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Old Shatterhandtól a foltos nyakorjánig

Egy kis Zoo-történet

Tudjuk, hogy a rómaiak a gladiátor viadalokon vérre 
menő küzdelmet folyta" ak a vadakkal, ám ők nem 
alapíto" ak állatkerteket. Az első alapítókat az óko-
ri keleten kell keresnünk. A középkori uralkodók is 
kedvelték a különleges vadállatokat, s távoli földré-
szekről hoza" ák őket az udvaraikba. Nemcsak bel-
ső, hanem külső „szolgálatot” is teljesíte" ek: a rossz 
szándékúak elre" entésére is juto"  belőlük a várakat 
körülölelő árkokban.

Akkoriban szokás volt az állatokkal „országjáró 
túrára” indulni, s így az egyszerű nép is találkozha-
to"  különleges, addig ismeretlen állatokkal.

A világ első állatkertjét nem oly messze tőlünk, az 
ausztriai Schönbrunnban nyito" ák meg 1752-ben. A 
világ számos pontján ennek mintájára hozták létre 
az újabbakat, így többek közö"  Londonban, Berlin-
ben, New Yorkban és Szentpéterváro" .

Mi volt a helyzet i" hon? Magyarországon a koráb-
bi századokban vadaskerteket létesíte" ek. Gondol-
junk csak Mátyás király Visegrádon, Rákoson (a mai 
Városliget területén) kialakíto"  vadaskertjére, vagy 
akár a Nyékire a Hűvösvölgyben, melynek falma-
radványait a régészek feltárták. Ugyanezekben fő-
ként vadászatokat szerveztek, ám egy kicsit a hazai 
vadvilág bemutatása is a céljaik közé tartozo" .

Mátyás szere" e az egzotikus állatokat. Oroszlánok 
és papagájok is éltek az udvarában. Bécsben bekö-
vetkeze"  halála után a Velencéből kapo"  oroszlánjai 
állítólag az utolsó útjára is elkísérték.

A Margitsziget egykori Nyulak szigete elnevezése 
is arra utal, hogy a középkorban vadászterületként 
szolgált. Vélhetően a király birtokában volt, hiszen 
területén a XII. század végén és a XIII. század elején 
királyi udvarhely működö" . 

A magán-vadaskertek alapítása a török kiűzése 
után élte virágkorát, s egészen az I. világháborúig 
eltarto" .

„állatseregletet a kíváncsiak okulására 
nemes élvezetként…”

Eme szavak kíséretében fogalmazták meg elődeink 
a reformkorban az első hazai állatkert létrehozá-
sának igényét. Sokan felkarolták e gondolatot, így 
a Nemzeti Múzeum egykori igazgatója, dr. Kubinyi 

Ágoston, a Városi Füvészkert igazgatója, dr. Gerenday 
József és dr. Szabó József egyetemi tanár is. Tervük 
megvalósítását először az 1848/49-es szabadságharc, 
majd az azt követő Bach-korszak hiúsíto" a meg, 
amikor még csak álmodni sem lehete"  semmilyen, 
a magyar kultúrát szolgáló intézmény megalapításá-
ról. Az 1860-as években már enyhült a szigor. Újabb 
pártfogók (Xantus János, az akkoriban hazatért ter-
mésze" udós, Rómer Flóris a nemzetközi hírű régész, 
Zsigmondy Vilmos, az első hazai artézi kút fúrója és 
mások) összefogásával újból föléleszte" ék az állat-
kert ügyét. Túl sokat azonban még akkoriban sem 
haladt előre az ügy. Ez jórészt Ferenc Józsefnek tud-
ható be, aki a rebellis magyarokkal szembeni óvatos-
ságában mindenféle magyar szervezkedést szigorú-
an ellenőriztete" , tekintet nélkül annak céljára. Az 
osztrák politikát kiszolgáló bürokraták közömbös-
sége is jelentősen hátrálta" a a kérdés megoldását. 

A lelkes magyar kezdeményezők végül néhány, 
a kamarilla által ideküldö"  osztrák hivatalnok jóin-
dulatát is megnyerték az állatkert ügyének, így vég-
re 1863-ban létrejöhete"  az Állatkerti Bizo" mány, 
amely mielőbb szere" e volna az intézmény műkö-
déséhez szükséges területet biztosítani. Részvény-
kibocsátás révén igen hamar komoly tőke, harminc-
ezer forint gyűlt össze (akkoriban állami hivatalban 
szolgálatot teljesítő szolga havi bére 24 és 26 forint 
közö"  volt).

Hosszas bürokratikus huzavona után, 1864 nya-
rán kezdte meg hivatalosan működését – immár új 
néven – az Állatkerti Társulat, mely az akkori Város-
erdőben (ma Városliget), a Páva sziget baloldalán el-

A
Az újjáépített Budapesti Állat- és Növénykert idén 
ünnepli 100. születésnapját. Hogy mi köze van Old 
Shatterhandnak az Állatkerthez? Mi a foltos nyakorján 
és melyik állat volt Deák Ferenc kedvence? Hogyan lehet 
kúrálni egy reumás elefántot? Mindezekre és egyéb érde-
kességekre derít fényt e cikk.
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helyezkedő részt választo" a az Állatkert o" honául. 
A város ezt a 31 kataszteri hold és 600 négyszögöles 
területet harmincévi díjmentes használatra engedte 
át az újdonsült intézménynek. Csupán annyit kötö"  
ki az adományozó, hogy eszmei díjként, minden év 
szilveszteréig egy aranyat kell fi zetni a városnak, ez-
zel elismervén örökös tulajdonosként.

Gustav Jäger, a bécsi Állatkert igazgatója a hely ki-
választásában, s az építkezés során is számos hasz-
nos tanácsot ado" . Mindvégig rendkívül bátran ki-
állt „magyar barátai” és a hazai Állatkert létesítésé-
nek ügye mellet. Ez azért is becsülendő, mert abban 
az időben Ferenc József még nem egészen felejte" e 
el a szabadságharcot, a megbocsátás csupán három 
évvel később, 1867-ben kiegyezéssel kezdődö"  meg. 

Felajánlások

Az egész társadalom megmozdult, mindenki szív-
ügyének érezte az Állatkertet. Nemes lelkű adomá-
nyozók ajándékaként már az építkezések megkez-
dése elő" , sorra érkeztek a legkülönbözőbb állatok. 
Elhelyezésük és fenntartásuk egyre nagyobb gondot 
okozo" , így udvarias levélben igyekeztek rábírni a 
lelkes támogatókat, hogy halasszák el kissé a fel-
ajánlásokat.

A „magyar ügy” előremozdítása érdekében Szkal-
nitzky Antal és i! . Koch Frigyes Henrik építészek 
ingyenesen tervezték meg a bejárati kaput. Petz Ár-
min, a város neves főkertésze szintén térítésmente-
sen dolgozta ki a parkosítás, fásítás és virágosítás 
terveit. 

Sorra épültek az állatok elhelyezésére szolgáló 
épületek: a téli csarnok, a madár- és majomházak, 
a teveház, a röpdék, az istállók, aklok, kifutók, ket-
recek. Mesterséges tavat is kialakíto" ak egy kis szi-
ge" el, s zenepavilonnal te" ék a környezetet még 
hívogatóbbá. 

Nagy érdeklődés közepe" e, 1866. augusztus 9-én
délben nyito" ák meg az Állatkertet. Erre az alka-
lomra Ferenc József a schönbrunni állatkertből har-
mincnégy különböző állatfajt küldö" . E napon a lá-
togató már mintegy ötszáz álla" al találkozhato"  és 
több száz növényt is láthato" . A sokféle színes ma-
dár, mint például a „kajdácsok” (azaz papagájok), a 
fácánok és kakaduk melle"  varjak, baglyok, majmok, 
rókák, szarvasok igyekeztek fölhívni magukra a fi -
gyelmet. Kristóff al, a barna medvével azonban sen-
ki sem vetekedhete"  népszerűségben. Még a „haza 
bölcse”, Deák Ferenc sem tudo"  neki ellenállni, ő is a 
rajongói közé tartozo" .

A belépődíj nem volt csekély, átszámolva egy liba 
árának felelt meg. Ennek ellenére tódultak az embe-
rek, hogy fölkeressék a Kertet.

Sissi és a foltos nyakorján

Erzsébet királyné többször te"  látogatást a pesti Ál-
latkertben. Sétái során kalauza Xantus János volt, 
aki elpanaszolta neki, hogy a pesti állatkertnek még 

nincs foltos nyakorjánja, azaz mai szóval zsirá& a. A 
schönbrunninak viszont több is volt. Tulajdonosuk, 
Ferenc József Sissi közbenjárására ajándékozo"  kö-
zülük egyet az Állatkertnek. 

Xantusék azt a nőstény zsiráfot választo" ák ki, 
amelyik éppen akkor volt vemhes. Így egyből két 
zsiráf érkeze"  meg. A kicsinek sajnos nem sokáig 
örülhe" ek a pestiek, mert hamar meghalt.

Old Shatterhand, a pesti Állatkert 
első igazgatója

Ki gondolná, hogy Karl May gyermekkorunk iz-
galmas és bátor hősét, Old Sha" erhandot Xantus 
Jánosról mintázta meg, aki az Állatkert első igaz-
gatója is volt? 

Xantus, a világhírű tudós igen színes, kalandos 
életet élt. Az 1848/49-es szabadságharcban aktívan 
részt ve" . (Előbb önkéntes nemzetőrként, majd hon-
védtüzérként, végül huszár főhadnagyként szolgált 
– a szerk.) Többször is elfogták. Sikeres szökés és ki-
sebb kitérők után az Amerikai Egyesült Államokba 
menekült, ahol nagy karriert futo"  be. Felsorolni is 
képtelenség, mi mindennel foglalkozo" . Mérnökként 
ve"  részt a Pacifi c vasútvonal kiépítésén, topográfi -
ai felméréseket végze"  Indiana és Texas államban, 
taníto"  a New Orleans-i Egyetemen, feltérképezte a 
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préri és a tenger természetrajzát. Számos növényt és 
állatot gyűjtö" , amelyek első példányait a Magyar 
Nemzeti Múzeumnak adományozta. Útjairól folya-
matosan küldte haza a beszámolókat, s ezek alapján 
a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjává 
választo" ák. Nemcsak i" hon jelentek meg lenyűgö-
ző ismere" erjesztő cikkei, hanem világszerte. Karl 
May is szívesen olvasta őket, főként a vadnyugaton 
élt indiánokról. Annyira megfogták őt az olvaso" ak, 
hogy levéllel fordult Xantushoz. Megkérte, járuljon 
hozzá, hogy róla mintázza meg Old Sha" erhand 
fi guráját. Xantus beleegyeze" , így le"  a Winnetou-
regények révén a világ szórakoztató irodalmának 
egyik legkedveltebb főhőse. 

Nemcsak Amerikában járt, hanem Ázsiában is. 
Eljuto"  Borneó és Jáva szigetére is, ahol nemcsak 
állatokat, hanem etnológiai emlékeket is gyűjtö" . 
Utóbbiakkal annak a Magyar Néprajzi Múzeum-
nak az alapjait rakta le, amelynek szintén első igaz-
gatója le" .

Amikor 1863-ban megalakult az Állatkerti Bi-
zo" mány, egyik sürgető levelet a másik után küldte 
haza az intézmény létrehozása érdekében. Akkori-
ban az Egyesült Államok konzuljaként Mexikóban 
teljesíte"  szolgálatot. Számtalan különleges állato"  
gyűjtö"  be, amelyeket a konzuli kastély parkjában 
helyeze"  el, s mielőbb haza kívánt küldeni. A sze-
gény állatok azonban csak a hamburgi állatkertig 
juto" ak el, a porosz-osztrák háború mia"  sohasem 
érték el a célállomást, Pestet.

1865-ben pályázatot írtak ki az Állatkert igazgatói 
állásának betöltésére. Xantus a szabadságharcban 

betöltö"  szerepe mia"  nem pályázo" . Mivel a szak-
emberek a hatalmas tudása, a közvélemény pedig 
hazafi úi érdemei s érzelmei mia"  őt ítélte e posztra 
a legalkalmasabbnak, egyetlen magyar sem nyújto"  
be pályázatot. Az egyedüli jelentkezőt, a münche-
ni eredetű, bécsi zoológust, dr. Fitzingert nevezték 
ki, aki azonban e tisztségéről hamarosan, még a 
megnyitó elő"  lemondo" . Ekkor választo" ák meg, 
Xantus Jánost.

Üröm az örömben

A külföldi állatkertekhez hasonlóan a pestinek is sok 
gonddal kelle"  szembenéznie. Az akkori állatkertek 
támogatás nélkül, csak a belépőjegyekből nem tud-
ták fedezni a működésüket. A helyzetet súlyosbítot-
ták a járványok is, melyeknek több állat is áldozatául 
ese" . Hiába próbálták a bevételeket a profi lhoz nem 
illő egyéb programokkal, mint pl. mutatványosok, 
bűvészek fellépésével, táncestélyek rendezésével 
növelni, mindezek nem bizonyultak elegendőnek. A 
helyzetet csak ronto" ák az erkölcstelen, korrupt em-
berek, akik saját maguknak igyekeztek hasznot húz-
ni az Állatkertből. Közéjük tartozo"  Czimek János 
pénztárnok (később Cinegére magyarosíto" a nevét), 
aki romlo" , rossz minőségű takarmányt szerze"  be 
az állatoknak, s emia"  sok elpusztult, míg ő maga je-
lentős összegeket csúsztato"  a saját zsebébe. Xantus 
ezzel a jellemtelenséggel nem tudo"  azonosulni, s 
lemondo" .

Szerencsére nem a korrupció volt a jellemző. Az 
Állatkertben elköteleze" , lelkes, tisztességes szak-
emberek dolgoztak, akiknek a legfontosabb a szín-
vonal emelése, az eredeti cél megvalósítása volt, 
hogy az intézmény a működésével az oktatást, a 
természe" udományos ismeretek terjesztését és a 
tudományt szolgálja. Hogy mennyire fontos volt a 
feladat, mutatja az is, hogy a természetrajz oktatását 
a népiskolákban csak az Állatkert megnyitása után 
három évvel, 1869-ben veze" ék be. 

A gazdaságilag nehéz helyzetben sokat te"  az 
Állatkertért Márk Ferenc akkori főkertész. Teljesen 
ingyen dolgozo"  ki növényhonosítási tervet, amire 
még külföldön is fölfi gyeltek, és o"  is kedvező vissz-

Xantus János síremléke a Nemzeti Sírkertben A majmok háza a megnyitáskor
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hangra talált. Nemcsak fűszernövényeket és mint-
egy százfajta dísznövényt honosíto"  meg, hanem 
a szóját is, amit álla" akarmányként hasznosíto" ak. 
Ez utóbbi annyira eredményesnek bizonyult, hogy 
a gazdálkodó földesurak is beveze" ék termelését a 
birtokaikon. 

Az akkori válságból való kilábalást az átalakulás-
ban lá" ák. Az 1865-ben megalakult Állatkerti Rész-
vénytársaságból „Állat- és Növényhonosító Társa-
ság” le" . Ekkor már a főváros is nyújto"  számára 
anyagi támogatást, melynek folyósítását ahhoz a fel-
tételhez kötö" ék, hogy az állami népiskolák tanulói 
ingyen látogathatják az Állatkertet. Az állam is be-
állt a támogatók sorába: jelentős összeggel segíte" e a 
„tyúkászati, méhészeti és kertészeti” munkákat.

Gazdálkodó az igazgatói székben

Az anyagi gondok az átalakulás ellenére akkora 
méreteket öltö" ek, hogy 1873-ban egy gazdálkodó 
kisbirtokost, a borsodi származású Serák Károlyt ne-
vezték ki igazgatónak. Több mint három évtizedig 
töltö" e be e tisztséget. Legfontosabb feladatának a 
bevétel növelését, az anyagi források fölkutatatását 
tekinte" e. Először is házon belül teremte"  rendet: 
elbocsáto" a a munkájukat lelkiismeretlenül, rosszul 
végző alkalmazo" akat, a jól dolgozók fi zetését vi-
szont megemelte. 

A látogatószám növelése érdekében különböző 
mutatványosokat (erőművészeket, kötéltáncosokat, 
tűznyelőket, szörnyszülö" eket, cowboyokat) szer-
ződtete" . Később Carl Hagenbeck szervezésében a 
világ túlsó feléről néprajzi mutatványosok is érkez-
tek, akik bepillantást engedtek hazai életmódjukba. 
Hagenbeck állatkereskedő édesapjától ve" e át a sta-
fétabotot. Ő lá" a el a világ állatkertjeit állatokkal, 
majd amikor észreve" e, hogy lanyhult az érdeklődés 
portékái iránt, üzlete föllendítése érdekében külön-
leges népcsoportokat hozo"  Európába. Országról-
országra járt velük és bemutatókat tarto" . 

Serák mindent megpróbált. Még tyúktojásokat, 
az Állatkertben tenyészte"  baromfi akat, valamint 
a „vadászat fortélyaira betaníto" ”, szintén saját te-
nyésztésű kutyákat is vásárolhato"  a nagyérdemű 
közönség. Sikeresnek bizonyult a selyemhernyó-
tenyészet megalapítása is, ahol az érdeklődők meg-
nézhe" ék a különböző munkafázisokat. A népsze-
rűsítés érdekében még Selyemtermelési Kiállítást is 
szerveze" . A vadmadarak tojásainak keltetésére, a 
baromfi tenyésztésnél már jól bevált, keltetőgépeket 
állíto"  be. Igaz, hogy általános döbbenetet válto"  ki 
úgy i" hon, mint külföldön, ám az eredmények őt 
igazolták. Egyre több állatkert ve" e át a kezdemé-
nyezését.

Próbálkozásai anyagi stabilitáshoz veze" ek, si-
került lefaragni a tetemes adósságokat. Jóllehet, a 
járványok következtében többször is megcsappant 
az állatok létszáma, az egyéb vállalkozások mégis 
annyi pénzt hoztak, hogy pótolni tudták az állat-
állományt, sőt új épületeket is emeltek. A fennállás 

huszadik évfordulójára, az 1886-os ünnepségre új 
főkaput kapo"  az intézmény. Fókamedencét, strucc-
kifutót is építe" ek.

Az Állatkert a „tudományos néptájékoztatásra” is 
hangsúlyt helyeze" : előadásokat, kiállításokat ren-
deztek, így például akkor muta" ák be Herman O" ó 
halászati gyűjteményét.

Az állatkerti vendéglőt a Wampetics család virá-
gozta" a föl, amelynek bérleti díja, az Állatkert terü-
letén létrehozo"  cirkusz bérleti díjához hasonlóan 
komoly bevételi forrást jelente" .

Dr. Hutyra Ferenc állatorvos, az Állatorvosi Főis-
kola tanára számos állatot, így pl. tevét, oroszlánt, 
párducot gyógyíto"  meg. Ez világviszonylatban is 
újdonságnak számíto"  és nagy érdeklődést kelte" . 
Akkoriban ugyanis az állatorvoslás csupán a házi 
állatok és a katonaság lovainak a gyógyítására szo-
rítkozo" . Hutyra eredményeinek hatására külföldön 
is egyre több állatfajt kezdtek gyógyítani, s ezzel az 
állatgyógyászat területe kiszélesede" . 

A Millennium éve

Nagyszabású beruházásokkal, tervekkel készült az 
Állatkert fennállásának harmincéves, és az ország 
ezer éves jubileumának megünneplésére. Épüle-
teket újíto" ak föl, rendezték a parkot, szépíte" ék a 
tó környékét. Új állatokat vásároltak. A felnő"  láto-
gatóknak kocsikázó- és lovaglópályát építe" ek ki, a 
gyerekek lovas és pónifogatokon utazha" ak, a bát-
rabbak még az elefántok hátára is fölülhe" ek. Dif-
ferenciálták a belépőjegyeket: a munkások olcsóbb 
jeggyel léphe" ek be és vehe" ek részt a közkedvelt 
természe" udományos előadásokon. Megépült az 
Ős-Budavára, amely eleinte „Látványosságok háza-
ként”, később mulatóhelyként üzemelt.

Soha annyi látogató nem kereste még föl az Állat-
kertet, mint 1896-ban. Több mint félmillióan voltak 
rá kíváncsiak.

A főváros, a bérbeadó, vérszemet kapo"  és meg-
változta" a a korábbi szerződés feltételeit. Az Állat-
kertet már nem természe" udományi ismereteket 
nyújtó, a közművelődést elősegítő intézménynek, 
hanem jó pénzforrási lehetőségnek tekinte" e. Főként 
ez, valamint a különböző intrikák, irigységek, és az 
álla" artás drágulása együ" esen veze" ek ahhoz, 
hogy az akkora már külföldön is nagy tekintélynek 
örvendő Állat- és Növényhonosító Társaság csődbe 
juto" . 1907-ben feloszla" ák, az adósságok fedezésére 
vagyonát elárverezték. 

I! . Andrássy Gyula belügyminiszter a külföldi ta-
pasztalatokból kiindulva javasolta, hogy vegye meg 
a főváros az Állatkertet és saját tulajdonában üze-
meltesse tovább. Javaslatát elfogadták. 1907-ben a 
korábbi Állat- és Növényhonosító Társulat fölve" e a 
Budapest Székesfővárosi Állat- és Növénykert nevet. 
Átalakítására létrehozták az „Állatkertépítő Bizo" -
ságot”, melynek tagjai elismert szakemberekből: zo-
ológusokból, botanikusokból és építészekből álltak. 
A főváros tetemes összeggel, négymillió koronával 
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támoga" a az új Állatkert megépítését, melynek ve-
zetésével 1911-ben a nagy tudású dr. Lendl Adolf zo-
ológus professzort bízták meg.

Dr. Lendl Adolf az Állatkert élén

Lendl, akinek idén ünnepeljük születése 150. évfor-
dulóját, az Állatkert átalakításának és működtetésé-
nek lelkes, lelkiismeretes „motorjának” bizonyult. 
A külföldi, szakmai körutak kedvező tapasztalatait 
hasznosíto" a az új Állatkert kialakításakor. Ő kez-
deményezte az akvárium létesítését is, az édesvizek 
és a „magyar tenger, az Adria élővilágának” be-
mutatására. Úgy lá" a ugyanis, hogy a szegényebb 
családoknak ez másként megismerhetetlen. A terv 
megvalósítására harminchárom medencét tervezte-
te"  meg. Ekkor születe"  meg a Pálmaház gondolata 
is a különleges, trópusi növények szemléltetésére.

Nagy gondot fordíto" ak a parkra: a meglévő ér-
tékes növényeket, fákat meghagyták, de újakat is 
telepíte" ek. Az intézmény akkor nyerte el az arbo-
rétum jellegét, melyet később természetvédelem alá 
helyeztek. Átve" ék a hamburgi Hagenbeck állat-
kertben elsőként alkalmazo"  állatbemutatási mód-
szert is, melynek lényege az volt, hogy az állatokat 
természetes, élőhelyi környezetében, fákkal, bok-
rokkal, sziklával, tóval mutatja be. Ezt Hagenbeck 
úgy oldo" a meg, hogy az állatok és a látogatók közé 
igen széles és mély árkot húzo" , s ez a veszélyes ál-
latoknak kedvét ve" e a" ól, hogy az emberekre tá-
madjanak. 

Lendl ajánlására a világon elsőként nem földrajzi 
terület szerint csoportosítva helyezték el az állato-
kat, hanem a „nép tanítása érdekében a rendszertani 
sorrendet” ve" ék alapul. Rendkívül fontosnak tar-
to" a a magyar növény- és állatvilág bemutatását is. 
Így a közönség a hazai baromfi fajtákon túl a magyar 
szürke marhát, az erdélyi rackajuhot, a mokány lo-
vat, a szalontai vörös sertést is látha" a. 

A struccok házát olyan formájúra építe" ék meg, 
amilyeneket hazájukban az afrikai bennszülö" ek 
o" honukként emelnek. Alaprajza körformájú volt, 
agyagos vert fallal készült, kúpos szalmatető borí-
to" a. Magyar, illetve erdélyi stílusú, különleges, fa-
ragásokkal, festéssel díszíte" , elbűvölő építményeik-
kel Kós Károly és Zrumeczky Dezső is akkor hívta föl 
magára a fi gyelmet 

Műsziklákat is emeltek, amelyekkel sikerült meg-
növelni az állatok bemutatására szolgáló hasznos 
területet. A hírhed" é vált, s már elbonto"  Ős-Bu-
davára mulató helyét (a mai Vidámpark területét) 
– anyagi megfontolásból – bérbe adták a Vurstlinak, 
így arrafelé már nem terjeszkedhe" ek. 

Nemcsak Lendl professzor tekinte" e szívügyének 
az Állatkertet. Az építész, dr. Neuschloss Kornél pro-
fesszor például ingyen tervezte meg a teljes elefántos 
főkaput a melléképületeivel, oldalszárnyaival, vala-
mint a keleties stílusú – akkoriban „Vastagbőrűek 
házának” (ma Elefántháznak) neveze"  épületet. A 
Zsolnay kerámiagyár ez utóbbihoz és más állatkerti 
épületekhez a piaci árnál lényegesen olcsóbban adta 
az eozinmázzal bevont tetőcserepeket. A korábbi 

Az Elefántház
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Állatkertből csupán a Bagolyvárat, a Nagy-tavat, és 
Pálff y gróf egykori ajándékát, a Zenepavilont hagy-
ták meg, melyeket felújíto" ak és átalakíto" ak.

Lendl arra törekede" , hogy minél több állatfajt 
lehessen bemutatni. E cél érdekében nemcsak vásá-
rolta az állatokat, hanem a külföldi magyarokat is 
megkereste levélben. Kérte őket, adományozzanak 
állatokat az új Állatkertnek. E kérésnek sokan és 
szívesen te" ek eleget. Ki# enberger Kálmán például 
Afrikából hozo"  oroszlánokat, hiénákat, egzotikus 
madarakat ajánlo"  föl. Az Állatkert mintegy kétezer 
egyedet vásárolt meg. Akkor kapo"  a korábbi Ál-
latkert kedvelt vízilova, a harminchét éves Jónás is 
társakat. Ferenc József egykori ajándékához, a Sziám 
nevű elefánthoz is új társak költöztek. 

1912. május 20-án délelő"  11 órakor nyito" a meg 
kapuit az új, modern Állatkert. Az ünnepélyes meg-
nyitón csak meghívóval lehete"  részt venni. Dr. 
Bárczy István polgármester köszöntö" e a megjelen-
teket. Beszédében hangsúlyozta a Kert kulturális, 
ismere" erjesztő, oktató szerepét, a korszerűségét. 

A közönség csalogatására a Kis-sziklában be-
rendeze"  „mozgó-képszínházban” délutánonként 
fi lmvetítéseket és előadásokat tarto" ak. A zenepa-
vilonban nappal katonazenekar, esténként – nagy 
érdeklődés melle"  – híres zenekarok szórakozta" ák 
a látogatókat. A tejcsarnokban kedvező áron lehete"  
étkezni. A Pálmaház kupolájában működő kávézó-
ba és cukrászdába inkább a tehetősebbek tértek be, a 
Szikla vendéglő azonban – amelynek csak a Gundel 
jelente"  konkurenciát – mindenki számára elérhető 
áron kínálta fi nom házi főztjét. 

A fáradt vendégek árnyas padokon, székeken pi-
henhe" ék ki fáradalmaikat. A kíváncsiak elefántok 
és tevék hátára is felülhe" ek. Télen lovas és szarvas 
szánnal csaloga" ák a látogatókat, a gyerekeknek 
pedig ródlipályát alakíto" ak ki. Az ő szórakozta-
tásukra játszóteret, kocsikázó- és lovaglópályát, ké-
sőbb pedig, 1913-ban – a világon elsőként – állatóvo-
dát hoztak létre. Addigra már sok kis állat születe" , 

s a kisbárányok, gidák, vadmalacok, kis rókák, és 
apró oroszlánok együ"  játszadoztak. A látogatók, 
kicsik és nagyok egyaránt szívesen keresték föl az 
állatóvodát. 

Üde színfoltja volt az állatkertnek a szamarak 
által húzo"  mozgó könyvtár is, mely kis kocsin kí-
nálta kölcsönzésre a természe" udományos ismeret-
terjesztő könyveket. Ennek is óriási sikere volt. Oly 
annyira, hogy a korábbi kétszázas könyvállományt 
rövid idő ala"  ötszázasra kelle"  növelni. 

A reumás elefánt

A Beketow cirkusz Nellyt, az elefántot 1913-ban az 
Állatkertnek ajándékozta. Alapos orvosi kivizsgálás 
után kiderült, hogy szegény Nelly reumás. Mitévők 
le" ek? Gyógykúrára küldték Hévízre. Az eset akko-
riban nagy port vert föl és mindkét intézménynek jó 
reklámot jelente" .

Ugyancsak öregbíte" ék az Állatkert hírnevét a 
különböző kutyafajták is, amelyek több aranyérmet 
és egyéb elismeréseket hoztak haza a külföldi ver-
senyekről.

Lendl indíto" a el a „Természet” című folyóiratot 
is, ami többek közö"  az Állatkert lakóiról is rendsze-
resen tudósíto" . 

Amikor a férfi  dolgozókat elvi" ék a háborúba ka-
tonának, helyüket feleségeik ve" ék át és ők gondoz-
ták az állatokat. Akkoriban a legtöbb alkalmazo"  
szolgálati lakásban az Állatkert területén élt. Így az-
tán a gyermeknevelés és háztartás melle"  számukra 
könnyebb volt ellátni férjeik korábbi feladatát. 

Mindkét világháború borzalmas pusztítást vég-
ze"  az állat-, az utóbbi pedig az épület állományában 
is. Nagyszerű, nemes érzelmű emberek tünte" ék ki 
magukat az újjáépítésben – mint az már többször is 
megtörtént a Kert történetében. Így például Hilbert 
Rezső aligazgató és Nádler Herbert igazgató, akik 
minden tőlük telhetőt megte" ek.

A Fővárosi Állat- és Növénykert számos esemény-
nyel és újdonsággal készül az évfor-
dulós megemlékezésre. A leglátvá-
nyosabbak egyike kétségkívül az ez 
alkalomra ismételten megújult főbe-
járat. Újabb száz évhez az dukál.

Boldog születésnapot! 

Balázs Erzsébet

Köszönet a Fővárosi Állat- és Növény-
kertnek, valamint fotósának, Bagosi Zol-
tánnak a fényképekért!

Felhasznált irodalom: 

Szidnainé dr. Csete Ágnes: A 125 éves Bu-
dapesti Állat- és Növénykert története
h" p://www.zoobudapest.com

Szurikáta csemete


