
100 éve született 
Csorba Győző

Csorba Győző gyakran beszélt arról, hogy féléves római tartózkodását leszámítva egész 
életében soha nem töltött hosszabb időt szülővárosán kívül. Budapestre szerkesztősé-
gekbe, kiadókba sem járt. Ennek a helyhez kötődő magatartásnak, hűségnek és ragasz-
kodásnak a költői életmű szempontjából előnyei és hátrányai egyaránt voltak. Egyrészt 
egész pályáján megőrizte írói függetlenségét, másfelől mindvégig híjával volt a zajos si-
kernek. Csorba Győzőnek hívei, barátai, tanítványai voltak, de kívül maradt mindennemű 
költői csoportosuláson. Ahogy nem írt egyetlen olyan verset sem, amit később vissza kel-
lett volna vonnia, úgy nem volt egyetlen olyan megnyilatkozása sem, mely botrányt vál-
tott volna ki, s polgári foglalkozásában, a könyvtárosságban is kitartóan, odaadással dol-
gozott, maradandót alkotott.

Fél évszázadon át hűséges maradt vállalt erkölcsi elveihez, lírai alkatához, ars poeticájá-
hoz, fél évszázadon át „csak” írt, fordított, szerkesztett. 

Költői, műfordítói, irodalomszervezői és könyvtárosi tevékenységét számtalan díjjal, elis-
meréssel jutalmazták:

Baumgarten-díj (1947) 
József Attila-díj (1957) 
Kiváló Népművelő (1961)
József Attila-díj első fokozata (1972) 
„25 éves a magyar könyvtárügy” emlékérem (1974) 
Janus Pannonius Művészeti Érem (1975) 
A Munka Érdemrend arany fokozata (1976)
Pécs Város Művészeti Díja (1977)
A Művészeti Alap Nagydíja (1981)
A Magyar Népköztársaság Művészeti Alapja Irodalmi Szakosztálya emlékplakettje 
(1981)
Kiadói nívódíj a Janus Pannonius válogatott munkái című kötet fordításáért (1982)
Kodály-emlékérem (1983)
Kiadói nívódíj a Simeon tűnődése című kötetéért (1984)
Kossuth-díj (1985) 
„Baranyáért”- emlékplakett (1986)
„Pro Urbe Pécs” kitüntetés (1986) 
Pécs Város Díszpolgára cím (1986)
Kiadói nívódíj a Görbül az idő című kötetéért (1986)
Kiadói nívódíj a Janus Pannonius: Pajzán epigrammák című kötet fordításáért (1986)
Áprily-díj (1987)
Kiadói nívódíj a Szavak bolyhai című kötetéért (1989)
Grastyán-díj (1991) 
A Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje (1991) 
„Pro Civitate” emlékérem (1991) 
Posztumusz Szinnyei Júlia-emlékdíj (1996)
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(Átadja: Romhányi professzor.)


