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lógiát. Tanítványa voltam, vagyok persze mőveinek olvasása révén is. De nem ezt szeretném most kiemelni. Az én szakmai sorsom, mint gondolom, mindenkié, úgy alakult, hogy
pályámon nem egyszer lendített tovább mások segítsége. Olyan emberrel azonban, aki ezt a
segítséget teljes önzetlenséggel, a viszonzás akár csak elvi lehetıségének felmerülése
nélkül, pusztán emberi–szakmai jóindulattól vezérelve nyújtotta volna, csak nagyon ritkán
találkoztam. Péter Mihály egyike ezen keveseknek. Nem hiszem persze, hogy jóindulata
személyes kiváltságom lett volna; a nála fiatalabb nemzedékeknek bizonyára nem egy tagja
elmondhatná ugyanezt magáról, pontosabban persze ünnepeltünkrıl, akinek jellemébıl
következıen, azt hiszem, szinte nehezére is esnék, nemhogy rosszindulatúnak, de akár közömbösnek is lennie fiatalabb kollégáinak szakmai pályaalakulása iránt. Hadd köszönjem
meg most ezt is, ki tudja, hányunk nevében.
Nyilvánvaló, hogy e rövid laudáció keretében – meg kompetenciális okokból –, amit
itt elmondtam, pusztán szubjektív kivonat Péter Mihály emberileg és szakmailag egyaránt
gazdag érdemeibıl, pár tarka bekezdés csupán. De hát maradjon valami a kilencvenedik
születésnapra is. Addig pedig mindannyiunk nevében derős, tartalmas, továbbra is a megszokott módon imponálóan produktív éveket kívánok Neked, tisztelt Tanár Úr, – újabb és
újabb mőveket, és ezzel emberi mintát és szellemi táplálékot számunkra, akik így vagy úgy
hálás tanítványaid vagyunk.
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Büky László írja: Egyik névtani-stilisztikai tanulmányomban (Móricz Zsigmond-tól
Borzippá-ig) a Marbodus név hatásával is foglalkozom (Szó, stílus, értelmezés. JATEPress
Szegedi Egyetemi Kiadó, Szeged, 2006. 119–26). A névrıl az egyik Füst Milán-versben való elıfordulása kapcsán ezt írtam – egy, az ókor kutatásában jeles professzorral való tanácskozás után –: „talán Maroboduus markomann fejedelmi család sarjának névváltozata;
egyébként Maroboduus (†Ravenna, Kr. u. 37) fiatalon Rómába került katonai szolgálatra,
Augusztus kegyeltje lett, kimővelıdött, majd Tiberius alatt hazatérıben felkelést szervezett
Róma ellen. A név mindenképpen alkalmas arra, hogy a Füst Milán-i (közismerten fiktív
elemekbıl kiépített) költıi világban megjelenjék” (122–3). Azonban az „Óda egy régi mővészhez” címő versben a megszólított személy – „Sok lovas poroszkált már e gömbölyő földön, Marbodus!” – minden bizonnyal Marbodus Redonensis, francia nevén Marbode
Rennes (1035 k.–1123 k.) franciaországi latin költı, tanár, aki 1096-tól Rennes püspöke.
Hildebert de Lavardin (Hildebertus Cenomanensis) tours-i érsek mellett Marbodus a legjelentısebb költı a XI. században. A lírájában oly gyakran középkort fölidézı Füst Milánnak
a Marbodus név valóban alkalmas arra, hogy e költıi világban megjelenjék.

