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Csorba Győző gyakran beszélt arról, hogy féléves római tartózkodását leszámítva egész
életében soha nem töltött hosszabb időt szülővárosán kívül. Budapestre szerkesztőségekbe, kiadókba sem járt. Ennek a helyhez kötődő magatartásnak, hűségnek és ragaszkodásnak a költői életmű szempontjából előnyei és hátrányai egyaránt voltak. Egyrészt
egész pályáján megőrizte írói függetlenségét, másfelől mindvégig híjával volt a zajos sikernek. Csorba Győzőnek hívei, barátai, tanítványai voltak, de kívül maradt mindennemű
költői csoportosuláson. Ahogy nem írt egyetlen olyan verset sem, amit később vissza kellett volna vonnia, úgy nem volt egyetlen olyan megnyilatkozása sem, mely botrányt váltott volna ki, s polgári foglalkozásában, a könyvtárosságban is kitartóan, odaadással dolgozott, maradandót alkotott.
Fél évszázadon át hűséges maradt vállalt erkölcsi elveihez, lírai alkatához, ars poeticájához, fél évszázadon át „csak” írt, fordított, szerkesztett.
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