Ut6sz5
Csorbo Gy5z6r6l6rfelmez6i ozt mondi6k, o k6lr5 6lto16bon komor hongulot0 versekef irt, m6veiben
o ho16lt, o kertet ielenitette meg leggyokrobbqn. Voltok ozonbon o k6lt5nek m6sf6le versei is: epigromm6ibon o csipkel6d5, gunyoros, ironikus hong is megielenik, s cso16di6r6l, l6nyoir6l, feles6g6r6l
is sokszor irt. Az ozonbon legiobb ismer5it is meglepet6sk6nt 6rte, omikor Bert6k L6szl6 Csorbo
Gy5z5r5l iissze6llitott kitUn6 bibliogr6fi6i6bon oz o16bbi t6tellel tol6lkoztok:
,,99. NEGY KIS CICA. K6pes mese gyermekek r6sz6re. Versek. P6cs, 1946,,,Bordts6g" Kiinyvkiod6,
Lopterieszt6 6s K6nyvnyomdoi Sz6vetkezet. 60 l. - A szerz6 nev6nek feltiintet6se n6lkijl."

A kitlt6 l6nyoi 6s unok6i ozonbon ismert6k ezt o kis k6tetet: 6desopiuk, 6desonyiuk sokszor olvostq
fel nekik kiskorukbon olv6s el5tt 6s sokszor forgott6k moguk is o k6peket n6zegeive. Eml6keztek o
kcinyvecsk6re olyonnyiro, hogy omikor o bibliogrdfio megielen6se uf6n ,,rjiro felfedezt6k", elkezdr6k kutorni, hol is lehet. Egyetlen p5ld6nyt fol6ltok bel5le, omit o k6lt6 feles6ge Bdlint unok6i6nok
oi6nd6kozott. Olvqst6k riiro,6n szkenneltem, hogy o popir roml6so ut6n is megmorodion, de ett5l
kezdve mindig ott volt o vdgy: de i6 volno ezt rJiro kiodni. A Csorbo'|00 Eml6k6vre k6szijlve ozt6n
o Csorbo ut6dok, k6ztijk o k6t 6v6n6 unoko unszol6s6ro, felkerijlt oz eml6k6v ,,kiv6ns6glist6i6ro"
o kis k6nyvecske riirokiod6so. H6lq o t6mogot6 P6csi Onkorm6nyzot olpolg6rmester6nek, dr. 6ri
L6szl6nok 6s q Csorbo Gy6z6 K6nyvt6r k6szs6ges vezel6i6nek, Miszler Tom6snok, o k6tet most
megielenhet hosonm6s kiod6sbon.

Hogy o k6pek hogyon kerijltek Csorbo birtok6bo, nem tudhot6. Az ozonbon biztos, hogy o keleikez6s 6v6ben m6r vil6gszerle ismertek voltok, hiszen olkot6iuk, Horry Whittier Frees (1879-1953)
omerikoi fot6s k6pei gyermekk6nyvekben 5s k6peslopokon is gyokron szerepehek. A fot5s kedves
6s m6k6s 6llotk6pein fel6lt6ztetett mocsk6kot 6s kuty6kol emberi pozitfr6kbon 6r6kitett meg. Els6
ilyen k6p6t'1906-bon k6szitette, LOLcots cimU hiress6 v6h sorozolo pedig 1914-ben kerijlt k6z6ns6g

el6.
Csorbo nyilv6n o k6peket l6tvo gondolhototf orro, hogy kis versik6ket irhozz6iuk, s obb6l ozt6n
nem tudni milyen mecenot0r6vol, h6ny p6ld6nybon - kiodotto o k6pesk6nyvef.

Hogy sikere volt, obb6l is l6tszik - levelez6lop 5rzi nyom6t
egy p6ld6nyt unokohrjgo r6sz6re.
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m6g Homvos 86lo is k6rt o szerzSt5l

Azt gondoliuk, i6, hogy e k6nyvritkos6g Oirokiod6so o komoly esem6nyek, megeml6kez5sek k6z6lt
felvillontio o kiilt6 vid6m, gyerekszeret6 orc6l is.
K6sz6net o szponzoroknok 6s o kiod6s el66llit6inok.
P6cs,

2016. 6prilis 19.
Pint6r L6szl6

