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A természetvédelem eszméje a Magyarországi Kárpátegyesület évkönyveiben*
Dr. Oroszi Sándor

A Magyarországi Kárpátegyesület 1873-ban alakult meg Késmárk székhellyel.
Az Egyesület alapszabály szerinti célja a Tátra, később Magyarország összes 
turisztikai nevezetességének felkutatása, megismertetése, ennek révén pedig 
a honi turisztika fejlesztése. Előbb csak a szepességi központi társaság mű
ködött, majd az 1880-as években az ország számos részén, Liptótól Fiúméig 
vidéki osztályok alakultak. Ezek egy része 1891-92-ben Budapest székhellyel 
létrehozta a Magyar Turista Egyesületet, így a Magyarországi Kárpátegyesü
let /MKE/ tevékenysége ismét az északi és északkeleti hegyvidékre korláto
zódott. Az MKE az államfordulat után, Csehszlovákia megalakulását követően 
is átalakulva - működött, csak a szlovák állam tiltotta be.

Az Egyesület évkönyvei 1874-től 1917-ig jelentek meg magyar és német 
nyelven. Az írásokat előbb egy kötetben hozták mindkét nyelven, 1884-től 
viszont külön jelent meg a magyar és külön - az egyébként azonos tartalmú 
német - szöveg. Az első évfolyamot Kassán, majd 1875-1883-ig Késmárkon, 
végül pedig egészen 1917-ig Iglón nyomtatták s adták ki. A mintegy 10-12 
ívnyi terjedelmű évkönyvek példányszáma 3900-tól /1914/ 6200-ig /I893/ vál
tozott. Ebből általában 1600 volt a német, a többi magyar nyelvű. A német 
évkönyvSet nemcsak a szepesi és sziléziai német anyanyelvű tagok kérték, 
hanem mintegy 100 társegyesülettel, intézménnyel voltak cserekapcsolatban. 
Ezek révén az MKE közleményei a világ számos országába eljutottak, s talán 
ma is ott lapulnak a könyvtárak polcain.

Az évkönyvet szerkesztő bizottság állította össze. A tartalmáért, il
letve a szerkesztés cs a nyomdai munkálatok lebonyolításáért a szerkesztő 
bizottság elnöke, illetve a /fő/szerkesztők voltak a felelősek. A megjelent, 
összesen 43 évfolyam szerkesztésében legtovább LÖVY Mór működött közre, aki 
több mint egy tucat évfolyamot szerkesztett.

Az évkönyv céljait az 1899. évi közgyűlésen így fogalmazták meg: "Év
könyvünk, mely egyrészt kapcsot képez a központ és az osztályok között, más
részt egyesületünknek a hasonló czélú bel- és külföldi egyesületekkel és 
tudományos intézetekkel és társulatokkal való összeköttetést biztosítja, hű

*Elhangzott a MTESZ "A Magyar műszaki-, természet- és orvostudományok
kommunikációs formái" ankétjén 1993. november 23-án.
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kifejezője és tükrözője úgy a központ, mint az egyes osztályok tevékenységé
nek. Érdekes czikkei és az egyesület működésének fontosabb mozzanatait fel
ölelő közleményei alkalmasak arra, hogy ébren tartsák az egyesület czéljai 
iránti érdeklődést, ápolják és fokozzák a központ és az osztályok, valamint 
az egyesületi tagok között az összetartás érzetét."*

Az MKE évkönyveiből mi most a természetvédelemmel kapcsolatos tanulmá
nyokat, továbbá az egyesületi közgyűlések, választmányi ülések, netalán fel
hívások természetvédelmi vonatkozásait tekintjük át.
Az állatvilág védelme
A tátrai zergék és mormoták védelmére már az MKE megalakulása előtt is tet
tek intézkedéseket. 1866-ban törvényhatósági rendelettel igyekeztek megaka
dályozni a téli álmot alvó mormoták kiásását, illetve a zergék kiterjedt va
dászatát. A Magyarországi Kárpátegyesület megalakulásának évében, 1873-ban 
C5ERÉPY Nándor szerkesztésében felhívást bocsátottak ki. Az Egyesület ebben 
a felhívásban nemcsak a Magas-Tátrára jellemző állatokról szóló tudósításo
kat kért, hanem ráirányította a figyelmet a védelmükre is. Különösen a mint
egy 400-500 /a galíciaival együtt 650/ darabra becsült tátrai zergeállományt

9óvták, hiszen - miként CSEREPY 1874-ben írta a MKE "ezen érdekes és ritka 
állatok megvédését szinte feladatának ismeri, ennek alapján bizton remél
hető, hogy ezen állatok további tenyésztése és szaporodása a természetbú
várok s maga ezen nevezetes hegység szépségeinek érdekében is biztosítva 
van. /CSEREPY elképzelése szerint az egész Magas-Tátrában a vadászati jogot 
egy "úri társaságnak" kellene kibérelnie, akik évente tartanának zergehaj- 
tást, nagyobb vadászatot, egyébként pedig óvnák az állományt mind a vador
zóktól, mind a felelőtlen vadásztársaktól. A tátrai zergék védelme azonban 
nem a CSEREPY által elképzelteknek megfelelően alakult.

A tervezett "úri" vadásztársulat ugyanis nem jött létre. Mégis a va
dászterületek tulajdonosai, illetve a bérlői később szigorú védelmi intéz
kedéseket foganatosítottak. A Magas-Tátra nyugati részén az erdőtulajdo
nos kincstár és a Szent-Iványi család, a déli részen a Máriássy család, 
illetve Blásy Eae bérlő, keleten a Salamon család, míg északon a Z a k o 

panéi uradalom fokozott vadászati kíméletet mondott ki a zergékre. Az 
1872. évi vadászati törvényben engedélyezett vadászati idényben, július 
elsejétől november 15-ig terjedően is csak elvétve vadásztak, annál na
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gyobb gondjuk volt az orvvadászat visszaszorítására. BLÁSY Ede javaslatára 
a vadászbérlők, illetve a Magyarországi Kárpátegyesület a legügyesebb vad
orzókat fogadta fel vadőröknek. így ezek "szem elé kerültek" és - állásu
kat féltve - felhagytak a vadorzással, míg másokat - a vadászirigység okán 
is - szintén igyekeztek a zergevadászattól távol tartani.^ "Régente pászto
rokból s bojtáraikból zergehajtók lettek, azután zergevadászok illetve 
vadorzók -, végre /hegyi/ vezetők" - fogalmazták meg 1895-ben a környék la-

4kosságának társadalmi felemelkedési lehetőségét. Tudnunk kell ugyanis, hogy 
az 1870-es évek elején kiterjedt vadorzása mögött az időszak súlyos gazda
sági válsága, a tátraalji gazdák sorozatos tönkremenetele volt. így tényleg 
sokan adták magukat vadorzásra, majd pedig örömmel álltak a Magyarországi 
Kárpátegyesület szolgálatába előbb mint vadőrök, majd a turisztika fejlő
désével - mint hegyi vezetők.

A védelem hatására a tátrai zergeállomány szépen gyarapodott. Ezt se
gítette elő az 1883. évi vadászati törvény is, amely a zergegida elejtését 
"minden időben" tilalmazta. A múlt század végén a tátrai zergeállományt 
1000-2000 darabra becsülték,^ tehát jó két évtized alatt komoly növekedés 
következett be.

A mormota védelmében a Magyarországi Kárpátegyesület szerényebb ered
ményt ért el. A mormota ugyanis nem képviselt komoly vadászati értéket, így 
megóvása sem a vadászterület tulajdonosának, sem a vadőröknek nem érte meg 
az esetleges fáradságot. /Az 1883. évi vadászati törvény nem is ejt szót a 
mormotáról./ Legfeljebb néhány megszállott állattani szakember közölt róla 
leírást, életmódjáról cikket az egyesületi évkönyvben,^ de általános volt 
az 1900-ban megfogalmazott vélemény, hogy "a mormota már meglehetősen rit- 
ka."7

A madarak közül a siket- és nyírfajdot illetően szintén a fogyás volt 
a leginkább szembetűnő. Ezt elősegítették a kiterjedt erdőirtások, a kassa- 
-oderbergi vasútvonal 1872. évi megnyitását követő erdőkitermelések. Ugyan
ekkor, az 1870-es évek elején /ismét/ megjelent a vaddisznó is a Magas-Tátra □vidékén, amely a földön fészkelő madarakat, így a fajdokat komolyan káro
sította. Az 1883. évi vadászati törvény a fajdjércék elejtését tiltotta, de
a tátrai fajdokról tudósító P0DHRADSZKY András jobban bízott az "értelmesebb

9vadászok" önkorlátozásában, mint a törvény szigorában.
Más madarak közül GREISIGER Mihály az erdei szalonka tavaszi vadászatát
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rosszallotta. ö is osztotta azoknak a vadászoknak a véleményét, akik szerint 
az állatokat, így a madarakat sem szabadna párzási időben vadászni. S döb
benten írta, hogy az 1883. évi vadászati törvény "törvényre emelte a régi 
rossz szokást", azaz a tavaszi vadászat lehetőségét. /Az erdei szalonkát 
napjainkban is tavasszal vadásszák./

A halászati kártevőnek tartott vízirigót és jégmadarat szintén kímélet
re érdemesnek tartotta, mert - miként a jégmadárral kapcsolatban írta - "go
noszságot követnénk el, ha ezen csekély kár miatt /ti. az apró keszegek fo
gyasztása okán/ tökéletesen kiirtanók."

GREISIGER bírálta a vadászati törvényt azért is, mert a galambok, ger
lék számára nem biztosított kíméletet. "Sajátságos - írta -, hogy vadászati 
törvényünk ezen ártatlan, vidékünk díszét emelő, a nép által megkedvelt és 
a szerelem jelképének tartott galambokat oltalmába nem veszi; a vadász sza
badságában áll nyáron át is reá lövöldözni. Gondoljuk csak meg, ha az öre
geket lelövik, mily nyomorultul vesznek el a galambfiak a fészekben!"^

A Magyarországi Kárpátegyesület és a szepesbélai vadásztársulat meg
bízásából GREISIGER Mihály 1882-ben Barlangliget környékén szirti fogoly 
honosításával próbálkozott. A szirti fogoly megtelepítése azonban nem si- 
került.11

Az említett madártelepítési próbálkozáson kívül szólnunk kell a Ma- 
gas-Tátrában végzett egyéb vadtelepítésekról is. A magyar vadászati iro
dalomban ugyanis a Magas-Tátrát - a zergéken kívül - éppen a honosítások
kal összefüggésben emlegették a leggyakrabban.

A Tátra déli - Felsöhági - és keleti - Javorina - oldalán HOHENLOHE 
herceg az 1890-es években nagyarányú vad/vissza-/telepítésekbe kezdett. Az 
őshonos óz és szarvas, továbbá a zerge és az európai bölényen kívül külön
féle vadkecskéket, vadjuhokat és szarvasféléket hozott a birtokára. Ezek
egy része elszaporodott, rájuk vadászatot tartottak. /Például 1906-ban

12Javorina környékén bölényvadászat volt./ Nagyobb részben azonban a tele
pítési próbálkozások - az őshonos őz, szarvas és zerge kivételével - siker
telenek maradtak. Hiányzott ugyanis a telepítéseknél nélkülözhetetlen 
szakismeret.

A herceg és a turisták, így az azok érdekeit képviselő Magyarországi 
Kárpátegyesület viszonya nem volt teljesen felhőtlen. A herceg igyekezett
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ugyanis minél nagyobb területet - éppen a telepített vad nyugalma érdekében - 
a turisták elől elzárni, ugyanakkor az FKE közbenjárását is kérte a vadállo
mány megóvásáért. így az Egyesület 1900-ban megkereste Szepes vármegye al
ispánját, hogy a rendelkezésre álló eszközökkel védje meg a herceg messze- 
földről, nagy költséggel hozatott állatait.*"* H0HENL0HE herceg aztán idő
ről időre hajlott a turisták kérésére: megnyitott egy-egy utat /itt első
sorban a Bélai-havasokról van szó/ a turisták előtt.

A Magyarországi Kárpátegyesület a halfajok védelmében is többször ki
fejtette az álláspontját. Az egyesület tagja, PELECH E. János 1879-ben kü
lönösen a pisztráng védelme érdekében emelte fel a szavát. "A folyók szabá
lyozása írta -, tavak lecsapolása, a gyárakból a vízbe folyó mérges anyagok 
napról napra pusztítják a nemes halat. Ha mihamarább erélyes intézkedések 
nem fognak történni a pisztráng védelmére, ha országos törvény nem veszi ol
talma alá, mely a fogás módját s idejét szabályozza, ha végre a tenyésztése
mesterségesen is elő nem segítettik: Kétségkívül be fog következni azon idő,

14midőn e becses hal csak a természeti gyűjtemény tárakban lesz feltalálható."
Két évvel később ROWLAND Vilmos halászati egyesületek alakítását java

solta. Ezék tevékenységei között a pisztrángtenyésztést, tehát a mesterséges 
halszaporítást a legfontosabb feladatnak tartotta.*'* Valóban, 1883-ban a Kés
márk székhellyel megalakult Poprád-völgyi Halászati Egyesület egyik első 
dolga pisztrángtelep létesítése volt.*^ Ugyancsak igyekeztek a halászatot, 
különösen az ívási időben történő halászatot, horgászatot korlátozni.

A halászat megfelelő országos szabályozását az MKE ijgnételten kérte,
majd a készülő törvényt /az 188. évi XIX.tc.-et/ pedig PELECH E. János véle-

1Rményezte; akit a miniszter ezért dicséretben részesített.
A növények védelme
A Magyarországi Kárpátegyesület Évkönyvei szerint az egyesületben legelő
ször ROWLAND Vilmos vetette fel a tátrai erdők, ezen belül is egyes pusz
tuló fafajok védelmét, ö már 1876-ban felemelte szavát a cirbolyafenyő 
kímélése, lehetőség szerint szaporítása érdekében. A cirbolyafenyő - miként 
írta - "nagyobb kíméletet érdemel, mint amennyiben eddig részesült", mert 
ha "az embereknek önzése által előidézett visszaélés /ti. a nagyarányú 
fakitermelés, illetve a cirbolyafenyő-csemeték eltulajdonítása/ jövőben a
legszigorúbban /sic!/ meg nem fenyíttetik, akkor á Kárpátokból a díszes

19havasi /cirbolya-/ fenyő alkalmasint nemsokára egészen el fog tűnni."
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Ennek meggátlására - összefüggésben a Tátrafüred közelében lévő erdők megvé
désével az MKE 1879-ben kérte Szepes vármegye törvényhatóságának hathatós 
intézkedését.^

Az 1879. évi erdőtörvény alapján a havasi- és törpefenyövel borított 
hegyoldalak a véderdők kategóriájába kerültek, így azokat fenntartandókká 
nyilvánították. Ugyancsak igyekeztek a fürdőtelepek körüli erdők fokozott 
védelmét is elérni, de ebben a mind Kárpátegyesület, mind a kezdeményezést

21támogató Országos- Erdészeti Egyesület csak részsikereket könyvelhetett el.
Ugyancsak részsikert hozott a Poprád - Tátrafüred közötti út befásítására
tett indítvány is, amelynek szükségessége legelőször szintén a Magyarországi

22Kárpátegyesület közgyűlésén hangzott el.
A cirbolyafenyő mesterséges elszaporítása érdekében MÁRIÁSSY Ferenc 

birtokos előbb a Menguszfalvi-völgyben, majd a szomszédos vidékeken fenyő
magot vetett. Ugyanakkor az MKE-nek ezer csomag cirbolyafenyőmagot adott át 
azért, hogy a turisták azt a cirbolyafenyő tenyészövében szétszórják, s 
ezzel is elősegítsék a ritkuló fafaj fennmaradását. Az 1880. évi egyesületi 
évkönyvben aztán kérték a turistákat, "hogy alkalomadtán a jó ügy érdekében
ne sajnálják a kiszórás csekély fáradságát, annál is inkább mert a csomagok

23töltésénél és előállításánál gyöngéd női kezek fáradoztak."
A lágyszárú növényzet szempontjából legfontosabb kérdés a legeltetés által
veszélyeztetett havasi rétek, legelők megóvása volt. Bár a Magas-Tátrára
- ellentétben például az Alpokkal - sem a kiterjedt havasi legeltetés, sem

24a havasi kaszálók nem voltak jellemzőek, mégis a Magyarországi Kárpátegye
sület az értékes területek bérbe vételével igyekezett az állattenyésztés ká
ros hatását kiküszöbölni. Különösen jelentős volt a Felkai-tó felett lévő,
kiszáradt tengerszem helyén kialakult Virágoskert/-rét/, amelynek megóvására

25az 1876. évi közgyűlésen hangzott el javaslat. Valóban, az MKE bérbe vette
a területet, s csak augusztus végén engedte ott meg a legeltetést, de minden
évben vita volt a tulajdonossal. Tíz év múlva, 1886-ban aztán a bérlet meg-

26szűnt, s 1888-ban újra elkezdődött az alkudozás a legeltetés körül.
Hogy a tulajdonos községek nem szívesen egyeztek bele a különféle vé

delmi célú korlátozásokba, arra a Szepesbélához tartozó "Drechslerháuschen" 
nevű, botanikailag rendkívül értékes terület esete lehet a példa. Az egye
sület 1891. évi márciusi ülésén ROTH Márton javasolta, hogy az említett 
helyet vegyék bérbe. "Ezen indítvány tárgyalásánál írták a jegyzőkönyvbe -
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jól informált részről kinyilatkoztatott, hogy Béla város ezen rétséget,
illetve legelőt már a gazdákra való tekintetből sem adhatja bérbe, de a
Kárpátegyesület érdekében bizonyára a megfelelő intézkedéseket megtenni

27hajlandó lesz." A város aztán úgy határozott, hogy a területet csak ta-
28vasszal, a növények zömének virágzása előtt legelteti.

Mindehhez tudnunk kell, hogy az MKE nem az egyes, netalán ritka vi
rágok miatt igyekezett a legeltetést korlátozni, hanem elsősorban eszté
tikai szempontokból. Az volt a célja, hogy a havasi rétek virágzása ide
jén a turisták gyönyörködhessenek abban, tehát a virágzást jóval megelőző, 
tavaszi, illetve az augusztus végi legeltetés számára elfogadható volt. 
Akkor ugyanis még nem gondoltak arra, hogy a rétek vegetációjában ritka, 
esetleg a kipusztulás szélére kerülő növények is előfordulhatnak.

A havasi gyopár esetében viszont kimondottan a növény ritkasága,eset
leges elszaporítása volt a cél. A Kárpátegyesület ennek érdekében a Bélai- 
havasok birtokosaihoz már az 1870-es években felhívást intézett, s Szepes-
béla város, továbbá HOHENLOHE herceg valóban igyekezett a havasi gyopár

29termőhelyét megvédeni.
1883-ban egy közlemény látott az évkönyvben napvilágot, amely szerint 

a havasi gyopár- nemcsak mészkövön, hanem grániton is tenyészne."^ Ennek ha
tására több helyen /Késmárki-, Nagyszalóki- és Gerlachfalvi-csúcsok köze
lében/ megkísérelték ennek, a turisták jelképének tartott növénynek a meg
telepítését /a Magas-Tátra jelentős részét gránit alkotja/, de nem értek 
el sikert."** A havasi gyopár a meszes sziklák növénye maradt.

Kisebb eredményt értek el a havasi rózsa /Rhododendron/ betelepítésé
ben. Az Alpokból és Máramarosból hoztak növényeket, s 1881-ben SCHERFEL 
Aurél az MKE anyagi támogatásával ezeket több helyen elültette. 
SCHERFEL munkája csekély eredményt hozhatott, mert az MKE 1889 októberi 
választmányi ülésén újra tárgyalták az ügyet. Miután az egyesület erre a
célra további pénzt nem tudott biztosítani, gróf CSÁKY Gyula, Szepes vár-

32megyei főispán alapítványt tett a havasi rózsa meghonosítására. A négy 
évvel később készített beszámoló szerint azonban sem a Felkai-völgyben, 
sem a Nagytarpataki-völgyben, sem pedig a Nagyszalóki-csúcs környékén 
tett kísérletek nem sikerültek, egyedül Barlangliget mellett, a "Quell- 
gründchen" nevű helyen maradtak meg az elültetett Rhododendronok.'5'5
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Földtani érték védelme
Erre a Kárpátegyesület legelőször 1901-ben gondolt. A választmány 1901 ja
nuárjában határozta el, hogy "dr. Greisiger Mihály indítványára... fel
kéri Takács Kálmán gánóczi földbirtokost, hogy a gánóczi mésztuffa-domb
ból, mely oly szembetűnően mutatja az őskori rétegeket, egy-két méter 
átmérőjű kőoszlopot hagyjon meg, illetve engedje át az egyesületnek, hogy 
az utókor számára tanulságul m e g m e n t e s s é k . A z  Egyesület ezen kezdemé
nyezésének eredményéről ugyan nincsen tudomásunk, de a későbbiekben, a ter
mészetvédelmi összeírások során erre nem tértek vissza. így a kért "kőosz- 
100 valószínűleg nem maradt meg.
Az általános természetvédelem eszméjének megszületése
A növények és állatok védelme a XX. században vezetett el az általános ter
mészetvédelem megfogalmazásához. Ekkor a természetvédelem a tudományos, a 
történelmi, az esztétikai vagy a különlegességénél fogva érdekes és érté
kes természeti képződmények óvását jelentette. Magyarországon az értékes, 
a fenti csoportok valamelyikébe tartozó természeti objektumok összeírásá
ról, majd az összeíráson alapuló védelmi intézkedésekről 1909-ben szüle
tett földművelésügyi miniszter rendelet. Ennek megfelelően kezdődtek el 

vármegyei összesítésben - az összeírások. Szepes vármegye ezirányű mun
kájáról az MKE évkönyve részletesen beszámolt, s közzétették a védelemre 
érdemes természeti értékek jegyzékét azzal, hogy az esetleges további ki
egészítéseket be lehessen terjeszteni.

A vármegye elöljárósága a cirbolyafenyőt és a havasi gyopárt minden
hol védendőnek ítélte. Ugyanígy néhány millenniumi és Erzsébet királyné 
emlékére ültetett fáról, erdőről is gondoskodott.^ Ezeken kívül további, 
összesen 136 objektumot soroltak fel, amelyeket meg akartak védeni. Mi a 
teljes felsorolást itt mellőzzük, a jegyzékből csak néhányat ragadunk 
ki . 38

A védendők között szerepelt a Magas-Tátra minden jelentősebb tava a 
Szent Iványi-Csorba-tóból az északi lejtőkön lévő Békás-tavakig. Ugyan
így a vízesések és a barlangok, továbbá néhány őserdőrészlet. A vármegye 
egyéb vidékeiről például a Hernád-áttörés, a gánóci meleg források és a 
branyiszkói honvédemlékmű.
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Az összeírt, védelemre beterjesztett emlékeket a vármegye elöljáró
sága művészi kivitelű albumban szerette volna a nagyközönség elé tárni. 
Ugyanakkor ott, ahol szükség volt rá, vaskorlátokkal kívánta - például az 
egyes fákat, facsoportokat - az illetéktelenek behatolásától megóvni. Szin
tén vastáblákkal jelölték volna meg a kiterjedtebb, látogatottabb helyeket 
/például tavakat, vízeséseket/.

Az 1909-ben elindult országos összeírást azonban nem követte természet- 
védelmi törvény, mert az 1914-ben előkészített javaslat a háború kitörése 
miatt nem került a parlament elé. így a tátrai természeti értékek törvényes 
védelme is elmaradt. Ennek ellenére a Magyarországi Kárpátegyesület a véde
lem kérdését továbbra is felszínen tartotta, sőt tovább ment: 1914-ben a 
Tátrában nemzeti park kialakítására tett javaslatot. A Magas-Tátrátan je
lentős, mintegy 100 ezer kh birtokkal rendelkező H0HENL0HE herceg 1914-ben 
ugyanis az uradalom eladását fontolgatta. Ekkor az Egyesület választmánya
úgy határozott, hogy felkéri a magyar kormányt: "ha csak lehetsége,...

39/a birtokot/ vegye meg, hogy a Tátra mint nemzeti park megmaradjon."
Ha nem is ekkor, de az államfordulat után a HOHENLOHE-birtok valóban 

állami kézbe került, s magvát képezte az 1948-ban megalapított Tátrai Nem
zeti Parknak.

x x x
Összefoglalásul legelőször arra mutatunk rá, hogy a Magyarországi Kár

pátegyesület évkönyvei a vidék tudományos feltárásának és bemutatásának 
fontos fórumot biztosítottak. Ennek révén olyan újszerű eszmék, mint pél
dául a mai értelemben vett természetvédelem is, megjelenhettek az évkönyvek 
hasábjain.

A természetvédelem ugyanis - s ez lenne az évkönyvben közöltek másik 
tanulsága csak azokon a területeken tudott korán, már a XIX. század vé
gén, illetve a XX. század elején védendő értékeket felmutatni, ahol a ter
mészet- és történettudományi feldolgozás előrehaladott volt. Tudjuk pél
dául, hogy az 1909. évi Összeíráskor Szabolcs vármegyéből a Bátorligeti-
őslápot nem jelentették be védendőnek, mert a megfelelő kutatások hiánya

40miatt az értékét nem ismerték. Ezzel szemben Szepes vármegyében, kü
lönösen pedig a Magas-Tátrában az első természetvédelmi összeíráskor már 
szinte valamennyi, ma is a legnagyobb értéknek tartott objektumot ismer
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ték. Ezek tényleges és hathatós védelmére tett lépésekben a Magyarországi 
Kárpátegyesület példamutatóan járt az élen.

Mindezek ismeretében szinte természetes, hogy a nemzeti parkok eszmé
jének első magyarországi felvetése után /ez LASZ Samu nevéhez és az 1908- 
as évhez köthető^*/ az MKE az elsők között ajánlotta a Tátrai Nemzeti Park 
megalakítását. Ez azonban csak évtizedek múltán, 1948-ban valósult meg, amit 
viszont a Magyarországi Kárpátegyesület mint testület már nem ért meg.
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