
Királyi fenség, főpolgármester úr, főigazgató úr, polgármester urak, elnök úr. Miért zöld a szamár? 

Amikor a 90-es évek közepén, még egész más minőségben megszervezhettük egy kis civil csoporttal 

az első Chagall kiállítást Magyarországon, akkor a gyerekprogramnak  ezt a címet adtuk: És a szamár 

miért zöld? Amikor a gyerekek összegyűltek, elsősorban városi gyerekek, diplomata gyerekek erre a 

programra, és megkérdeztük, hogy, milyen színű a szamár, akkor a legkevesebben azt mondták, hogy 

szürke. A többsége az arra szavazott, hogy nem is zöld, hanem tulajdonképpen piros. Pedig, hát a 

szamár az nem egy egzotikus állat a mi éghajlatunkon. De, azt is mondhatnám nagyon banálisan, 

hogy ezért van szükség állatkertre, hogy tudjuk, hogy milyen színű szamár, és egyáltalán tudjuk, hogy 

milyenek azok az állatok, amelyek vagy körülvesznek bennünket, vagy a világ más tájain őshonosak. 

Tehát sokkal fontosabb, illetve a két dolog mélyen összefügg, a tudás arról, hogy milyen a mi 

világunk, az állatvilág is, meg az az öröm, ami nem csak a gyermekeket jellemzi. Ismerik azt a 

helyzetet, én magam is gyakorlom, amikor korábban a gyermekeimmel, most már az unokáimmal itt 

járok, amikor egy csoda nem engedi el a felnőttet, és azt hiszik, hogy a gyerekek kedvéért jöttünk ide, 

de igazából minket nem lehet elrángatni egy-egy állatnak a megfigyeléséből. Az az öröm, ami 

felnőttet és gyermeket összeköt, az a rácsodálkozás, ami arról szól, hogy milyen csodálatos a 

természet világa, milyen csodálatosak a teremtés csodái, milyen gazdag és milyen sokszínű.  Végül is 

ez azt jelenti, hogy nem egyszerűen valami fajta állat szemlélésről van szó, valami fajta 

gyermekjátékról, hanem bizony az állatkert az egyik legrégebbi kulturális közintézmény. Bizonyára 

ezért van itt a Magyar Művészeti Akadémia elnöke is, merthogy kultúra, a szó legnemesebb 

értelmében kultúra az állat és növénykert Budapesten. Egyébként még mielőtt egyesült volna csak 

olyan mamutok előzték meg, mint a Magyar Tudományos Akadémia, vagy éppen a Nemzeti Múzeum. 

Az elmúlt másfél évszázad jól mutatja, hogy nem múló divatról volt szó annak idején, hanem nagyon 

is életre való kulturális gondolatról, és az itt dolgozók egy olyan hellyé tudták tenni ezt az intézményt, 

amelyik azóta is, és még mindig vonzza az embereket. Merthogy a tudás és az öröm mellett a másik 

szó az a szeretet, az emberek szeretik az állatkertet, ez a titka, és az állatkerti dolgozók ezért 

dolgoznak. A szeretet a legjobb cél és a legjobb program, a következő 150 esztendőre is. Az állat és 

növénykert fontos feladata az, hogy követi és átalakítja, részben alakítja, azt a megváltozott viszonyt, 

ami az embereket az állatok világához köti. Az első az egy negatív dolog, a fajpusztulás, ami olyan 

méretű, hogy még soha nem volt az emberiség történetében, a másik meg az, hogy az állatvilágnak, 

az állatok méltóságának a fölfedezése az egy egészen más típusú tiszteletet alakít ki. Ezek iránt az 

élőlények iránt, azt is mondhatnánk, hogy az állatkerteknek az egyik újabb funkciója, hogy egyfajta 

Noé bárkájaként átmentsék mindazt, ami a teremtés csodáihoz tartozik. 150 évvel ezelőtt más idők 

voltak, Főpolgármester úr beszélt már erről.  Fogyatkoztak a fehér foltok a világ térképéről 

földrajzilag is, egymást érték a fölfedezések a flóra és a fauna tekintetében, amikor megalakult ez az 

Állatkert, akkor hat esztendővel voltunk a világ első nemzeti parkjának, a Yellowstone parknak a 

megalapítása előtt. Az ország és Budapest, akkor még városerdő és állatkert szép jövő és hatalmas 

fejlődés előtt állt, a kezdet az valóban nagyszerű volt, erről is hallhattunk. A világon ma is működő, 

több mint 1000 újkori állatkertből, a budapesti 26-ként jött létre.  

És akkor a mai legfontosabb bejelentést, had tegyem meg itt az ünnepi alkalomból. Az állatkert, az a 

kertépítés, amely itt most a Magyar Állam és a Főváros támogatásával elkezdődik, az úgynevezett 

Pannon Park projekt, aminek része a Mesepark, a Biodóm, az méltó. Méltó a 150 éves intézmény 

eddigi történetéhez, amelyet valóban olyan nevek fémjeleznek, mint Xantus János vagy éppen Koós 

Károly. Egy olyan fejlesztés indul, egy olyan kertépítés, egy olyan állatkert építés, amelyik méltó 

ehhez a valóban nagyszerű 150 évhez. Bízunk benne, hogy egy olyan új korszak kezdődik, amelyik a 

fővárosnak is egy pluszt jelent, elsősorban azoknak, akik idelátogatnak, fővárosiak és nem fővárosiak, 

hiszen mi is azt látjuk, hogy mióta a főváros a gazdája az állat és növénykertnek, azóta a fenntartás 

biztonságos, tudományos és szakmai munka az kiváló. 2012 a 150 esztendős történelemben 



különösen fontos, mert először történt meg az, hogy a főváros nem elvett az állatkert területéből, 

hanem hozzátett. Átvette a vidámpark örökségét ez az intézmény, és ehhez is méltó. És hogy ha még 

tágabb területeket nézünk, akkor most gondoljunk egy kicsit arra, ami most a hátunk mögött van. Az 

egész liget, az egész liget vállalkozás, a múzeumaival, az épületeivel, az új parkokkal, akkor úgy látta a 

minisztérium elsősorban a magyar kormány természetes egyetértésével, hogy a miniszteri biztosság 

mellé, amelyik a ligetnek elsősorban az intézményfejlesztéséről szól, és az épületeiről szól, egy másik 

miniszteri biztosságot is érdemes ideilleszteni. A főpolgármester úrral teljes egyetértésben úgy 

gondoltuk, hogy szükség van egy olyan miniszteri biztosra, aki a kert és tájépítészeti beruházásokat 

fogja önállóan koordinálni, tehát a hivatalos megjelölés a kert és tájépítészeti beruházások miniszteri 

biztosa. Én úgy is nevezhetném, hogy a ligetnek a zöld miniszteri biztosa. Persányi Miklós urat, 

professzor urat kértük fel erre a feladatra, az ő szakmai munkája, szakmai előélete biztosít 

bennünket, hogy nem csak arról, hogy ezt a  legmagasabb színvonalon fogja végezni, hanem, hogy az 

együttműködés a másik miniszteri biztossal, Baán Lászlóval, akit külön köszöntök itt, az 

zökkenőmentes lesz, és valóban a fővárosnak és a kormányzatnak az együttműködését ebben a 

hatalmas fejlesztésben, amelyik ma Magyarország egyik legnagyobb fejlesztése, az valóban egy újabb 

szintre fogja helyezni.  Én fölhívnám egy harmadik miniszteri biztosra is a figyelmet, Fekete Péterre, 

aki egyébként a Fővárosi Nagycirkusznak és egyáltalán a cirkusz koncepciónak a megújításáért felel. 

Még nem beszélhetünk erről túlságosan nyíltan, de magunk között azért elmondhatom, bízunk 

benne egy olyan cirkusz koncepciót tud majd letenni az asztalra, amelyik ugyancsak növelni fogja, 

ahogy az egész liget projekt is növelni fogja a Városliget zöld felületét. A három miniszteri biztos 

együttműködésében bízva kívánok sok sikert, Persányi Miklós majd meglátja, hogy neki nehezebb két 

főnökkel, a főfőfőnök az a főpolgármester, én csak a miniszteri biztosi munkáját fogom koordinálni. 

Hogy nekünk lesz nehezebb a főpolgármester úrral ketten irányítani egy embert, vagy neki 

odafigyelni mind a két feladatra, bízom benne, hogy ez jól fog sikerülni, mert szükség van a liget 

minőségét, komfortját, város ökológiai és pihenési értékének a fontosságát kiemelni, az új kulturális 

létesítmények körül miért ne beszélnénk erről is, a kialakult konfliktusban kevesebb figyelem jut a 

városligetnek a parkfejlesztésére és egyéb fejlesztésére, hogy Magyarország legnagyobb népparkja 

fog itt majd létrejönni. Nem szabad, hogy lelassuljon ez a parkfejlesztés, közutak, sétányok, 

közlekedésszervezés, parkolás, ligeti tömegközlekedés, vízgazdálkodás, vízellátás, vízelvezetés, 

öntözés, a tó minősége, a szökőkutak, a park komfortfeltételeinek a fejlesztése, a bútorzattól az 

utcabútoroktól a játékokon át egészen az illemhelyekig minden ide tartozik, amiről beszélni kell. 

Merthogy azt akarjuk itt mindannyian, hogy egy új hasonlóan sikeres korszak nyíljon a liget életében 

is, amelyre az elmúlt 150 évben a Fővárosi Állat- és Növénykert számos jó példát mutatott.  

Köszönöm, hogy meghallgattak. 

 

 


