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Súlyos veszteség érte a magyar irodalomtörténeti múzeológiát 
Miklós Róbert elhunytával. Életének nagyed századát szánta-ennek a 
még mindig melló'zött szakterületnek s bízvást mondhatjuk, hogy annak 
legértőbb és leglelkesebb művelői közé tartozott. 

Miklós Róbert Pécsett született s ott végezte iskoláit, ott szerzett 
magyar-német szakos tanári diplomát. Tanárként Csongrádon mű-
ködött, majd - a háborús évek folyamán - egy életre szóló nagy hatást 
tett rá finnországi tanulmányútja. A felszabadulás után a minisztérium-
ban tevékenykedett a középiskolai oktatás szervezési vonalán, majd — 
annak megalakulásától kezdve — 1954-ben a Petőfi Irodalmi Múzeum 
munkatársa lett. Hivatali pályafutását is itt fejezte be, mint a kiállítási 
és emlékhelyügyekkel foglalkozó osztály vezetője. Hosszú éveken 
keresztül volt a vidéki irodalmi emlékhelyekkel foglalkozó csoport 
miniszteriális megbízásból működő vezető szakfelügyelője. 

Életének elsőrendű célja volt, hogy a magyar irodalom nagyjainak 
vidéki emlékhelyei megfelelő gondozásban részesüljenek. Mindvégig -
még betegen is - fiatalos lelkesedéssel járta az országot s nem kímélte 
önmagát, ha arról volt szó, hogy irodalomtörténeti vonatkozású emléke-
ket, épületeket kell menteni, a pusztulástól megóvni. A Petőfi Irodalmi 
Múzeum szakfelügyelete alatt álló (ill. állott) emlékhelyek közül az ő 
közvetlen kezeriyomát viselik a szalkszentmártoni Petőfi-ház, a duna-
vecsei Petőfi-emlékszoba, a keleméri Tompa Mihály-emlékház, a szép-
halomi Kazinczy-emlékmúzeum, a csesztvei Madách, ill. a horpácsi 
Mikszáth-emlékhely, valamint mindazok az irodalmi emlékhelyek, 
melyek kedvenc írójának, Kölcsey Ferencnek életével kapcsolatosak 
(így elsősorban az álmosdi emlékház). A hazai emlékhelyek mellett 
sokszor megfordult a két legnevezetesebb börtönvárban is, melyek ma-
gyar forradalmár írók emlékét őrzik (Brno-Spielberg és Kufstein). S ez a 
névsor még közel sem teljes! 

A Petőfi Irodalmi Múzeum külföldön rendezett irodalmi jubiláris 
kiállításainak egyik irányítója, szervezője volt. Elsőrendű kapcsolatokat 
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épített ki a moszkvai, berlini, weimari, varsói rokonintézményekkel. 
Különösen meleg szálak fűzték a prágai irodalmi múzeum (Strahov) 
munkatársaihoz. A weimari irodalmi muzeológiai központ munkásságát 
Goethe-emlékéremmel tüntette ki. 

Nem feledkezett meg az anyagmentésró'l, a központi tájékoztató 
segédeszközök kialakításáról sem. Az ő felderítő' tevékenységének 
köszönhető, hogy számos, Kölcsey Ferenctől származó, ill. reá vonat-
kozó kézirat került be a Petőfi Irodalmi Múzeum, ill. más múzeumok 
kézirattáraiba. Nem rajta múlt, hogy a vidéki, irodalmi kéziratos 
anyaggal rendelkező múzeumok kincseit bemutató központi kézirat-
katalógus nem készült el, - de ennek tervéi ő vetette fel elsőnek. Halála 
akadályozza meg, hogy évek óta készülő Kölcsey-tanulmányát nem 
tudta befejezni. Az általa felderített anyag sok vonatkozásban új fényt 
vetett volna Kölcsey és családja életére. 

Korán távozott el, de maradandó emléket hagyott maga után. Bár-
merre is forduljon a magyar irodalmi múzeológia útja, azokat a gondola-
tokat, melyeket Miklós Róbert szóban, írásban és tanítványai nevelésé-
ben kifejezett, nem lehet figyelmen kívül hagyni. S különösen élni fog 
példamutató szorgalma és lelkesedése, mellyel a magyar szellemi múlt 
emlékeit mentette, ápolta és gondozta. 

TÓTH ANDRÁS 
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Sic erat in fatis. 
(Ovidius) 

Sokat ígérő (irodalomtörténészi, kritikusi, szerkesztői) pályája nem 
teljesedett, nem teljesedhetett ki: a gyenge test nem bírta a lélekszabta 
szigorú követelmények terhét, elvérzett az önmarcangoló, önpusztító 
küzdelemben. Élete, munkássága így derékbatörten is példamutató, 
tanulságos — Ovidius igaz szavaival: „Ut desint vires, tarnen est laudanda 
voluntas." Hajdú Ráfis minden tettét (mégha tévedett is!) szigorú, 
etikus tartás, kérlelhetetlen felelősségtudat vezérelte. Nem tudott meg-
békélni a leírt (kimondott) szó hitelvesztésével, a mindent elöntő ver-
balizmussal, az üresen csengő pátosszal; már egyetemi hallgató korában 
(két évig szemináriumi hallgatóm volt) kitűnt lényegkereső, tömör hoz-
zászólásaival. 


