
költő (Vörösmarty), mint a másik (Arany), részben a saját 
egyéniségük más-más adottságai, részben a mondai ese
mény-kínálat feldolgozásának más-más szempontjai miatt. 
Az értékek maradandó, illetve viszonylagos vonatkozásai
nak tisztázására ugyancsak jó lehetőséget biztosít egy-egy 
ilyen párhuzamos elemzés.

A nagyobb költészettani egységeken (vers, próza, illet
ve líra, epika, dráma) túl ebben az évben arra is felhívhatjuk 
a gyerekek figyelmét, mennyivel másképp jelenhet meg 
ugyanaz a történelmi helyzet -  pl. a bukott szabadságharc 
utáni magyar sors — a jelképes fogalmazásé lírai versben 
(Л madár, fiaihoz), mint az elbeszélő költeményben (Csa
ládi kör).

A hosszabb elbeszélő költemények (Szép Ilonka. Páz- 
mán lovag, Az obsitos) esetében nem szükséges az egész 
szöveget, elég egv-egy zárt, betétszerű egységét kívülről 
megtanulni. Arra viszont ügyelni kell, hogy ne minden 
gyerek ugyanazt a részletet tanulja meg, hanem a tudott 
részletek összeadódjanak, így dramatikus feldolgozásban 
is előadható legyen a mű.

Kitüntetésük alkalmából különös örömmel köszönt
jük azokat a díjazottakat, akik korábban szerzőkként 
megjelentek az Országépítőben :

Benko Samut (Széchenyi díj)
Csete Györgyöt. (Kossuth díj)
Pap Gábort. (Magyar Örökség díj)
A szerkesztőség kérésére rendelkezésünkre bo- 

csájtották egy-egy időszerű írásukat; emellett közöl
jük Makovecz Imre Pap Gábort és Benkő Samu, az 
ugyancsak most Magyar Örökség díjjal kitüntetett 
Kos Károlyt köszöntő írását.

LAÜDÁCIÓ

Pap Gábor művészettörténész a huszadik század egyik 
legnagyobb hatású szellemalakja.

Munkássága során kezdetben a képzőművészettel enm 
a megszokott, úgynevezett tudományos módszerekkel fog
lalkozott, hanem az analízis és hasonlítás helyett a függő
leges, analógiás értelmezést használta. Emlékezetesek azok 
a publikációi, amelyeket a M űvészet című folyóirat főszer
kesztő-helyetteseként közölt. Ez a valójában művészi ma
gatartás vitte őt az őskultűra feltárásának irányába. A nyelv 
és az írásszerkezet, a csillagtudomány és a virágnyelven 
írt parasztművészet területén tett felfedezései, s maga az 
évek sfarán kimunkált és kiéfnyesedett gondolkodás elemi 
hatást gyakorolt mind a magyra művészvilágra, mind tá- 
gabb területekre.

Igazi református prédikátorként járta és járja a kis és 
nagy országot, a Bercsényi Kollégiumtól a debreceni egye
temen át Nagyszombatig. Sajátos és jellemző tünet, hogy 
akikre igazán nagy hatást gyakorolt, letagadják azt. Saját 
hívei és nehezen tűrhető „tudós” kollegái kirekesztik arról 
a helyről, amely rangjának és szellemi erejének megfelelne. 
Pap Gábor könyveket ír, rendszeresen publikál, kiállítá
sokat szervez. Képzőművészeti főszerkesztő-helyettese 
volt a hőskorát élő valahai Magyar Televíziónak. Főszer
kesztő-helyettese a valahai M űvészet c. képzőművészeti 
folyóiratnak. Tanít a Debreceni Kossuth Lajos Tudomány
egyetemen. Folytatja az ősi magyar jelképek kutatását, 
alapvető megállapításokat tesz a Csontváry-kutatásban, 
szellemileg gondozza a kecskem éti zománcművészeti 
alkotótelep életét.

Pap Gábor munkásságának jelentőségét a jelen és a 
jövő igazolni fogja. Fényes csillaga Magyar Örökség.

M akovecz Im re

TÓBIÁS KLÁRA ZOMÁNCKÉPEI

Tóbiás Klára vérbő művészi alkat; szerteágazó ambícióit 
nem tudja egyetlen műfajágazat keretei közé beszorítani. 
Kivételes rajzkészsége korán megmutatkozott, s ilyen irá
nyú adottságait, zománcképein is bőségesen kamatoztatja.

Sikerrel próbálkozott a szobrászat műfajával is; plakettjei 
dimanikus formálókészségről tanúskodnak. 1989-ben ké
szült reszket háborús emlékműve a megfeszített. Emberfia 
rendkívül szuggesztív megidézésével a monumentális
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