
Prof. Dr. Persányi Miklós beszéde az Állatkert 150. születésnapján 

 

Tisztelt Miniszter úr! Tisztelt Főpolgármester úr! Tisztelt Elnök Úr! 

Tisztelt Ünneplő Közönség! 

 

150 évvel ezelőtt az Állatkert alapítására létrejött társaság a következő jelszavakat 

íratta fel a részvényeire: „Tudomány, Gazdászat, Művészet, Élvezet”. Ezek a célok 

hosszú távra megalapozták a folyamatosságot, a fejlődés, a gyarapodás irányait – és 

ma is bátran vállalhatók.  

 

Az Állatkert másfél évszázada ugyanitt, másként, de mégis ugyanazt jelentette déd- és 

ükapáinknak, az ország és a magyar főváros közönségének, amit ma jelent nekünk és 

gyermekeinknek. Nevezetes közösségi teret, egy olyan helyet, ahol a Város randevút 

ad a Természetnek. És ez hely ma méltó a találkozásra. 

 

Az Állatkert a magyar polgárság egyik legrégebbi intézménye. Teljes egészében 

műemlék, és művészi értéke a kimagaslók közé sorolja az egész világon. Országos 

jelentőségű természetvédelmi terület. Van hát mire építenünk – hiszen óriások vállain 

állunk. 

 

Emlékezzünk a régiekre. Az Állatkertet létrehozó és 150 évig működtető kiváló 

emberek sokaságát illeti hála. Tudós hajlamú vezetői voltak, mint Fitzinger, Xántus, 

Kriesch, Lendl, vagy Nádler, Anghy, Bogsch Ilma. A Kertben dolgozott sok hírneves 

szakember, pl. Kittenberger Kálmán, Lányi György, Schmidt Egon, Pénzes Bethen. 

Sőt, még néhány kiváló művész is kereste itt a kenyerét: Fáy Aladár, Szemadán 

György, Kő Pál. És büszkeséggel szólhatunk a félszáz szakmában itt dolgozó 

emberekről a könyvelőtől a vízvezeték szerelőig, a dísznövénykertésztől az 

informatikusig. 

 

Büszkék vagyunk a folyamatosságra, arra, hogy nagy elődök nyomában haladunk. 

Nem egyszerű, hogy méltók legyünk hozzájuk, de igyekszünk. Hogy nem hiába, azt 

elsősorban az mutatja, hogy ma az Állat- és Növénykert az ország legnépszerűbb 

kuturális és turisztikai attrakciója. Évente egymillióan szavaznak a lábukkal az 

Állatkertre a kapuban, másfél millió érdeklődő a honlapon, 5,2 millió oldalletöltés, 

132 ezer Facebook rajongó.  

 

De más elismeréseket is említhetünk: Greenovációs Nagydíj. Magyar Brand. 

Superbrand. Prima Primissima Díj. És ott vannak a vitathatatlan szakmai sikerek: 

világhírnév az orrszarvúak mesterséges megtermékenyítésében, kihelyezett egyetemi 

tanszék egzotikus állatorvoslásban… Tízezernyi megmentett, meggyógyított védett 

állat. És Kertünk ma Magyarország legtöbbek által látogatott botanikus kertje, 

arborétuma, az egyik legszebb és legjobban gondozott parkja.  

 

Miért lett 150 év alatt az Állatkert olyan hely, ahol a tudás és a szeretet kéz a kézben 

jár? 150 éve 15 dolgozó volt a Pesti Állatkertben, ma 186 van. Aki itt dolgozik, 

tudással, szeretettel és tisztességgel végzi a munkáját. Akkor 110 féle állattal 

foglalkoztak, ma 870 félével. Akkor egyetlen képzett szakember volt, Xántus, ma 183. 

Ráadásul 60 szakmai diploma meg a mögöttük levő tapasztalat ad hátteret: 13 biológus 

és biológia szakos tanár, 4 kertészmérnök, 5 állatorvos, 18 agrár- és állattenyésztő 



mérnök, 16 vadgazdálkodási mérnök, no meg természetvédelmi ökológus, 

természetvédelmi mérnök, környezetvédelmi mérnök, erdőmérnök, zoológus. 

 

Evvel az emberi erőforrással mertünk belevágni 150 év történetének legnagyobb 

fejlesztésébe. Az új területünkön nemcsak állatkert-bővítés történik, hanem 

parknövelés is: megduplázzuk a zöldfelületet a korábbi időkhöz képest. A jövőnek is 

dolgozunk, de mindez persze első helyen a ma felnőtteinek és gyermekeinek szól, akik 

jövőre már birtokba vehetik a Meseparkot, majd 3 éven múlva a Pannon Parkot.  

 

Ma az Állatkerttel a Városliget térségének legnagyobb területű és legtöbb látogatót 

fogadó létesítményét ünnepeljük. Ez az intézmény pár év múlva még többet ad 

Budapest közönségének és a főváros vendégeinek, mint az eddigi 150 évben 

akármikor. Az Állat- és Növénykert fővárosi fejlesztését a Kormány támogatja, és az 

sok szállal kapcsolódik a Városliget jobbításához. Ami sok éve a szívügyem. 

 

Főpolgármester úr kezdeményezésére és Miniszter úr felkérésére szép, de nehéz 

megbízatást fogadok el. Mindkettejüknek köszönettel tartozom azért, hogy támogatták 

az Állatkert fejlődését, és hogy támogatták és jelenlétükkel is emelik ünnepünk 

méltóságát.  

 

Ugyan a Városliget funkcióiról már meghozott döntések kialakították újabb teendőim 

kereteit, de a feladat végleges tartalmába volt beleszólásom, és ez legkivált „a 

Városliget, mint tájképi kert jellegű közpark helyreállítása, a Városliget funkcionális 

megújítása és fejlesztése, zöldfelületeinek növelése és rehabilitációja, kerttörténeti 

értékeinek felmutatása és tájépítészeti megújítása.”  

 

Mert mi is a cél? A következő pár év alatt a Városliget, mint közpark a 21. századi 

igényeknek megfelelően újuljon meg, és ennek során a lehető legtöbb, a lehető legjobb 

minőségű, valóban teljes értékű zöldfelület legyen a Ligetben. Jobb legyen, mint 

bármikor.  

 

22 éve kezdtem itt ezt a kertet irányítani, próbáltam a parkot szebbé és jobbá tenni. 

Látható, hová jutottunk. Ehhez értek, ezt vállaltam, és szívesen dolgozom azért, hogy 

az Állatkertben megtapasztalható minőség a Városligetre is kiterjeszthető legyen.  

 

Az Állatkert generációk érdeklődését és szeretetét érdemelte ki, és megkerülhetetlen 

részévé lett a hazai kultúrának és művelődésnek. De amin ma dolgozunk, szól az 

utódainknak is, akik 50, 100, vagy akár 150 év múlva keresik majd fel ezt a helyet. 

Közös felelősségünk, hogy mi, a Kertért ma dolgozók is értéket, maradandót, 

évszázadon átívelőt alkossunk, ahogyan eleink tették. 

 

De amin ma dolgozunk, szól az utódainknak is, akik 50, 100, vagy akár 150 év múlva 

keresik majd fel ezt a helyet. Közös felelősségünk, hogy mi, a Kertért ma dolgozók is 

értéket, maradandót, évszázadon átívelőt alkossunk. Ugyanúgy, ahogyan eleink tették. 

 


