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Andruskó Károly

CSÉPE IMRE 
EMBERKÉI



Csépe Im re 1972-ben történt 
halála óta, minden év szeptem 
berében az íróra em lékezünk. 
Az emléknapon eljönnek az író 
szülőfalujába az írók, újságírók, 
képzőművészek, színművészek, 
zeneszerzők, irodalom történé
szek és mindazok, akik számon- 
ta rtják  az író munkásságát és 
őrzik em lékét.

Az író utóéletérő l szólunk, 
am ikor elm ondjuk, hogy Kishe
gyes, de Vajdaság is az íróra  
való em lékezéskor számos Iro
dalm i, művelődési eseménnyel 
gazdagodik. Tanulmányok, é rté 
kelések, ism ertetők és más mű
vek születnek Csépe Im re alko
tásainak vizsgálata során.

Film  készült Csépe Im re v i
lágáról. Az írói hagyaték egy



része kötetekbe gyűjtve m egje
lent. Több m ellszobor, portré 
készült az író ró l. Az újvidéki 
Fórum Könyvkiadó Csépe-d íjat 
alapíto tt.

Andruskó Károly grafikusmű
vész azok közé tartozik, akiket 
jó  barátság fűzött Csépe Im ré
hez. Szeretjük és nagyra érté 
ke ljük munkásságát. A képző
művész Andruskó saját sorsán 
át érzi és érzékelteti a számá
ra jó l Ism ert Csépe világot. 
Számos más, Csépére vonatko
zó műve után ez alkalom m al az 
író novelláinak a lak ja it m utatja  
be.

A  Szabadkán m egjelenő Élet
lel szerkesztősége Csépe Im re  
író  munkásságának számontar- 
tó l, és munkálnak m egjelente-



tői közé tartozik. Term észetesen  
vá lla ltu k , hogy hozzájárulunk  
Andruskó Károly Itt összegyűj
tö tt alkotásainak kiadásához. 
Harminc Csépe novella a lak ját 
rajzolta meg, adja közre fam et
szetein. a  novellák a Határdomb 
és a M ezei dolgok cím ű köte
tekben je lentek meg és a Gö
dörvilág c. hosszabb írást Illusz
trá lta  Andruskó.

Az 1980-ban megrendezésre 
kerülő Csépe Im re emléknap  
ezzel a kiadvánnyal gazdagszik 
és gazdagítja irodalm i és kép
zőművészeti é letünket és az író 
ra va ló  em lékezést.

Urbán János



Szolgák hava



Feketicsi vásár



Em berréavatás



Tündér Ilona



M esél az eső



A nagyasztal



A régi jó  banyák



A sárpuska



Szeptember elé



A birkanyíró asszony



Szilveszter a dróton



Eszti szoknyája



Kefekötő panaszai



Méregből nem élhet az em ber



Pálinkázás közben



A  rontás



Rapos Vince



Kié legyen a kapa



D elelés közben



Gim nazista sapka



Gödörvilág



Félreism erték



Az Időjós pipa



Subavásár



Kalászszedő asszony



Gödörvilág



Vera néni



Februári szelek



S zá llítás



Tsrus néni



A szabadkai V eljko  Vlahovlc 
M unkásegyetem  kiadása

Szerkeszti:

Dér Zoltán, Kolozsi Tibor, 
Lévay Endre, Palusek Béla, 

Urbán János

Sajtó alá rendezte: 

Urbán János



A VSZAT O ktatás- Tudomány- és 
M űvelődési Titkárságának 413-43 
1973. I I .  7. szám alatti vé lem é
nyezése alapján m entes az á l
talános forgalm i adó a ló l.



Készült Adán a M ladi grafičar 
nyomdában 1980-ban 

500 példányban 
eredeti fam etszetről

Kötésterv és kötés: 
Varnyú György és V aléria






