
Papi Lajos köszöntése
Papi Lajos szobrászművész hatvan esztendős. Élete, alkotó tevékenysége tel-
jes egészében Szolnok megyéhez, azon belül is szülővárosához, Kisújszálláshoz
köti. Jellegzetesen alföldi szobrász. Nem azért, mert itt él, hanem azért, mert
lényegében, gondolkodásában az. Mélyérzelmű, hitében — elképzeléseiben kö-
vetkezetes, ítéleteiben megfontolt, bölcs. Nem ismeri a megalkuvást. Kedélye
szélsőséges, mint népdalaink érzelemvilága. Büszke rá, hogy a Kunságban
született, büszke erejére, amellyel mázsás kövekkel játszik, s arra, hogy adott
szavához mindig tartotta magát. Pedig útja nem volt egyszerű. Családja sorsa
összekapcsolódott városáéval, amely értékelve művészi tevékenységét, műter-
met, munkalehetőséget biztosított számára.

Papi Lajos művészete nemcsak megyénkben elismert, hanem országhatára-
inkon kívül is. Főként Lengyelországban, ahová az utóbbi esztendőkben eltöl-
tött hosszú hónapok tevékenysége köti. Szobrai állnak a naleczowi gyógyfürdő
parkjában, Sopotban, Wdzidze-ben. Rendszeres résztvevője idehaza a tokaji,
siklósi, sóstói művésztelepeinknek, a hajdúsági kolónia egyik alapítója. Itt
kapott 1968,'69-ben Káplár Miklós-díjat. 1970-ben Hajdúböszörményben külön-
díjat nyert, 1972-ben Szolnokon a Szakszervezetek Megyei Tanácsa művészeti
díját, 1974-ben pedig a Szolnok megyei Tanács művészeti díját kapta. A Sós-
tói Nemzetközi Művésztelepen ugyanekkor II. díjjal értékelték munkásságát.
1976-ban Naleczowban elnyerte a művésztelep szobrászati fődíját, 1977-ben a
TIT Országos Elnöksége Aranykoszorús Jelvényét kapta meg, s 1979-ben a
XII. Siklósi Szobrász Szimpozionon nívódíjjal tüntették ki.

Örök elégedetlenség fűti önmagával, munkájával szemben. Szobrainak eszté-
tikai szempontjai mellett rendkívül fontos számára történelmünk, a tudomány,
művészet nagyjainak megformálása, a jövő generációi számára az emlék-állí-
tás. Papi Lajos szembehelyezkedve a deheroizálási, mítoszrombolási divattal
munkásságával tanúskodik nemes hagyományaink, jelentős egyéniségeink em-
lékének megőrzése mellett. Az anyag Papi Lajos számára elsősorban a kő, a
márvány, a fa. Nem a lágyabb agyagot finoman cizelláló, érzékenyen alakító
plasztikus alkat, nem is az absztrakt konstrukciók manipulációinak híve. Papi
az ősanyagot szelídíti ősi alakító erővel, a legegyszerűbb eszközökkel. Baltával,
vésővel emberformájúvá, emberléptékűvé. Minden stiláris megfontolás nélkül,
a valóság újrateremtésének, tovább örökítésének igényével. Nem befolyásolja
a későbbi „megítélés", az „eladhatóság" görcse. Megrendelésre szinte alig dol-
gozik. Viszont annál többet ajándékoz. Boldog, ha művei örömet okoznak, ha
valaki valamelyik szobrát magáénak akarja. Sok munkája ad ilymódon szerte
az országban, idegenben élő honfitársaknak, barátoknak mindennapi élvezetet.
Elégedett, pedig sokszor okoz gondot számára a holnapi kenyér. De harmo-
nikussá teszi életét az alkotás, a mások számára adott öröm.

Papi Lajos hatvan esztendős. Létünk teljességéhez, közösségünk öntudatához
tartozik embersége, művészete. Legyünk rá büszkék, vigyázzunk rá és becsül-
jük meg érdeme szerint.
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