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Horváth Ferenc

Kúszmászva Európa zsámolyán
Búzás Hubáról és új verseskötetér�l

Búzás Huba poéta: kemény, szívós és egységes, mint a márvány, s egyetlen, 

bonthatatlan tömbb�l való a költészete is. Páratlan jelenség a magyar iroda-

lomban: 1972-ben elejtett, bár addig is méltó módon használt írótollát 65 éve-

sen vette kézbe újra, s azóta építi lankadatlanul, eltökélten utánozhatatlan köl-

t�i univerzumát. Az más kérdés, hogy hivatalos irodalmi világunk manapság is 

inkább csak a jelentéktelen, aprócska meteorokra fi gyel. De hát ez mindig így 

volt, gondoljunk például Csokonaira, akinek nem is jelent meg saját verseskö-

tete életében, nem kis mértékben Kazinczy Ferenc helytelen értékelése folytán.

Bár az igazán méltó „hivatalos” elismerést mindeddig nem kapta meg Bú-

zás Huba, számosan értékelik valódi rangján a költészetét: a poézis igaz bará-

tai, a szennyezetlen szívvel fi gyel�k.

A  róla szóló ért� kritikákból hitelesen merítve írtam az alábbi töredékes 

verses értékelést, természetesen hozzátéve a saját gondolataimat, gyöngéd 

baráti fricskáimat is.

Töredék egy poétáról

A 80 esztend�s Búzás Hubának.

Személyes csiszolású egyedi optikája

a megszokott világot másképp láttatja-látja:

poézise magányos, tág csillagrendszerében

eszmék ütköznek össze, s felszikráznak merészen.

Örökös �rl�dése: hajsza – a szép utáni;

verseibe Balassit, Villont is belelátni,

s Füst Milánt, Berzsenyit, kik szintúgy vegytiszta kedvvel

bújócskáztak a szóval, zsongl�rködtek a nyelvvel.

Mégis � van a versben, habár nem egymaga:

véle a n�k, a téa, a kávé illata,

a napkorong vad íze és a cemende pitypang,

a kéjbe bágyadás meg a közkonyhán a fi ttyhang.

Ott van költészetében titkos szómágiája

és valamennyi n�je bizonyos porcikája…

Persze lajstromba venni világát képtelenség:

hiszen a nagy poézis maga a végtelenség!
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Búzás Huba káprázatos ív� életm�ve 2015-ben a Kúszmászva Európa zsámo-

lyán cím� különleges kötettel b�vült, a  költ� tisztel�i és kedvel�i nagy-nagy 

örömére

Ezen a kissé megkésett, de korántsem elkésett könyvbemutatón játéko-

san komoly mozaikversemmel szólok végezetül az új kötetr�l és alkotójáról: 

b�ségesen átemelve jellemz� sorokat a m� zseniális szövegéb�l, melyeket 

aztán – saját recept szerint – újrakevertem és a magam gyarló szavaival ki-

egészítettem.

Kúszmászva Európa zsámolyán

(Búzás Hubáról, új kötete szavaival)

E kos, ki k�falnak rohant:

itt és most szólni mer –

bár emlékeink még vonaglanak.

Retinájára hullong Európa,

ezáltal élve újra át ebadta létét:

csak éj-nap összekoccanó fogak.

Bohém szavak földönfutója,

szemközt a Semmi sötét univerzumával:

percekbe s�ríti az életet.

Gyilokjárt zagyva kultúrát idéz,

ahol évszázadok motoznak,

kurva kották keringenek.

Ilyesmir�l szól Kafkával, Hraballal,

s err�l hallgat együtt Apollinaire-rel,

Éluard-ral egy caf’ conc’ teraszán.

Na meg pucérka hölgyek gin fi zzében

éllengi át a t�nt id�t,

éjféli cickóm�sorok után.

Persze a végtelen a törzshelye,

vagyis hát bens� tájai

seholjából küldi anzikszait.

Nyiladék-térid�nkben a lelkünkig lövell

ellenállása új esztétikája:

dimenziója, mondjuk, a hetvenhetedik.

Így a konklúzióban nem is lehet hiba:

Búzás Hubánál kéne a fénynek hálnia.


