Elküldve a Szabadságnak 1997 elején, nem jelent meg
.
Bustya Endre siratása

	
	Három hete várom, hogy a Szabadságban valaki megemlékezzen Bustya Endre irodalomtörténészről, Ady-kutatóról. Hiába. Pedig az utóbbi években, amikor betegsége engedte, érdekes, alaposan dokumentált írásaival növelte az újság színvonalát. Hatvankilenc éves korában hunyt el karácsony előtt két nappal magányosan, ahogyan élt.
	1927. június 29-én született Marosvásárhelyen. Itt érettségizett a református kollégiumban, majd a kolozsvári Bolyai egyetemre került magyar-latin és esztétika szakra. A lexikon szerint: “1950-51-ben könyvkiadói lektor Kolozsvárt, később fizikai munkásként szénbányában, majd tisztviselőként dolgozott. 1957-től 1961-ig  a Teleki Téka bibliográfusa, majd újra fizikai munkás 1966-ig. 1974 óta a Korunk szerkesztőségének tagja”. E száraz, pontos megfogalmazás mögött sok szenvedés, börtön, meghurcoltatás rejlik. Mivel e sok kitérő miatt a régi magyar irodalommal, kedvenc témájával olyan szinten, ahogy szerette volna, nem foglalkozhatott, a XX. század elejének irodalma felé fordul, könnyebben elérhető anyagokat remélve. És így lesz Ady életének és munkásságának legalaposabb ismerője.
	Temetésén, december 30-án huszonöt ember didergett a monostori csúf temetőben. A többiek nem tudtak eljönni! Talán szilveszterre készültek, nem tudták elhalasztani az utazásukat, kinevezésüket ünnepelték vagy kinevezésükre vártak, vagy éppen nemzetstratégiai elképzelésüket fogalmazták. Ilyen gazdagok lennénk? Egyetlen Ady-kutatónk volt! Ez önmagában is érdem, de Bustya Endre több volt ennél: össznemzetben gondolkodva is Ő volt a leghitelesebb Ady-kutató. Most már nem kell rettegniük a felületes Ady-filológusoknak, most már nincs aki bebizonyítsa, hogy milyen könnyen mennek el az alig rejtőző tények mellett. 
	Magányossága miatt elfelejtették volna? A Szabadságban havi rendszerességgel jelentkezett, a Helikonban sorozatban írta meg a református kollégiumok történetét. Nem olvasunk? Csak azt hisszük, hogy magyar nemesek vagyunk? Vagy már nincs értéke a tudománynak?
	Vagyonát, ritkaságnak számító értékes könyveit a református teológiára hagyta. Így jegyzeteit, könyveit, a legteljesebb Ady-kronológiát talán majd még felhasználhatja valaki. Végrendeletét néhány hónapja írta. A világ legtermészetesebb módján nyughelyéül a marosvásárhelyi református temetőt jelölte meg. Ó, gyermeki naivság! Bustya Endre nem tudta, hogy számára nincs hely sem a vásárhelyi református temetőben, sem a kolozsvári Házsongárdi temetőben. Hogy miért? Ne kutassuk, mert talán sokan hibásak érte, nagyon sokan. 
	Ne kutassuk, mert miért! Változtat a helyzeten? Csak sirassuk el Bustya Endrét, akik ismertük, tiszteltük, szerettük!
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