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(Telefon 237—22. 

Kormányzói szózat a fásítás érdekében 
Horthy Miklós kormányzó úr ö Pöméltósága a gyönki 

hősi halottak szobrának leleplezésével kapcsolatosan azt a g y ö 
nyörű eszmét vetette fel, illetőleg annak az óhajának adott ki
fejezést, hogy a községekben a háborúban elesett vitézek emlé
kezetére alkalmas helyen emlékfákat ültessenek hozzátarto
zóik. A z elesett hősök emlékezetének megőrzésére és megbecsü
lésére szebb és megfelelőbb módszert nem lehet találni. 

Ő Főméltóságának f. hó 7-én mondott szavai, amelyek kőbe 
lennének vésendök, a következők voltak: 

— Az 'ország mai területén — mondotta a kormányzó — kevés 
a fa, kevés volt a háború előtt is, a forradalmakkor pedig a 
faállománynak jelentékeny részét kipusztították. Az ország
ban befásított területek hiányában kevés a csapadék, kevés a 
harmat, a szélben és porban pedig a tüdővész könyörtelenül 
szedi áldozatait. 

— Szükséges volna ezért, hogy fásítás útján lehetőleg min
den községnek egy kis erdeje, parkja vagy nyilvános kertje 
legyen. A z ilyen nyilvános kert egészséges, kellemes és szépíti 
a községet. A parkírozott teriileteken, esetleg a község hősi 
szobra körül, minden egyes községbeli hősi halottnak meg le
hetne a maga emlékfája, melyet hozzá tartozói szakszerű fel-



ügyelet mellett ültetnek, locsolgatnak és szeretettel ápolnak. 
Minden ilyen fát a hősi halott nevét feltüntető külön táblával 
kellene ellátni s esetleg hozzá lehetne tenni, hogy hol, mikor és 
milyen körülmények között esett el. Az ilyen emlékfák ülteté
sét újabban Olaszországban kezdték, ahol ennek a gondolat
nak már számos híve van. 

— Jó volna, ha a facsemetéket maguk a családok vásárolnák, 
mert így jobban is ragaszkodnának azokhoz. Egy-egy csemete 
ára aránylag annyira olcsó, hogy azt a legszegényebb csalá
dok is könnyen megvehetik. Szépészeti és egyéb célszerűségi 
szempontok szükségessé teszik az elrendezések egységes meg
szervezését, így például annak megállapítását, hogy a községnek 
melyik része volna a fásításra legalkalmasabb, milyen fajtájú 
fa ültetése volna célszerű és így tovább. A z ilyen parkírozások 
céljaira egyébként — mondotta a kormányzó — leginkább fel
hagyott régi temetők területei alkalmasak. 

— Célszerű voln elrendezésnél a különböző fajú fák 
ügyes és ízléses csoportosítása. Ahol nyilvános kert vagy liget 
számára nincs hely, fasort mindenesetre lehet ültetni. Ezek 
létesítésénél viszont ugyanazon fajtájú fák ültetése kívánatos, 
még pedig olyan fáké, amelyek a kérdéses vidéken a legjob
ban fejlődnek és hosszú életűek. 

— A fa szeretetét már nyolc év óta hangoztatom és öröm
mel látom, hogy már több helyen szépen halad a fásítás. Kérni 
fogom a vármegyék főispánjait, hogy ebben az irányban haza
fias mozgalmat indítsanak. 

A d j a Isten, hogy az- államfő szózata kellő visszhangra 
találjon és testet öltsön. 

Mi, a fák kultuszának hivatott szolgái, minden tekintetben 
rendelkezésre fogunk állani a szép eszme megvalósításánál. 


