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I.
A JAVASLATTEVŐ ADATAI
1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve:
Pusztaszabolcsi Hagyományőrző és Hagyományteremtő Alapítvány
2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:
Név: Ádám László
Levelezési cím: 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 1.
Telefonszám: 06-70-32-80-517
E-mail cím: pusztaszabolcsi.hagyomany@gmail.com
II.
A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI
1. A nemzeti érték megnevezése
Az 1956-os Emlékmű Pusztaszabolcson: A szabadság temploma emlékmű
2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása
 agrár- és élelmiszergazdaság  egészség és életmód
 ipari és műszaki megoldások X kulturális örökség
 természeti környezet
 turizmus és vendéglátás

 épített környezet
 sport

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Pusztaszabolcs Velencei út 2.
Millenniumi Park
4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik
X települési
 tájegységi
 megyei

 külhoni magyarság

5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása
Az 1956-os Emlékmű Pusztaszabolcson: A szabadság temploma emlékmű
A emlékművet pályázati pénzből és helyi adományozók támogatásával az 1956-os forradalom
és szabadságharc 50. évfordulójára készítette el Taubert László szobrászművész. A
Millenniumi Parkban állították fel, s leleplezése 2006. október 23-án történt.
A szobor sziluettje egy templomformát idéz, amely egyben szimbolikus nőalak is. Az 1956-os
forradalom és szabadságharc szándékai és lefolyása tekintetében egyaránt templomi
tisztaságot, szeplőtelenséget hordozó forradalom volt. Ezt a tisztaságot fejezi ki a szimbolikus
nőalak, aki egyben a „Szabadság templomának” megtestesítője is. Nyugodt, statikus, ártatlan,
mégis megrendítő. Megrendítő, mert egyszerű, tiszta formáira kontrasztként „ablakaiban”
sokkoló és erőteljes képek vannak a forradalom ide el nem ért, de mégis mindenki által átélt
pillanatairól. Képek, ablakok, kapuk, emlékek, múlt és jelen találkozása, időben átjárható
transzparens idősíkok. Az alapforma a magyar falusi templom, a vidéki közösségi élet egyik
igen fontos helyszíne. Itt vidéken, ahol nem történtek forradalmi események, szép és találó
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szimbóluma és emlékhelye lehet annak a harcnak, ahol a templom az ateista elnyomó rezsim
egyik kiirtandó tételeként szerepelt.
Anyaga fehér carrarai márvány, fekete-fehér képekkel. A képek, kollázsok vágásai és arányai
monumentalitást adnak a „Szabadság templomának”, ugyanakkor kiemelik a térből, új
dimenziókat nyitva a szemlélődők előtt. Méreteit tekintve 2 méter magas posztamensen álló
szintén 2 méteres szobor, tehát az egész kompozíció négy méter magas. Ez a munka az alkotó
szobrászi munkájában is egy fontos mérföldkő, /főleg a kollázsok, képek és a formák
kölcsönhatása miatt/, melynek megvalósulása a szobrász keze által, mind a településnek, mind
a magyar köztéri szobrászatnak is talán egy maradandó darabja lehet.
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett
Az 1956-os települési történéseket szimbolizáló szobor érték a település múltját megbecsülő
lakóknak.
7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia,
honlapok, multimédiás források):
Pusztaszabolcsi Értéktár 2010
8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:
III.
MELLÉKLETEK
1. Az értéktárba felvételre
dokumentációja

javasolt

nemzeti

érték

fényképe

vagy

audiovizuális-

Az 1956-os emlékmű avatási
ünnepélyén (2006.október 23.)
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Az emlékmű talapzatán olvasható felirat
2. A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok,
támogató és ajánló levelek
3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó
hozzájáruló nyilatkozat
Nyilatkozat
Nyilatkozom, hogy a Pusztaszabolcsi Hagyományőrző és Hagyományteremtő Alapítvány
számára az átadott fényképek és leírás felhasználásához hozzájárulok.
Pusztaszabolcs, 2014. június 24.

..................................................................
Ádám László
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