egyházbér
A  község a „pásztorház elé" közelebbről nem meghatározott 

számú és fajú fát ültetett.
Felsőmindszent

Aközség közterületre 2 darab hársfát ültetett.
Féked

Aközség „a határ mentén Gyula pusztától geresdi határig fasort 
ültetett"

A magyar királyi közalapítványi uradalom a „fekedi erdő 7. és 9. 
osztagja között, a főközlekedési útra kijövő nyiladék végére" 
ültettek 2 darab 6 éves hársfát.

Garé
Aközség  az iskola udvarára és közterületre ültetett 4-4 hársfát.

Gerényes
Aközség a Gerényesről Csikóstőttős felé vezető úton lévő kőke

reszt mellé ültetett 4 darab tölgyfát.
Godisa

Aközség  a „község közepére" 4 darab hársfát ültetett.
Gödre

Aközség „köztérre" 4 hásfát ültetett.
Görcsöny

Aközség  Kovács János erdőőr irányításával az erdő öt sarkára 
5 tölgyet ültetett.

Gyümölcsény
Aközség  közterületre 2 darab hársfát ültetett.

Hercegszabar
Frigyes főherceg uradalmában a szabari erdő 1896-ban felújított 

részébe 8 darab 7 éves hársat ültettek.
Herend

A  község Roszik Márton erdőőr vezetésével 3 tölgyfát ültetett. 
Az egyik a község felső végénél lévő kereszthez, a másik az alsó 
végén álló kereszthez, míg a harmadik „a jelző oszlop mellé" 
került.

Hetvehely
Aközség  az erdőben lévő csemetekert mellett 5 darab tölgyfát, 

a község piacára pedig 6 darab tölgyfát ültetett.
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Himesháza
Aközség  „ünnepélyesen" a templom mellé 10 darab hársfát, a 

községi közterületekre 200 akácot és 100 eperfát, továbbá az or
szágút mellé 300 darab eperfát ültetett. „Ezeken kívül pedig a 
községi faiskolából egyeseknek kiosztatott 274 drb nemesített 
gyümölcsfa."

Hosszúhetény
A  község a templom elé 7 darab vadgesztenyét, a csemetekert 

mellé pedig 4 tölgyet ültetett.
Husztót

Aközség  a piacra az iskolás gyerekekkel ültettetett el 5 darab 
eperfát. A pécsi papneveldei uradalom erdejének „E" üzemosztályá
ba Bokor Dénes főerdész vezetésével 24 darab 8 éves tölgyet 
ültettek.

Ipacsfa
Aközség a templom elé 4 darab hársfát ültetett.

Izsép
A  községi elöljáróság határozata alapján az ustyai híd mellett, „az 

országút közelében, a sziget területén" az iskolások 200 darab 
tölgyfát ültettek el.

Jágónak
Aközség a templom mellé 5 tölgyfát ültetett.

Jenőfalva
A  magyar királyi vallásalapítványi uradalom a jenői erdő I. tag 1. 

osztagában 6 darab 5 éves hársfát ültetett el.
Kaposszekcső

Aközség a községi határ legmagasabb pontjára 5 darab tölgyfát 
ültetett.

Karácodfa
A  község a piactérre iskolások segítségével ültetett el 4 darab 

hársfát.
Kán

Aközség 2 darab hársfát ültetett.
Kárász

Aközség a „falu közepén lévő híd mellett" 6 hársat ültetett.
Keménygadány

Aközség Seh Jenő járási erdőgondnok irányításával az erdőben, 
a csemetekert mellé 5 darab tölgyfát ültetett.
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Keszű
Aközség  a csemetekert mellé ültetett 5 darab tölgyet.

Kisbattyán
Aközség  a községi faiskola elé 5 darab hársfát ültetett. 

Kisbeszterce
Aközség a „község közepére" 2 darab hársfát ültetett.

Kisbicsérd
Aközség a csemetekert mellé 2 bálvány fát, a nagybicsérdi erdő

től elválasztó nyiladék déli végére pedig szintén 2 darab bálvány
fát ültetett.

Kishertelend
A  község a „pásztorház elé" közelebbről nem meghatározott 

számú és fajú fát ültetett.
Kistótfalu

Herceg Montenuovo Alfréd birtokán a mezőőri lak mellé 2 hársfát 
ültettek.

Komló
Aközség  a községháza elé 5 hársfát ültetett.

Kovácshida
A  község „a községbejárónál az országúihoz közel" 9 darab 

hársfát ültetett.
Kovácsszénája 

Aközség  a községi piacra ültetett 6 darab eperfát.
Köblény

Aközség  közterületre ültetett 2 darab tölgyfát.
Kővágószőlős

A  község a falu közepére 4 hársat, 1 bálványfát, a csemetekert 
mellé pedig 1 darab hársfát ültetett.

Kővágótőttős
A  község a templom előtti térre 4 darab hársfát, az erdő E 

osztagában szintén 4 hársfát ültetett el.
Liget

A  község a „pásztorház elé" közelebbről nem meghatározott 
számú és fajú fát ültetett.

Lothárd
A  község az iskola elé 3 tölgyet, a csemetekert mellé pedig 1 

tölgyet ültetett.
Magyaregregy

Aközség  az utcákra 213 darab hársat és 10 diót ültetett.
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Magyarhertelend
A  község a templom körül közelebbről nem meghatározott 

számú és fajú fát ültetett.
Magyarszék

Aközség a templom körül 20 darab gyümölcsfát ültetett el.
A pécsi papneveldei uradalom erdejében, a „B" üzemosztályban 

Bokor Dénes főerdész vezetésével 24 darab 8 éves tölgyet ültettek 
el.

Magyarürög
A  község a kápolna elé 4 darab hársfát ültetett, az erdő IV. 

tagjának 8., 9. és 10. vágássorozataiba pedig szintén 4 hársat.
Majs

Aközség három helyen, a római katolikus, a szerb görögkeleti 
templomok mellé és a falu szélén ültetett fákat.

Frigyes főherceg uradalmában, az 1896. évi felújításba Földvári 
Dániel 8 darab 10 éves hársfát ültetett. Ugyanitt az erdészlak 
udvarára is ültettek 2 hársfát.

Mágocs
Am agyar királyi vallásalapítványi uradalom a mágocsi üzemosz

tály I. tag 3 osztagában 9 darab 6 éves hársat ültetett el.
Mánfa

Aközség a községháza elé 5 tölgyfát ültetett.
A pécsi székesegyházi uradalom a mánfai erdészlak utca felőli 

oldalára 1 tiszafát, a ház mögé pedig 22 darab lucfenyőt ültetett. 
A mánfai erdőőri lak konyhakertjébe 1 lucfenyő került. Az „A" 
üzemosztály I. vágássorozatának és a községi határnak találkozá
sára 90 darab kislevelű hársat ültettek. A munkákat Kolozsváry 
Andor uradalmi főerdész vezette. Szintén az ő vezetésével került 
elültetésre a rákosi földek középpontjában 5 darab 10 éves tölgyfa 
is. Ide elhelyeztek egy kőoszlopot, amelynek a felirata: „Ezen 
fákat Magyarország ezeréves fen(n)állásának emlékére a pécsi 
székesegyházi uradalom ültettette"

Mecsekjánosi
Aközség a kálvárián és a templom előtt 8 darab hársfát ültetett 

el, a „falu közepén" 2-t, a tanítói laknál pedig 3-at.
Engel Adolf és fiai a tiszti laknál 9 darab hársat, a virágoskertben

5 hársat, továbbá a „Gadány nevű út melletti legelőterületen" 20 
hársat ültettek.
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Mecsekpölöske
Aközség  a „községi rét sarkaiba" ültetett 3 tölgyet és 2 hársat.

Mecsekrákos
Aközség  az iskola előtti térre 5 darab nyárfát ültetett.

Mecsekszabolcs
Aközség  a falu északi határán 5 darab tölgyfát ültetett.
A pécsi székesegyházi uradalom erdejében, az „A" üzemosztály 

III. vágássorozatának L osztagának középpontjára 5 darab kocsá
nyos tölgyet ültettek, ötös kötelékben. A munkát Kolozsváry 
Andor főerdész irányított, s az emlékfásítás közé egy kőoszlopot 
is helyeztek. Az oszlop felirata: „Ezen fákat Magyarország ezer
éves fen(n)állásának emlékére a pécsi székesegyházi uradalom 
ültettette"

Mecsekszakál
Aközség  „tisztásra" ültetett 4 darab nyárfát.

Mekényes
Aközség a „községi legelő kimagasló pontjára" 7 darab hársfát 

ültetett.
Meződ

Aközség  közterületen 2 darab tölgyfát ültetett el.
Mocsolád

Aközség  közterületre ültetett 2 darab tölgyfát.
Mohács

„Az egész «Szepessy tér» befásítását határozta el a képviselő 
testület."

Nagyág
Aközség  a „Csengő part gyeprészen" 7 jegenyenyárfát ültetett.

Nagyárpád
Aközség  a község északi részén lévő keresztnél 2, a déli részén 

lévő keresztnél pedig 4 darab hársfát ültetett el. A munkát Mayer 
János erdőgazda irányította, akinek vezetésével az erdő IV. tagjá
nak C osztagában is elültettek 3 darab tölgyfát.

Nagybicsérd
Aközség Ádám Bence erdőőr irányításával a csemetekert mellé

2, az erdei nyiladék déli részére pedig szintén 2 bálványfát ülte
tett.

Nagyhajmás
Aközség  közterületre ültetett 2 darab tölgyfát.
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Nagynyárád
Frigyes főherceg körtélyesi erdejében Pelcz János erdőőr 10 darab 

7 éves hársfát ültetett.
Németbóly

Herceg Montenuovo Alfréd birtokán 5 platánfát ültettek.
Németpalkonya

Herceg Montenuovo Alfréd birtokán a mezőőri lak mellé 1 hársfát 
ültettek.

Németszék
Aközség „köztéren" ültetett fákat.

Németürög (Rácváros)
A  község az erdő 5. számú vágásterületére 4 darab hársfát 

ültetett.
Okorvölgy

Aközség az iskola elé 6 darab eperfát ültetett.
Orfü

Aközség az iskola előtti térre ültetett 6 darab hársfát.
A pécsi papneveldei uradalom erdejének „A" üzemosztályába, az I. 

vágássorozat kimagasló pontjára 14 darab tölgyet, a II. vágásso
rozatba szintén 24 tölgyet, míg az orfűi erdőőri lak mellé 15 hársat 
ültetett. A munkákat Bokor Dénes főerdész irányította.

Ócsárd
Aközség a temetőbe 3 darab, az erdő melletti árok partjára pedig 

4 darab tölgyfát ültetett.
Pálé

Aközség közterületre 2 darab hársfát ültetett.
Patacs

Aközség a csemete kert mellé 7 darab erdeifenyőt, a község déli 
végére pedig 2 hársat ültetett.

Páprád
Am agyar királyi vallásalapítványi uradalom Tirst Rezső erdész és 

Rorzsinek Alajos erdőőr vezetésével végzett emlékfásítást. A 
Bükkháti-erdőben lévő erdőőri lak köré, illetve kertjébe 9 diófa és 
7 (vad)gesztenyefa került. A páprádi erdőőri lak udvarára pedig
2 dió, 2 (vad)gesztenye és 15 tölgy.

Pécs
A  város erdejének „B" üzemosztályában, a kozári erdészlak 

mellé ültetett 3 darab 22 éves hársat és 3 darab 13 éves diót. Az
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ültetést Suha Rezső városi erdőmester vezette, s a 3 hársfa egy 2 
m-es, egyenlő oldalú háromszöget zárt be, míg a diófák ezek közé 
kerültek.

Pécsbudafa
Aközség  a temető elé 5 hársfát ültetett.
A pécsi székesegyházi uradalom a budafai erdőőri lak udvarára 7 

darab 8 éves kislevelű hársat ültetett. A munkákat Kolozsváry 
Andor irányította. Ugyanez az uradalom az „A" üzemosztály II. 
vágássorozatának 60. osztagából kiirtott erdőterület közepére 5 
tölgyet ültetett el. A fák egymástól három öl távolságra kerültek, 
ötös kötelékbe. A facsoporthoz egy kőoszlopot helyeztek, amely
nek felirata: „Ezen fákat Magyarország ezeréves fen(n)állásának 
emlékére a pécsi székesegyházi uradalom ültettette" A kőlaki 
erdőőri lak udvarára 1 darab kislevelű hársat ültettek.

Pécsvárad
Aközség a templom köré 34 darab hársfát, az erdőben, a cseme

tekert mellé 10 tölgyet, illetve epret, továbbá utak mellé és közte
rületre 400 darab hársfát ültetett.

Püspökbogád
A  község az erdőben, a csemetekert mellé 5 darab tölgyfát 

ültetett.
Püspökmárok

Aközség  a templom köré 5 darab hársfát, egyéb közterületekre 
pedig összesen 84 darab akác-, eper- és gyümölcsfát ültetett.

Püspöknádasd
A  község a katolikus templom előtti téren 16 darab hársfát 

ültetett el.
Regenye

A  község az „új temető árok partra" 3 darab 1 éves nyárfát 
ültetett.

Ráckozár
Aközség a piactérre4 eperfát, a községi legelőre pedig380 darab 

eperfát ültetett.
Rácmecske

A  község a Jáger-csárdához vezető út két oldalán 90 darab 
vadgesztenyéből fasort létesített. A Hesz-keresztnél 11 vadgesz
tenyét, illetve hársfát ültettek el, és a templom előtti térre is hársak 
kerültek.
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A  magyar királyi közalapítványi uradalom erdejében, a 2. osztag 
szélén, a főközlekedési út melletti magaslatra háromszög alakban
6 hársfát ültettek el. Ugyanebben az erdőben, a 6. osztagban, „a 
főközlekedési út és a fekedi határ melletti sarokban" szabályos 
hatszögben ültettekel 7 darab hársfát. A munkákat Trosztyánszky 
László főerdész irányította.

Rácpetre
A  község az erdő II. tagjának C osztagában lévő kunyhó mellé

4 darab tölgyfát ültetett.
Herceg Montenuovo Alfréd birtokán a mezőőri lak mellé 1 hársfát 

ültettek.
Ráctöttös

Herceg Montenuovo Alfréd birtokán a mezőőri lak mellé 3 hársfát 
ültettek.

Somberek
Aközség a templom mellé 1 darab nyárfát ültetett.

Somogy
Aközség a faiskola elé 5 darab tölgyfát ültetett.
A  pécsi székesegyházi uradalom erdejében a „C" üzemosztály 9. 

osztagában, a budafai kőbányához és vasúti hídhoz vezető út 
elágazásához ültettek 5 darab 10 éves tölgyfát. A „B" üzemosztály 
29. osztagában, a „Glaurer allé" mellé 5 darab tölgyfát ültettek 
ötös kötelékben. A munkát Koloszváry Andor főerdész irányítot
ta, akinek vezetésével a fák közé kőoszlopot is helyeztek. Az 
oszlop felirata: „Ezen fákat Magyarország ezeréves fen n á llá sá 
nak emlékére a pécsi székesegyházi uradalom ültettette"

Sárok
A  majsi erdőgondnokság buziglinai (?) erdejében, az ottani 

erdőőri lak mellé Frigyes főherceg Heberling György nevű erdőőre
3 darab 10 éves hársfát ültetett.

Sásd
Aközség a „nagyvendéglő körüli téren" 46 akácfát ültetett el.

Szabadszentkirály
Aközség a templomtérre 5 darab hársfát ültetett.

Szatina
Aközség 1 darab hársfát ültetett.

Szágy
Aközség 4 darab hársfát ültetett el.
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Szárász
Aközség a templomtérre 40 darab gyümölcsfát ültetett.

Szászvár
A  község a következő helyekre ültetett fákat: a piactérre 16 

hársat; a kálváriahegyre 6 tölgyet és 1 hársat; a „községi nagy 
hídnál" 2 tölgyet; Csordás János háza elé 2 hársat; Dallos János 
udvarára 11 hársat és 2 kőrist; Böröcz János háza elé 2 hársat és 3 
gesztenyét. Ezeken kívül a bányagondnokság 18 tölgyet ültetett el.

Szemely
Aközség három helyen ültetett fákat. A község nyugati és keleti 

részén lévő kőkeresztekhez került 3-3 darab tölgyfa, továbbá az 
erdő 6. számú vágásterületére is 3 darab tölgyfát ültettek.

Szentkatalin
Aközség  a piactérre 10 darab nyárfát ültetett el.

Szilvás
A  község „a község közepén levő harangláb körül" 4 darab 3 

éves nyárfát, az iskola udvarára pedig 1 nyárfát ültetett el.
Szopok

Aközség a templom és az iskola elé 6 hársfát ültetett.
Szőke

Aközség  „a község közepén levő kereszt körül" 4 darab 2 éves 
nyárfát, a szilvási úton lévő kőhíd mellett pedig 2 darab nyárfát 
ültetett el.

Szőkéd
Aközség a két kőkereszthez és a temetőben ültetett el 1-1 darab 

tölgyfát.
Szűr

A  község „ünnepélyesen" a templom mellé 5 hársfát, egyéb 
községi közterületekre pedgi 140 darab eper- és gyümölcsfát ül
tetett.

Tarrós
Aközség  a temetőben 4 darab tölgyet ültetett.

Tekeres
Aközség  „tisztásra" ültetett 9 darab fenyőfát.

Tékes
Aközség az „«Övéi» nevű gyepen" ültetett el 7 darab nyárfát.

Tormás
Aközség  a „község közepére" 4 darab hársfát ültetett.
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Udvar
Aközség közterületre 50 darab eperfát ültetett.

Vajszló
Am agyar királyi vallásalapítványi uradalom Tirst Rezső erdész és 

Czing Antal erdőőr vezetésével két helyen végzett emlékfásítást. 
Az erdészlak udvarán és kertjében 2-2 dió- és (vad)gesztenyefát 
ültettek el, az erdőőri lak kertjében szintúgy.

Vasas
Aközség a faiskola mellé 5 darab tölgyet ültetett.
Am agyar királyi közalapítványi uradalom a vasasi erdőben Trosz- 

tyánszky László főerdész irányításával egy nyiladék végpontjá
ban 4 darab 6 éves hársfát ültetett el.

Vaszar
Aközség a „Hársfás" erdőrészben 7 darab nyárfát ültetett el.

Vásárosdombó
Aközség 180 darab szeder-(eper-)fával az „újvárosi nagy közte

ret" teljesen beültette. Szintén a község ültetett az Újdombóról 
Gerényesre vezető út mellé 2 tölgyfát.

Véménd
Aközség a község temploma köré egy facsoportot ültetett.

Virágos
Herceg Montenuovo Alfréd birtokán a mezőőri lak mellé 1 hársfát 

ültettek.
Zengővárkony

Amagyar királyi közalapítványi uradalom a várkonyi erdőben „az 
országút közeli gunyhónál" szabályos nyolcszögben 8 darab 6 
éves hársfát ültetett el. A munkát Trosztyánszky László főerdész 
irányította.

1996-ban, napjainkban egy újabb emlékfásítási akció indult. A 
mecseki erdészek nevében TÓTH Aladár szólt az erdészkollégák
hoz.4 „A honfoglalás és az államalapítás -  írta -  1100 éves évfor
dulójának méltó megünnepléséhez hozzá tartozik az emlékfák 
ültetése. Minden erdészt arra kérek, hogy kerületében -  bárhol 
legyen is az -  a 7 honfoglaló magyar törzs emlékére ültessen 7 
fából álló kis csoportot. Ne főnökei utasítására, hanem mindenki 
a szívére hallgatva, a saját elképzelése szerint, az általa kiválasz
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tott helyre ültesse a kedvenc fáját. Akinek nincs kerülete, a kisze
melt terület gazdájától kérjen engedélyt az emlékfák ültetésére.

A fák legtöbbször túlélik az ültetőjüket. Az utódok pihenhet
nek majd árnyékukban, és remélhetőleg gondozni is fogják őket."

A pécsi erdészek felhívása mellett társadalmi szervezetek is em
lékfásítások létesítését javasolták. Közülük kiemeljük a Magyar 
Környezetvédelmi Egyesület felhívását. „A saját lakó- és munka
helyi környezetünk -  írták -  rendbetételével, fejlesztésével, az 
ország környezeti állapotának javításával az ezredfordulóra he
lyezzük hazánkat, társadalmunkat a társadalmi kulturáltság ma
gasabb fokára. E téren is valósítsuk meg a felzárkózást a fejlett 
európai országok szintjére."

A Magyar Környezetvédelmi Egyesület felhívásához csatlako
zott a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége, az Álta
lános Művelődési Központok Országos Egyesülete, a Népszabad
ság című napilap és a Földművelésügyi Minisztérium Erdészeti 
Hivatala. Ez utóbbi biztosítja, hogy az emlékültetvényt létesítő 
önkormányzatok állami pénzügyi támogatást kapjanak.

Az 1996-2000. közötti években végzett, „a honfoglalás, vala
mint a magyar állam megalapítása ezerszázadik, illetve ezredik 
évfordulójának méltó megünnepléséhez való hozzájárulásként" 
ültetendő fák tehát ismét egy korszakot jelezhetnek, a társadalom 
közös megemlékezését, az összefogásét. Reményeink szerint ezt 
az összefogást országszerte millecentenáriumi ültetvények jelzik, 
amelyek a jövő évezredben is emlékeztetnek a nemzet ezen nagy 
ünnepére, ünnepeire.
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