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A Magyar Természetbarát Szövetség, a KPVDSZ Vörös Meteor Természetbarát 
Egyesület, minden turistatársad, turistabarátod nevében búcsúzom Tőled Miklós bá-
tyám, dr. Pápa Miklós. 

A magyar turistamozgalom több mint fél évszázadon át lelkes, fáradhatat lan har-
cosát veszítettük el Veled. Számodra a turistaság célja nem pusztán kilométerek le-
gyaloglása, hanem a bennünket körülvevő világ, mindenekelőtt hazánk, szülőföldünk 
megismerése, szeretete. Nemcsak sport, hanem kulturális mozgalom is, küldetés, hogy 
ne csak megismerjük hazánk természeti és történeti értékeit, hanem meg is őrizzük 
azokat a következő nemzedékek számára. Ezekért, a magyar turistamozgalom legszebb 
hagyományait jelentős nemes célokért küzdöttél fél évszázadon át áldozatosan szó-
val, tollal és tettekkel. 

Fél évszázaddal ezelőtt a Magyarországi Kárpát Egyesületből indultál, de aktí-
van részt vettél a harmincas években egy évtizeden át a Magyar Barlangkutató Tár-
sulat választmányának munká jában is. Az utóbbi évtizedekben a Magyar Természet-
bará t Szövetség Kulturális Bizottságának vezetőjeként, a Vörös Meteor Természetba-
rát Egyesület elnökségében és évkönyveinek szerkesztőjeként, a Duna-kanyar Intéző 
Bizottságban, meg a Hazafias Népfront XII. kerületi bizottságában dolgoztál, ha kel-
lett harcoltál szenvedélyesen, de mindig tárgyilagosan a turistaérdekekért, a turista-
házak ügyének megoldásáért, ú j túraterületek feltárásáért, megismertetéséért, a tu-
ristamúzeum ügyéért, a természetvédelemért, a források, az erdők, a barlangok, va-
lamint műemlékeink megismeréséért, védelméért és még sok más tisztes közügyért. 

Vitáid, előadásaid mindig élménynek számítottak. Turisták nemzedékeit nevelted 
sokoldalú műveltségedet tükröző, kulturált , igényes előadásaiddal túravezetői tanfo-
lyamokon, turista akadémiákon. Szerény, halk, de mégis magukkal ragadó szavaidat 
mindig az ügyért való izzó lelkesedés fűtöt te át, és gondolataidat, lelkesedésedet szug-
gesztív erővel tudtad átvinni hallgatóidba. A tettek embere voltál, aki fáradhata t la-
nul jár ta az országot, s alkotott kezével és kezdeményezésével. 

Az elmúlt évben is személyesen jártad végig turistabarátaiddal, magad szemre-
vételezted és jelölted ki a piros jelzésű Pest megyei Turista Főútvonal ócsától Apaj-
pusztáig vezető szakaszát, hogy az 1976. november 20-ra, a Pest megyei Természetba-
rát Szövetség 25. éves jubileumára elkészüljön. Te kezdeményezted a közelmúltban a 
nagyszénási piros és kék barlangjelzések festését is, a turistáknak az erdészekkel és 
vadászokkal való összefogását és barátságát, az erdők védelmében a Társadalmi Er-
dei Szolgálat megszervezését, a turisták részvállalását műemlékeink védelmében, a 
Műemlékfigyelő Szolgálatot. 

Hosszú éveken át harcoltál, vitáztál szóval, tollal, tettekkel a Remete-szurdok 
megmentéséért, a III. kerületi források védelméért, a Dobogókő környékének felka-
rolásáért, a régi dobogókői turistaház védett turistatörténeti emlékké nyilvánításáért. 
Túramozgalmakat kezdeményeztél a Vörös Meteor Turista Egyesület általad szerkesz-
tett évkönyveiben az alföldi tá jak, Magyarország állóvizei, erdei kisvasútjaink, ró-
mai-kori műemlékeink megismerésére, és mindezekhez útikalauzokat is írtál, önzet-
lenül, az ügy érdekében. írtál a Barlangvilágban a barlangok védelméről, a túrave-
zetők könyvébe a műemlékekről, írtál harcos vitacikkeket szakfolyóiratokba és napi-
lapokba. A Budai-hegység útikalauzában példát mutattál , hogyan kell a legmagasabb 
színvonalon írni. Minden útvonalat nagy gonddal jártál újból személyesen végig, éber 
szemmel figyelve a két kiadás közti változásokat. 

Emlékedet megőrzik írásaid, könyveid, cikkeidnek sora; megőrzik turistaalkotá-
said, a jelzett utak, a védetté lett Remete-szurdok, a dobogókői öreg turistaház és 
még sok-sok egyéb; de főképpen a magyar turistatársadalom. 

Amit célul tűztél ki, amiért küzdöttél, amit alkottál, az maradandó része lett az 
egyetemes magyar turistagondolkodásnak, az most már tovább gyűrűzve hat. Ha a 
kezdeményező neve el is mosódik majd idővel, de műved hatása maradandó, él a 
következő nemzedékek szíveoen, tudatában, és ebben élsz tovább Te is. 

Ezzéi búcsúzunk tőled mi, turista barátaid, ezzel búcsúznak az erdők, a mezők, a 
műemlékek, a hazai táj^k, amelyeket oly forrón szerettél. 

Dr. Dénes György 
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