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– Nincs megállás, megint egy jelentős 
állomáshoz érkeztek. A több mint hat 
hektárnyi új terület számos fejlesztést 
tesz lehetővé.
– Megörököltük, helyesebben jórészt visz-
szakaptuk azt, amit 1950-ben elcsatoltak 
tőlünk, így most 18 hektáron működünk. 
A Vidám Park bezárt, mert ezt a szórakoz-
tatási formát egyre kevesebben igényelték. 
Az utolsó öt évében rengeteg közpénz folyt 
el rá: több, mint egy milliárd forintot bizto-
sított a főváros, hogy félévekre kinyisson. 
A visszahagyott terület egy rendkívül le-
romlott állapotú, környezeti károkkal ter-
helt barnamező, rozsdazóna. Az a felada-
tunk, hogy itt új, növény- és állatvilágban 
gazdag, közösségi és kulturális funkciók-
kal kiegészülő, fenntartható, egész évben 
hasznos közösségi tér jöjjön létre.

– Az izgalmas kérdés, hogyan lesz itt a 
közeljövőben kellemes, ligetes zöldöve-
zet. Ráadásul nem is egy, hanem kettő. 
A Mesepark, meg a Pannonpark – a fe-
dett parkkal a biodómban.

– Tudni kell, hogy ez a terület régóta szol-
gálta a nagyközönséget, de nem mint zöld-
terület, sőt történelmileg sem tartozott a 
Városligethez. A vasútig a Hermina út szel-
te ketté, amitől délre alakult ki a Vurstli 
1908 után. Mutatványos bódék és kávéház, 
mozgóképszínház és szatócsbolt, hajóhin-
ták és körhinták telepedtek az állatkerti 
„Külső Mutatványos Telepre”. Északra, 
a Hungária körútig, ahová a biodóm ke-
rül, felparcellázott építési telkek voltak, 
éppúgy, mint az úton mindenhol, és eze-
ket vásárolták fel a Meinhardt testvérek 
a későbbi Angol Park számára. Az 1910-
es évek óta zajos, sűrűn beépített vásári 
mulató, vigalmi negyed volt itt, és a zaj, 
a sörpatak, és a diszkózene uralta még a 
legutolsó napokat is.

– Szívesen hallgatnánk még a régi idők-
ről szóló érdekes előadását, de a valóság 
sajnos prózaiabb. Mert ha kinézünk az 
irodájának az ablakán, hegyekben áll-
nak a feltört, többmázsás betontöm-
bök az udvaron. Úgy látszik hatalmas 

munka és költség lesz a barnamező re-
habilitációja.
– Tönkrement épületállományt, szinte 
ipari zónát kaptunk a Hungária körút és 
a Hermina út közé zárványosodott terüle-
ten. Minden közmű cserére szorul. Szinte 
mindennap kiderül valami, amivel meg 
kell küzdenünk, s ez hátráltatja a mun-
kákat. Például a dodzsem mennyezete 
azbeszttel volt burkolva, ami évtizedek 
óta porlott, mérgezte az itt dolgozókat és 
a kocsikázó gyermekeket is. Ezt is örö-
költük a műemléki védettségű játékok, 
a Körhinta, a Hullámvasút és a Mesecsó-
nak mellett. Az adottságok nemhogy nö-
vénykerti, de parkfejlesztési szempontból 
is nagyon rosszak. A mintegy 75 ezerből 
50 ezer négyzetméternyi betonnal, asz-
falttal fedett, sivár területről csak nagy 
költségekkel lehet az olaj- és más szeny-
nyezéseket, mélyépítési maradványokat, 
tönkrement közműveket, helyenként mé-
teres vastagságot is meghaladó beton-
tömböket eltávolítani. A sóder, a tapo-
sott föld és az útfelületek között csupán 

„A valóság szebb lesz a mesénél”
Csontó Sándor

A Fővárosi Állat- és Növénykert az ország legnépszerűbb és leglátogatottabb kulturális és turisztikai attrakciója: 
minden évben egymilliós látogatottsággal büszkélkedhet. Az egykori Vidám Park helyén megkezdődtek az új, 
nagyszabású fejlesztések. Ennek részleteiről dr. Persányi Miklós főigazgatót kérdeztük.
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három-négyszáz négyzetméteren volt 
foszlányos gyepfolt, virágágy. 

– Látható, hogy a meglévő faállományt 
gondosan körbekalodázták. De nyilván 
számos egyedet nem lehet megmenteni. 
– Felmértük a teljes zöldvagyont: alig 13 
százalék volt a zöldfelület. A projekt vé-
gére a duplájára fogjuk növelni, és a fe-
dett parkban télen is lesz lombtenger. A 
mostani mintegy 400 helyett több mint 
580 nagy fa lesz itt. Az itt lévő állományt 
sajnos nagyon elhanyagolták, legalább 
harmada elöregedett vagy rossz állapotú, 
törzsük korhadt, odvas, koronájuk torz, 
vagy helyenként egymást nyomják el, dön-
tik meg a túlültetés miatt. Szeles időben 
rendszeresen zuhannak le mázsás ágak, 
hasadnak meg fatörzsek – ilyen fák közé 
felelőtlenség embereket, pláne gyereke-
ket engedni. De van még idő megújulni. 
A közönség 2019-ben térhet vissza a Kör-
hinta és a Hullámvasút közti zónába, ez 
alatt érdemes a leromlott és olykor életve-
szélyt jelentő fák helyett mielőbb méretes 
egészségeseket telepíteni. Az tény, hogy 
– elsősorban az állapotuk miatt – sajnos 
itt sem kerülhető el fák kivágása, cseré-
je. Jóllehet a leendő épületek kontúrjait 
úgy jelölték ki az építészek, hogy minél 
kevesebbet érintsen. A virulens, értékes, 
nehezen pótolható példányokat egyedi, a 
világon a legmodernebbnek számító né-
met technikával – akár 12 hónapnál hosz-
szabb előkészítés után, akár 10 köbmé-
teres gyökérzetes földlabdájával együtt 
– kiemeljük, és oda helyezzük, ahol eddig 
csak betonpusztaság volt. A főváros újabb 
zöldterülettel gyarapodik, nem beszélve a 
majdani szubtrópusi csarnok télen is zöld 
fedett parkjáról. Összesen több mint 1500 
fatermetű növényegyedet ültetünk és mellé 
10 ezer más talajtakaró növényt. De hadd 

emeljek ki még valamit! Most ez a hely a 
város egyik legnagyobb zajterheléssel és 
légszennyezéssel bíró csomópontja. Ide fut 
be az M3-as autópálya, felettünk a nyolc 
forgalmi sávos felüljáró, és a vasúti síne-
ken pár percenként zakatolnak vonatok. 
A biodóm a Ligetet is védi majd a zajtól 
és szálló portól, és olyan számottevő – az 
egészségünkre is ható – változást fogunk 
elérni, amit egyértelműen érzékelnek az 
emberek. Például a környezeti átlaghőmér-
séklet nyáron 1,2 fokkal csökken majd az 
új parkosításnak köszönhetően.

– Valóban nagyon látványos lesz a fej-
lődés, és szükség is van rá, ismerve a Li-
get Budapest projekt körüli hercehurcát. 
Nem kérdezzük, miért támogatja, mert 
értjük az álláspontját. De mennyibe fog 
ez kerülni a fővárosnak, az adófizető 
állampolgároknak?
– A Városliget bajai hosszú idő óta halmo-
zódtak. Két évtizedig hiába hánytuk falra a 
borsót a Liget Köztársaság Szövetség útján 
is, ami az itt dolgozó intézmények és cégek 
vezetőit tömörítő civil egyesület. Szóvá tet-
tük a park állapotát, a közlekedési káoszt, 
a parkolók hiányát, a bóvli-bódékat, a gaz-
dátlanságot. Hogy végre történik valami, 
annak, az életük javát a Ligetben élőkkel 
együtt örülök. Az Állatkert szerencséjének 
még inkább, hiszen a Vidám Park területé-
re nem pláza meg óriás hotelek kerülnek, 
mint korábban felmerült. Közcélokat, okta-
tást és pihenést szolgál majd. A fejlesztés-
hez nem lett volna a fővárosnak elég pén-
ze, de most, hogy a Ligetnek költségvetési 
sora lett, éppúgy orvosolhatjuk a környe-
zeti bajokat, mint az Állatkert helyhiányát 
vagy a holtszezoni pangást. A fedett parkot 
tartalmazó biodómra és környezetére meg 
a Meseparkra a kormány 2015 és 2019 kö-
zött éves átlagban 5 milliárdot biztosított. 

A főváros is hozzátett évi félmilliárdot. 
Minden összevetés sántít, de az éves rá-
fordítás mondjuk egy-két harci helikopter 
ára, és millióknak hoz örömet évtizedekig. 

– Jól tudjuk, hogy az Állatkert jelenlegi 
igazgatási épülete és gazdasági udvara 
lesz a jövőbeni Mesepark központja?
– Elsőként a Mesepark készül el, jövő ta-
vaszra. A beruházást már két éve elkezd-
tük az Állatkertnek egy olyan részén, a 
Nagycirkusz mögött, amit a közönség 
nem ismerhet. A kisgyerekes családoknak, 
óvodásoknak és kisiskolásoknak készülő 
családi élményparkban és a hajdani Vur-
stli egy részén a mesékből ismerős szelíd 
és ház körül élő állatokkal találkozhatunk. 
Nosztalgikus mutatványos üzemeket, gye-
rekbarát játékokat és állatsimogatókat 
integráltunk az új birodalomba, ahová a 
Körhinta mellett lehet majd belépni. Bőví-
tettük a hajdani szolgálati lakások házát, 
és a nyáron megkezdődik benne a kiállítás 
felszerelése. Ez lesz az Elvarázsolt Kastély 
utóda, munkanevén a Mesevár. Még több 
„szórakoztatva nevelést”, modern médiu-
mokat is használó, állatmesék hőseit fel-
villantó sajátos játékokat, állatokkal való 
kontaktus-élményeket szeretnénk kínálni 
az apróbb és nagyobb látogatók számára.

– Lassan Ön is kezdhet csomagolni, hi-
szen az irodája is költözik, igaz csak 
pár száz métert.
– A millenniumra felhúzott klinkertéglás 
hajdani rendőrkaszárnyában lesznek az 
irodáink, plusz a régi istállórészben az 
állatkórház. Legutóbb egyébként az Or-
szágos Toxikológiai Intézet volt itt. Vi-
szont minden mérgünk el fog szállni, ha 
jövő tavasszal átadhatjuk a közönségnek 
a csodálatos Magyar Mesék Kertjét. A va-
lóság szebb lesz a mesénél! ●

ZÖLDFELÜLETI MENNYISÉGEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA

 MEGLÉVŐ ÁLLAPOT CSAK KÜLSŐ KÜLSŐ-BELSŐ IS
	 összes	aktív	zöldfelület:	 összes	aktív	zöldfelület:	 összes	aktív	zöldfelület:

FEJLESZTÉSI TERÜLET: 8496 m2 18558 m2 23291 m2

PANNON PARK+
MESEPARK 8729 m2 21169 m2 25902 m2


