
 

 

ELŐTERJESZTŐ JAVASLAT  

a Hősök útja hársfasor 

települési és megyei értéktárba történő felvételéhez. 

Készítette: Határ Győző Városi Könyvtár 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.sz. 

I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 
1. A javaslatot benyújtó intézményneve: Határ Győző Városi Könyvtár 
Levelezési cím: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.sz. 
Telefonszám: 66/521-655 
E-mail cím: varosi.konyvtar@gyomaendrod.hu 

II. A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI 
1. A nemzeti érték megnevezése: Gyomaendrőd Hősök úti mézelő hársfasor  
2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása: természeti környezet 
3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye:  

Kettős hársfasor (Tilia sp.) 
Termőhely: Hősök útja 
Az érintett terület helyrajzi számai: 671, 672, 673 
Terület tulajdonosa: Gyomaendrőd Város Önkormányzata 
Kezelője: Gyomaendrőd Város Önkormányzata 
 

A hársfasort védetté nyilvánították, melyet az indokolt, hogy a mézelő hársfákat a gyomai I. 
világháborús hősi halottak emlékére ültették 1932-1933. táján, így e fák történelmünkről 
tanúskodnak. 
 
4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik:  

települési és megyei értéktár. 
 

5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása: 

A hárs (Tilia) nemzetség a mályvafélék családján belül a hársfaformák (Tilioideae) 
alcsaládba tartozik. Faanyagának világos, idővel kissé sötétedő színe, jellegtelen textúrája van, a 
geszt és a szíjács nem különül el egymástól. Puha, könnyű faanyag, gyorsan szárad. A hársak 
adják minden fafaj közül talán a legkönnyebben, legjobban faragható faanyagot, ez a 
faszobrászat legkedveltebb anyaga. Minden forgácsoló és forgácsmentes eljárással könnyen 
megmunkálható, gőzöléssel jól hajlítható, gyönyörűen csiszolható. 20–25 m magasra növő, kissé 
szabálytalan, lekerekedően oszlopos koronájú, többnyire tövétől ágas fa. A kérge szürke, 
finoman repedezett. Fiatal hajtásai pelyhesek, de hamar lekopaszodnak. Szív alakú, lekerekedő 
vállú, hegyes csúcsú, fűrészes szélű levelei ritkán nőnek 7 cm-nél hosszabbra. Sárgásfehér, 
kellemes illatú virágai hosszúkás, ép szélű fellevélhez csatlakozó, 4–12 cm hosszú bogernyőben 
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nyílnak. A virágok öttagúak: öt-öt csésze- és sziromlevéllel. Gömb alakú termései simák, a 
bibeszál maradványaként kis, hegyes szárban végződnek. Az érett termések a fellevéllel együtt, 
jellegzetesen pörögve esnek le, és a szél messzire elhordhatja őket. Virágzatát a méhek igen 
kedvelik, fontos mézelő növény. Leginkább június közepe táján, a teljes virágzás idején 
gyűjthető: a méhek is ilyenkor készítik a legfinomabb hársmézet. A kislevelű hársfa virágait a 
teljes virágzáskor gyűjtik, árnyékos helyen szárítják. Forrázata gyógyhatású, de élvezeti teaként 
is kedvelt. Felhasználják még gyógyhatású fürdővizekhez, vagy bőrápoló szerként.1 

A történelmi és természeti értékkel bíró, helyi védelem alatt álló hársfasor Gyomaendrőd egyik 
jellegzetessége. A város legszebb, árnyas fákkal szegélyezett utcája a Hősök útja.  
 

A MNL Békés Megyei Levéltárában őrzött régi gyomai iratokból tudjuk, hogy 1928-ban a 
főjegyző terjesztette a gyomai képviselőtestület elé, „hogy Kormányzó úr Őfőméltósága nyilvánosan 
azon óhajtását fejezte ki, miszerint a Hősök emlékére minden érdekelt család legalább 1-1 emlékfát ültessen, 
azt gondozza, s ezen ültetésekből Hősök emlékkertje alakíttassék, vagy ha ez nem lehetséges, úgy egy út 
neveztessék el Hősök emlék útjának, s az ültettessék be az érdekelt családok által, s azok költségén.”2 

A gyomai városatyák egyhangúlag döntöttek a megvalósításról: hogy az akkori Deák 
Ferenc utcát elnevezik Hősök emlék útjának, s azt mézelő hársfákkal ültetik be.  

Részlet a 249. kgy. 7679. ikt.sz. véghatározatból: 

„Gyoma község képviselőtestülete az elöljárói tanács és főjegyző javaslatát egyhangúlag és örömmel 
elfogadja, ehhez képest a Deák Ferenc utcát elnevezi Hősök emlék útjának… (…) Elrendeli, hogy a Hősök 
emlék útja tisztán mézelő hársfával ültettessék be, az alakítandó kert pedig szakkertész által tervezett fákkal. 
A kert beültetéséhez a Hősök hozzátartozói meghívandók, s lehetőleg általuk ültetendők el a fák, mely fákat 
a község ingyen bocsásson rendelkezésre.”3 

A gyomai döntésről – mint követendő példáról – a Békésmegyei Közlöny 1929. január 9-i 
száma is tudósított. 

Az emlékút megvalósításában aktív szerepet vállalt Kner Izidor. A nyomdaalapító, a város 
virilise [legtöbb adót fizető polgár] sokat tett szülőfalujáért. Többek között ő kezdeményezte az I. 
világháborús gyomai hősök szobrának felállítását is: Istók János alkotását, a Hősök szobrát 1927-
ben a református templom mellett avatták fel. Hazafias érzelmeitől vezérelve a hársfák 
ültetésének ügyét is felkarolta. „Az ezer hársfát én neveltem magról és a község tisztán a kitermelés 
költségén, – nyolc fillérjével – kapta meg.”4 

A fák elültetése után a helyi Gyomai Újságban írt cikket a hársfák védelmében: „Sok tudósa 
akadt a faültetésnek és egybehangzóan hársfa-ellenesek. (…) Légből kapott azon állítás, hogy a hársfa nem a 
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mi talajunkba való, cáfolja, hogy az állami Erdőhivatal – igazán silány talajban – három esztendő alatt 
olyan példányokat tudott előállítani magról, mint a kiültettek. (…) egy évtized múlva párját ritkító 
utcasorunk lesz. Olyan fákkal, amelyek életkorát százakkal mérik. Oly időben mézelő, amikor más eledelt 
nem lelnek a méhek és virágját a patikában árulják. S illatra minden fa fölé helyezhető. (…) bölcsebb, ha 
minden háztulajdonos a telke mentén gondozza hársfáit és pár év múlván nagy öröme telik benne. De óvják 
is jószágtól, emberi rosszindulattól, gyermek pajkosságtól: minek minden más ültetvény is egyaránt ki van 
téve.”5 

Sajnos voltak olyanok, akik megrongálták a fiatal fákat, ezért Kner Izidor nyílt levélben 
kérte fel a HONSZ [Hadirokkantak, Hadiözvegyek és Hadiárvák Országos Nemzeti Szövetsége] 
helyi csoportjának tagjait a hársfák védelmére: „Kedves Barátim! Az elhúnytak emlékét az élőknek 
állítják, hogy soha el ne múljon a hála azok iránt, kiknek a köz valamit köszönhet. Hatszáz hősi 
halottunknak örökké adósai leszünk! Életükkel tettek hitet hazaszeretetükről. 

Egy cseppel sem maradtak mögöttük azok, akik ott jártak velük a halál kapujában és puszta 
véletlenségből csak testi épségükkel áldoztak a Haza oltárán: örök nyomorékság terhét cipelvén sírjuk 
széléig. (…) a Ti védelmetek alá kell helyeznem a kiültetett, szépen hajtó nyolcszáz hársfát. (…)  

Tudósok a hársfák legmagasabb életkorát ezer esztendőre taksálják. Az aradi és komáromi várban 
hatszáz éven felüliek vannak és Az Est e hó 5-iki száma a 800 éves Nagykőrös-Homolytájai ősi hársfa képét 
hozza, melyet történelmi emléknek nyilvánítottak és emléktáblával láttak el. Ne menjünk ily messze. De 
két- három évtized múlva a mi Hősi Emlékutunk az ország legszebb útja fog lenni.  

Mindenki érdeke hársfáink fejlődése, mert mézelőfa és virágját gyógyszerként használja a nép és 
pénzért is értékesíthetik.”6 

6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett 
 

Az elültetett facsemeték megnőttek, terebélyesedtek, szép fasorrá váltak. Kner Izidornak 
igaza lett: ha májusban a Hősük útján sétálunk, a napjainkban kb. 85 éves fák alatt, 
gyönyörködhetünk bennük és élvezhetjük viráguk illatát. Elődeink szép gesztusa tovább él, 
emléket állítva a hazájukért életüket adó gyomai háborús hősöknek. Az élő mementók – 
városunk egyik látványosságaként – szolgálják az emlékezést és erősítik városunk lakóinak 
lokálpatriotizmusát. A Hősök út melletti Kner emléktéren a Kner család emlékére szintén 
hársfákat ültettek, ezzel is erősítve azt a gesztust, amelyet Kner Izidor és az egykori Gyoma 
elöljárói a hősök emlékére tettek. 

7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, 
honlapok, multimédiás források) 
 
 

                                                           

5 Kner Izidor: Feljajdulás. Gyomai Újság 1932. november 19. 1.p. 
6 Kner Izidor 1933.július 8-án kelt levele a Honsz. Csoport Elnökségének (HGYVK) 
 



 

 

III. MELLÉKLETEK 
1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális 

dokumentációja. 
 

 
 

 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 
 

Hősök út – Kner tér 
 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 
 
 



 

 

3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó 
hozzájáruló nyilatkozat 

 

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT 
 

Alulírott Dinyáné Bánfi Ibolya a Határ Győző Városi Könyvtár nevében eljárva hozzájárulok, 
hogy az intézmény által készített anyagot, képeket a Gyomaendrődi Települési Értéktár Bizottság 
felhasználja, nyilvánosságra hozza. 
 
Gyomaendrőd, 2017. május 22. 

 

Dinyáné Bánfi Ibolya 

Intézményvezető 

  


