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Horváth Gáborné 
 

Túlparti könyvespolc 
 
Olvasóink figyelmébe! Új kötet a „Túlparti köny-
vespolc”-on.  

Eddigi írásaimban gyakorta felemlegettem 
azokat a műveket, amelyeket környékünk jól is-
mert írói és művészei kölcsönös egyetértésben 
alkottak és adtak ki. Most megint ilyen könyval-
bummal ismerkedhetünk meg. Ötletadó szerzői 
és gazdái mindannyian a témakör más-más olda-
lát közelítve, igen érdekes, értékes és a közelmúl-
tat őrző kultúrtörténeti kötetet teremtettek. Íme! 

Lábik János: A Párkányi Képzőművész-
kör – 25 éves tevékenysége és utóélete 
című kötet, szerkesztette Ruda Gábor, kísérő 
tanulmányt írt hozzá dr. Bárdos István művelő-
déstörténész. A Muravidék Baráti Kör Kulturális 
Egyesület és a Csemadok Párkányi Alapszerveze-
te 2015. évi közös kiadványa. A könyv megjele-
nését támogatták: Párkány, Esztergom és Dorog 
Város Önkormányzata, Bethlen Gábor Alap, Ér-
sekújvári Jednota, Szövetség a Közös Célokért, 
Muzsla Község Önkormányzata, Farkas Iván 
polgármester, Jövő 2000 Alapítvány, Kőhíd-
gyarmat, Garampáld és Nána Község Önkor-
mányzata, valamint magánszemélyek. 

Ruda Gábor az előszóban ad iránymutatást az 
olvasóknak a könyv szerkezetéről és témakörei-
ről, a továbbiakban pedig a több évtizedes hazai 
és nemzetközi alkotói kapcsolatokról, Lábik Já-
nos alapító elnök fáradhatatlan szervezőmunká-
járól, nehézségeiről és örömeiről, hűséges, segí-
tőkész barátairól, amely illeszkedik Lábik János 
hosszabb, és Kalita Gábor rövidebb visszaemlé-
kezéséhez, valamint Bárdos István részletekbe 
menő írásához. A könyvalbum függelékének 
anyaga szervesen kapcsolódik a megelőző művé-
szettörténeti prózarészhez. A fényképtár képei 
felidézik bennünk az utóbbi évtizedek kellemes 

hangulatú képzőművészeti találkozóit, a szemé-
lyes kapcsolatokat, barátságokat. Képzőművé-
szeti kép- és plakátanyaga, a színes dokumentu-
mok és bizonyítékok igen vidám, örömteli gyűj-
teménye. A kötet színesen szép borítótervét Né-
meth Csongor készítette Lábik János Felhők ár-
nyékában című olajfestménye felhasználásával, 
helyesebben a kép- és betűanyag művészi szín-
harmóniájával. 

A kötet bemutatójára szeptemberben kerül sor 
a Muzslai Községi Könyvtárban (Muzsla 129, e-
mail: konyvtar.muzsla.kniznicaon@gmail.com, 
tel.: 00 421 36 381 1296), amelyet majd párkányi 
és esztergomi bemutató is követ. 

A Párkányi Képzőművészkör olaszországi kiállítása 1993. május 29. – június 5. 

 


