
TARLÓS ISTVÁN beszéde 

 

Szép napot kívánok mindenkinek!  

Tisztelt Miniszter úr, Főigazgató úr, tisztelt ünneplő közönség! 

Engedjék meg, hogy a tulajdonos Fővárosi Önkormányzat és a magam nevében is köszöntsem Önöket 

ezen az ünnepi napon! Külön köszöntöm Thomas Kauffels urat, az Európai Állatkertek és Akváriumok 

Szövetségének elnökét, valamint Schmidt Egon Kossuth-díjas írónkat.  

A kerek születésnapokat szokás megünnepelni. A 150 szép kerek szám, a mi Fővárosi Állat- és 

Növénykertünk napra pontosan épp ma 150 éves. Az 1866. augusztus 9-én kapuit megnyitott, 

nagyközönség előtt megnyitott intézmény kerek születésnapja van tehát. Igaz, akkor ez a nap 

csütörtökre esett, nem keddre. A budapesti állatkert jelenleg Európa egyik legpatinásabb, legszebb, 

leglátványosabb állat- és növényparkja. Bécsben 1872 óta működött állatkert és tulajdonképpen 

nálunk is már a reformkorban felmerült egy magyar állatkert alapításának ötlete. 1859-ben híres 

magyar tudósok, Xantus János, Szabó József geológus professzor, Kubinyi Ágoston, a Nemzeti 

Múzeum akkori igazgatója, karolták fel a tervet és 1863-ban a Magyar Tudományos Akadémia is 

megtámogatta a gondolatot. A spekulálás végül elhatározássá érlelődött és végül 1865 

szeptemberében, akkor még Pest szabad királyi város, az az időben Városerdőnek hívott 

Városligetből, mintegy 18 hektár területet 30 év díjmentes használatra átengedett egy magáncégnek. 

A cél állatkert létesítése volt.  Növénykertről akkor még nem volt szó. A terület egykor ártéri 

ligeterdő, láprét lehetett. Az Árpád-kortól valószínűleg hosszabb ideig legelőnek használták, később 

Domonkos rendi apácák tulajdonába került, végül Pest város lett a tulajdonosa. 1755-ben 

fatelepítések folytak itt és egészen az állatkert létesítéséig faiskola is működött. Az 1866-os nyitáskor 

gyakorlatilag az állatkert első igazgatója a kalandos életű tudós, Xantus János volt. Talán nem 

mindenki tudja, de May Károly Xantusról mintázta Old Shatterhand regényalakját. A megnyitáskor 11 

nagyobb és több kisebb állatházban, mintegy 500 egyedet láthatott a közönség. Az első évtizedekben 

Erzsébet királyné és Ferenc József is ajándékozott állatokat a kert számára. Az egyesített magyar 

főváros, Budapest 1907-ben vette át a területet és az intézményt, amely azóta is, ma is a főváros és 

az önkormányzat egyik legrangosabb intézménye. 1912-ben javarészt Kós Károly tervei alapján 

jelentős átépítésre került sor. A fejlesztés fő patrónusa az akkori főpolgármester, Bárczy István volt. 

Ekkor épült például az Elefántház, a Madárház, a Pálmaház is. A megújult kert 1912. május 12-re 

készült el. Ekkor már igen gazdag állatállománnyal büszkélkedhetett. Az első, de különösen a második 

világháborút erősen megszenvedte az állatkert. Súlyos bombatámadások érték, melyeket jószerével 

csak az Elefántház vészelt át épségben, a 2500 állat közül talán 15, ha életben maradt. A Rákosi 

rendszerben egy cipőfelsőrész-készítőt bíztak meg az állatkert vezetésével, de 1956-tól már Anghi 

Csaba, az egyik legnevesebb főigazgató vette át a vezetést. Ő tudományos alapokra helyezte a kert 

működését és alapvető nagyságrendi minőségi emelkedést ért el az állatkert fejlesztésében, aminek 

hatásai mai napig érződnek. Gyakorlatilag más dimenzióba emelte az intézményt, gazdag nemzetközi 

kapcsolatrendszert is kiépítve. A rendszerváltozást követően az állatkert folyamatosan fejlődő, jól 

prosperáló intézménye a fővárosnak. Különösen igaz ez a 2010-et követő évekre. A FÁNK ma 

Budapest egyik büszkesége, egyben a városvezetés szívügye. Már az 1990-es években is Persányi 

Miklós professzor az intézmény főigazgatója, akit rövidebb időre, minisztersége idején, a szintén 

kiválóan dolgozó, azóta sajnos elhunyt Bogsch Ilma váltott fel, majd 2007 óta ismét Persányi Miklós 

vezeti példamutató teljesítménnyel az állatkertet. A főként 2010 utáni folyamatok eredményeként az 

állatkert ma az ország leglátogatottabb közintézménye, évi mintegy 1,1 millió látogatóval. Egy 

látogató cirka 3 órát tölt el a parkban. Az állatkert fő tevékenységei a természetvédelem, az oktatás, 



a természet közeli szabadidős programok megszervezése, egyben tudományos kutatás és a kulturális 

örökség védelme, valamint az örökség gazdagítása. Korábban különböző okokból a Vidámpark, 

Nagycirkusz létesítése újabb és újabb területeket szakítottak ki az állatkert területéből, így idővel már 

csak 11 hektár állt az intézmény rendelkezésére. 2012-ben a Fővárosi Közgyűlés a Vidámpark 

megszüntetésével, hozzáteszem a hagyományos értékű játékberendezések megtartásának 

kötelezettsége mellett, ismét 17 hektárra növelte az állatkert rendelkezésére álló területet. A 2010 

utáni fejlesztések eredményeként például megújult a patinás főbejárat, a tigrisház, átépült a 

Nagyszikla és kialakult a Varázshegy komplexum látványos kiállító- és rendezvényterével. A 

hőenergiát ma már egy másik fővárosi cég létesítménye, a Széchenyi Gyógyfürdő termálvizéből 

nyerik. A régi műemlék állatházak közül sok visszanyerte eredeti szépségét. A megszűnt Vidámpark 

területének egy jelentős részén pedig 2014-ben megtörtént a Holnemvolt Park kialakítása. A HNVP 

már első szezonjában átütő sikert hozott. Lényegesen többen, több mint 450 ezren keresték fel, mint 

amennyien a megelőző években a Vidámparkba látogattak. A családi élményparkban állatok, 

műemlékjátékok, szórakoztató programok várják az érdeklődőket. A park részben őrzi a régi 

Vidámpark hangulatát is. Ez az állatkert ma már több, mint 1000 állatfaj, több mint 10 ezer egyedét 

mutatja be. Az emlősök tucatnyi csoportja mellett madarak, hüllők, kétéltűek, gerinctelenek és 

háziállatok számos csoportja és egyede képviselteti magát. A botanikai gyűjtemény fantasztikus 

érték, amit végképp nincs mód részleteiben egy beszédben összefoglalni. Ez a gyűjtemény mintegy 

2000 különböző fajból, alfajból és változatból áll, beleértve a Pálmaházban található trópusi 

kollekciót. Immár közel 30 jelentős épület és építmény található az állatkertben, ami nem mellesleg 

képzőművészeti alkotásokban sem szűkölködik. Például Róth Miksa mozaikjai, ólomüveg ablakok, 

eozinmázas Zsolnay szobordíszek, díszes vasalatok, kisplasztikák, szobrok, ivókutak említhetők ebben 

a körben. Folyamatosan bővül az állatállomány is. Számos olyan egyeddel gyarapodott az utóbbi 

években az állatkert, melyeket még soha nem tudott bemutatni vagy esetleg 100 éve nem 

találkozhatott már velük Budapest közönsége. A legújabb és leglátványosabb fejlesztés pedig nemrég 

indult el. Ez nem más, mint a 2018-ra illetve 2019-re elkészülő Mesepark illetve Pannon Park projekt. 

Utóbbi beruházást a magyar kormány 25 mrd Ft-tal támogatja és a Fővárosi Önkormányzat egyik 

legfontosabb projektjének számít. A szintén a volt Vidámpark helyén épülő Pannon Park, a Biodóm 

világszínvonalú létesítmény lesz, ahol időutazást lehet majd tenni. Hatalmas fedett parkot képzeljünk 

el, ahol meg lehet ismerkedni az egykori pannon ősvadonnal. Az állat- és növénykert jövőjére 

vonatkozó több lépcsős fejlesztési tervet a Fővárosi Közgyűlés ellenszavazat nélkül fogadta el, a 

terveket a szakemberek a nagyközönség igényeinek megfelelően, az új, bővített terület adottságai 

alapján dolgozták ki.  

Ünnepeljük őszintén a 150. születésnapot és kívánom, hogy az eddiginél is több gyerek és felnőtt 

látogathassa, biztonságban látogathassa az állatkertet, hasznos és felejthetetlen emlékeket szerezve 

az ott töltött órák során. Szeretnék köszönetet mondani a magyar kormánynak, hogy jelentősen 

támogatja Budapest kiemelt projektjét. Köszönetet mondok Persányi Miklós főigazgató úrnak, aki 

fővárosi státuszának és főigazgatói pozíciójának megtartása mellett nemsokára egy újabb pozíciót is 

elfoglal, aminek következtében a Városliget vonatkozásában szorosabbá válik a főváros és a kormány 

együttműködése is. Ebben a funkciójában Szabó József úr, a Főkert vezérigazgatója fogja segíteni a 

munkáját. Köszönöm Miniszter úrnak, hogy így a Liget programban is együttműködhetünk a jövőben. 

Végezetül szeretnék köszönetet mondani a FÁNK minden dolgozójának, továbbá biztosítani őket és 

önöket, hogy a főváros továbbra is a jövőben is elkötelezett az állatkert nagyszabású fejlesztése 

mellett. 

Köszönöm szépen, hogy mindezt elmondhattam önöknek ez ünnepi napon. 


