A megvalósult álom
Gajdos Lászlóval, a Nyíregyházi Állatpark igazgatójával Marik Sándor beszélget

Sóstóra igyekszem, a Nyíregyházi Állatparkba, ahol Gajdos László igazgatóval készítek interjút. Az jár gondolataimban, hogy kétesélyes a dolog. Interjúalanyom korábban tíz évig kollégám volt — tévés, rádiós újságíró — tud röviden, érthetôen
fogalmazni, tisztában van azzal, hogy az írás fûszere a sztori. Tehát könnyû dolgom
lehet. Ám, miközben a találkozásra készültem, bebillentyûztem a számítógép internetes keresôjébe, hogy „Sóstó Zoo”, és 0,30 másodperc alatt kaptam 380 000 találatot; az elsô néhány lapon volt tucatnyi Gajdos-interjú is. Tehát nehéz lehet újat
kérdezni. Eszembe jutott, hogy elmondom: nemrégiben Nagyváradon Ionescu Nicolett rádiós újságíró így fogadott: „Mi a legújabb szerzemény a Sóstói Zoo-ban? Jó
nektek, ott mindig történik valami érdekes… Megyek megnézni.” Pesten, egy utazási irodásban, amikor kiderült, hogy Nyíregyházáról jöttem, a fiatal asszisztens rögtön megkérdezte: „És hogy van a kiselefánt? Alig várom, hogy láthassam… Fel tud
már állni?” Lehet, hogy Nyíregyháza elsôszámú nevezetessége az állatpark lesz/lett?
Gajdos László jót nevetett a hallottakon —„Mintha hájjal kenegetnének…”, s beszélgetni kezdtünk — elôször „hivatalosan”. Nem állt rá a szavunk a magázódásra.
Marik Sándor: Milyen jegyben születtél?

Gajdos László: Ilyen messzirôl indulunk?

M. S.: Nem, csak kíváncsi vagyok, legfôképpen arra, hogy élvez-e elônyt itt, a „birodalmadban” csillagjegyed névadója…

G. L.: Olyan jegyben születtem, amit le sem tudnék tagadni — a felségem szerint
semmiképpen. Oroszlán vagyok. És ennek az állatfajnak minden jó és rossz tulajdonságával rendelkezem. Valóban úgy élek, mint az oroszlán — csak éppen nem többnejûségben. De annyira szeretem, amikor otthon három nô vesz körül: a feleségem
valamint a tizenöt és a tizenkét éves lányom. Nehezen lehet kibillenteni a jóból, otthon elég kényelmesen élek. Ha azonban benn vagyok a munkahelyemen, itt Elek,
a hímoroszlán a legjobb barátom.
M. S.: Aminek természetesen története van…

G. L.: Méghozzá régrôl, a kezdetektôl. Amikor engem ide kineveztek, állatpark
lényegében nem volt. Véletlenül megtudtam, hogy egy holland állatkertnek „útban
van”, fölösleges egy fiatal hímoroszlán. Lecsaptam rá, megszereztem. Tulajdonképpen ô volt itt az elsô állat, majdhogynem együtt jöttünk, és megalapítottuk az Állatparkot. Az Elek nevet késôbb kapta, pontosan nem emlékszem, hogyan. Már
tizenkét éves, van három felesége, több, mint húsz utóda; most is két aprósággal játszadozik. Nem lehet oka panaszra…
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Útirány — Zoológiák
M. S.: Mióta vannak állatkertek a világon?

G. L.: Több részre kell bontani a választ. A szakirodalom szerint a kínai császároknak már volt — a hatalmas gyûjteményt Tudás Kertjének nevezték —, ez tehát kb.
3000 év. Az asszír királyok fôvárosaikban az ismert világ minden állatát és növényét
felvonultató vadaskerteket hoztak létre. Nagy Sándor oroszlánokat tartott palotája
kertjében. Az elsô klasszikus európai állatkerten a párizsit értem, amelyet a francia
forradalom után alakítottak ki, amikor új rendeltetést kerestek a versailles-i királyi
magán-vadállatgyûjteménynek. Ennek alapjait még XIV. Lajos vetette meg. Több
tudós is amellett kardoskodott, hogy az állatok — népharag sugallta — leölése helyett
talán ésszerûbb lenne Párizs szívében közszemlére tenni ôket, hogy minél több embernek lehetôsége nyíljék zoológiai ismeretei elmélyítésére. Az idô bebizonyította:
kiváló döntés volt. Mária Terézia is gyönyörû állatkertet létesített Bécsben. A királyi kertek, lényegében az úri passzió példája nyomán — a 19. és a 20. században —
már jobbára azért alapítottak állatkerteket, hogy szórakoztassák a közönséget, bár
aránylag hamar megjelent az ismeretterjesztés igénye is. Mintegy ötven éve kezdett
alapvetôen megváltozni a filozófia. Sokáig arra törekedtek, hogy minél több állatfajt
bemutassanak. Azt követôen specializálódni kezdtek, majd az 1970-es évektôl a jobb
állatkertek részt vesznek a fajmegmentési programokban is. A modern állatkertet a
régivel már össze sem lehet hasonlítani.

Expedíció a Galapagos-szigeteken

M. S.: Milyen a vadak élete az állatkertekben?

G. L.: Változó. Az az igazság, hogy az ember egy kegyetlen uralkodó faj itt, a földön. A saját maga gyönyörûségére összegyûjt egy csomó, számára ismeretlen állatot
— eleinte utazók, hajósok, vadászok hozták válogatás nélkül, sokszor szörnyû körülmények között —, hogy az itthoni nép táthassa a száját, és — mint a viccben —, azt
mondhassa: ilyen állat nincs is. Az uralkodók szerettek egzotikus állatokat birtokolni. És nagyon látványos volt etetni az oroszlánokat mindenféle cubákokkal —
ezek abszolút öncélúak voltak. Ma más a helyzet. Különösen az utóbbi húsz évben
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történt nagy változás. Kiderült, hogy az állatkert egy különösen fontos közösségi
hely, szinte a leglátogatottabb kulturális tér Európában. Számos új funkciójuk van
az állatkerteknek: az ismeretterjesztésen, oktatáson, nevelésen kívül a szórakoztatás
és klasszikus rekreáció, pihenés. Ezek nálunk is megvannak. Visszatérve a konkrét
kérdésre: nem normális dolog állatokat fogságban tartani.
M. S.: Mondod ezt te, aki az életedet tetted fel a Nyíregyházi Állatpark bôvítésére, felvirágoztatására…

G. L.: Ez így van, de a helyzet
nem ilyen egyszerû. Gondolj bele,
hogy a Föld egyes részein milyen
gyors ütemben szaporodunk mi,
emberek, és vesszük el az állatok
természetes élôhelyeit. Kivágják
az esôerdôket, hogy termôterületeket, iparterületeket létesítsenek,
mert kell az élelmiszer, a munkahely. A kivágott esôerdôkbôl
egyre kijjebb és kijjebb vonulnak
az állatok, egészen a tengerpartig,
Szakmai úton Ázsiában
ahonnan nincs tovább. Azt
mondjuk: az ember védje meg az állatokat. Meg is védjük ôket, általában, csak saját
magunktól nem tudjuk, mert elvesszük az élôhelyüket. Ha ebben a helyzetben egy
korszerû állatkert példáját veszem, mégis csak jobb, ha egy populációt megmentünk,
miközben sok más, hasznos tevékenységnek is helyet adunk.

M. S.: Mintegy háromezerötszáz állat él az Állatparkban. Az alapító jogán kivételes
helyzetben lévô hímoroszlánon, Eleken kívül melyik a három, számodra legkedvesebb lakó?

G. L.: Amikor tizenkét évesen nagymamámtól megkaptam az Uránia Kiadó Állatvilág címû kötetét, és lapozgatva megláttam benne a bostoni állatkert fehér tigrisét, azt mondtam: „Jaj, Istenem, ha egyszer…” És három évvel ezelôtt megtörtént
„az egyszer”. A könnyem is kicsordult, amikor sikerült a fehér tigrist Nyíregyházára
hozni. A második az ara papagáj, ami szintén egy gyerekkori álom valóra válása. Jó
kis gyûjteményem volt, és mindig vágytam egy ilyen nagy madárra. Most itt, a Nyíregyházi Állatparkban van a legnagyobb európai arapapagáj-tenyészet, egy óriás délamerikai papagájkolónia. A harmadik a kis elefánt, ami az egész eddigi
munkásságom koronája. Nyíregyházán nemcsak, hogy van afrikai elefánt, de itt született is egy kis elefántbébi, ami igazi állatkerti világszenzáció.
M. S.: És melyik a legértékesebb három?

G. L.: A legértékesebb általában a legritkább. Itt van például a két indiai páncélos rinocéroszunk, talán 200—300 egyed él az egész világon, nagyon veszélyeztetett
faj. Európában rajtunk kívül csak nagy, gazdag fôvárosi állatkertek büszkélkedhetnek ilyennel. Hasonlóképpen különleges, ritka és fontos állat a széles szájú afrikai
rinocérosz, amibôl van egy családunk, egy fiatal hím és két fiatal nôstény, s remél13
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jük, lesz majd utódjuk is. A harmadik a jegesmedve. Ahogyan halljuk a híreket a
globális felmelegedésrôl, úgy pecsételôdik meg a sorsa e gyönyörû fajnak. Megdöbbentô a gyors változás: az állatkertekben tíz éve még nem hagyták szaporodni a jegesmedvéket, mert annyi volt, most pedig ott tartunk, hogy ha nem szaporodnak az
állatkertekben, szinte egyik napról a másikra el fognak tûnni a Földrôl. Miattunk,
emberek miatt.
M. S.: Mit jelent az, hogy legértékesebb? Mennyit ér pénzben egy ilyen ritka állat?

G. L.: Eszmei értékekrôl lehet beszélni, konkrét értéke az ilyen állatoknak nincs,
nem is adjuk-vesszük, hanem cseréljük ôket.
M. S.: Szép pillanatot — amikor örömödben a könny is kicsordult szemedbôl — már említettél. Mi volt számodra a legnehezebb, vagy a legszomorúbb itt, az állatparkban?

G. L.: Fordulj hátra, ott látod a falon, fényképen: ég a zsiráfház. Bármelyik épületet sajnálnám, de ez egy jelképes
ház, az elsô állatház, amit sikerült felépíteni. Szinte a semmibôl hoztuk össze, úgy koldultam rá össze a pénzt — nagyon sokan segítettek. Hegesztettek valamit, és kigyulladt
a faszerkezet, le is égett az egész. Azt tudtam, hogy az állatokat máshová vitték a munkák idejére, de látva a hatalmas
lángokat és a fekete füstfelhôt, felrémlett bennem egy nagy
tragédia lehetôsége, hiszen a park tele volt emberekkel. Ha
a tûz tovább terjed — rágondolni is rossz. Nem is gondoltam, csak intézkedtem, mentettük a menthetôt; szerencsére
hamar jöttek a tûzoltók és nagyobb baj nem lett. Ám az
igazsághoz tartozik, hogy amikor túléltük a nehezét, szinte összeomlottam. A gondozókkal együtt elkezdtünk sírni. Ezúttal nem örömkönnyek voltak. Az ilyesmi egy
állatkert-igazgatónak rémálom. És nem csak egy szikra okozhat tragédiát. Gondolj
bele, hogy a sétaúton jön szembe egy oroszlán. Hihetetlen helyzetek lehetnek. Egy
komoly vihar közben kidôl egy fa, ledönt egy kerítést, és már kinn is van egy olyan
állat, ami semmilyen körülmények között nem lehetne. És a teljes felelôsség mindenkor a tiéd…

M. S.: Ne is fokozzuk! Pihentetôként megmondanád, hogy az emberek csak látogatni
szeretik az állatparkot, vagy — ha lehetôségük kínálkozik — támogatnak is? Idejövet láttam
a plakátokat, hogy a személyi jövedelemadó egy százalékával lehet segíteni e gyönyörû létesítmény további szépítését. Tavaly mennyit kaptatok?

G. L.: Nagyon keveset; de én erre kitaláltam egy ideológiát, hogy ne essen nagyon rosszul. Sok a híradás rólunk, büszkék vagyunk rá, hogy nagyon sok látogatónk
van. A látogatók pedig talán azt gondolják, hogy ha kifizették a — nem olcsó — belépôdíjat, mi pedig sikeresek vagyunk, nem is olyan fontos minket támogatni. Pedig
minden fillére szükségünk van — de ezt nem panaszként mondom. Érzelmileg sokan
kötôdnek hozzánk, szeretnek minket, tudjuk, sokan mutatják büszkén a városba
jövô rokonaiknak, ismerôseiknek az állatparkot. A névadóinkra százak mozdulnak
meg, szépen mûködik az örökbefogadás intézménye.
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M. S.: Hány látogatója van évente az Állatparknak?

G. L.: Körülbelül háromszázezer. Igazából egész évben nyitva vagyunk, de valójában mindig április elején indul a szezon, és tart az iskolaszünet végéig. Ezzel a
vendégsereggel Magyarország tíz leglátogatottabb közgyûjteménye között vagyunk.
M. S.: Lányaid járnak ide? Személyesen megmutattad már nekik az itteni állatbarátaidat?
G. L.: Természetesen jönnek, de állatkertet együtt csak külföldön nézünk, mert
itt minden lépésnél megállítanak, amit ôk egy idô után megunnak….
M. S.: Mennyibôl gazdálkodik az állatpark, s mekkora saját bevétel aránya?

G. L.: Körülbelül ötszáz millió forint a költségvetésünk, kilencven milliót kapunk az önkormányzattól, a többi pénzt magunknak kell megkeresni. Úgy tudom,
mi vagyunk az egyetlen állatkert, amely ennyire ki van téve „a piac” szeszélyeinek.
Lényegében a látogatóktól függünk, mert bevételünk alapvetôen a belépôjegyek árából származik, de igyekszünk vállalkozni is: saját szállodát üzemeltetünk — a Hotel
Dzsungel meglepôen nagy siker —, bérbe adjuk a büfét, tehát gazdálkodunk is, és —
természetesen — sokat pályázunk.
M. S.: Hány munkatársa van az állatparknak?

G. L.: Hetvenöten dolgozunk itt, ebbôl öten az irodában. A többiek állandóan a
terepen vannak: gondozók, építô-karbantartók. Mindkét csapat összeszokott, gyakorlott szakemberekbôl áll. A létesítmények többségét magunk építettük. Vannak
például olyan ügyes kezû asztalosok, akik kitanulták az állatkerti szakmát, tudják,
miként kell itt építeni, hogy kellôen erôsek legyenek az építmények, ne sérüljenek
könnyen az állatok. A gondozókat folyamatosan képezzük, a részvételükkel komoly
tudományos munka is folyik — nem csak arról van szó, hogy például, odaadja a
marék magot a madárnak… Kevesen tudják, hogy él itt néhány olyan faj, amelyet
nem csak Európában, hanem világméretekben is jegyeznek. A kis elefántról számos
cikk jelent meg a nemzetközi szaksajtóban, és megkülönböztetett érdeklôdést váltott ki a szakmai közéletben az is, hogy a cápánk szûznemzéssel létrehozott egy utódot. Hasonló korábban egy Los Angeles-i akváriumban történt — most egy angol
egyetem kért minket, hogy részletes információt adjunk tapasztalatainkról egy készülô tudományos dolgozathoz. Egyébként egyidejûleg is mindig több egyetemi, fôiskola diplomamunka készül nálunk, elsôsorban a biológia, a környezetvédelem
tárgykörébôl.
M. S.: Hogyan osztjátok meg a gondozók munkáját? Mindenki, mindennel foglalkozik,
vagy szakosodnak? A gondozók megválaszthatják, hogy milyen állattal szeretnének foglalkozni?

G. L.: Egy ésszerû szakosodás van, mert három nagy körzete van a parknak — nem
mindegy, hogy ragadozókkal, madarakkal, vagy halakkal foglalkozik valaki. E szak-
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területükre „bedolgozzák” magukat, mondhatjuk, hogy majdnem mindent tudnak
a gondjaikra bízott állatokról. Ha új lakó érkezik, a leendô gondozók hetekkel elôbb
kimennek a korábbi helyszínre, ott ismerkednek meg az állatokkal, szereznek információkat a korábbi gondozóktól. Az, persze, bizonyos esetekben nagy kérdés,
hogy ki kit választ. De nem olyan értelemben, hogy melyik gondozó melyik állatot,
hanem éppen fordítva. Vannak nagyon intelligens állatok, például ilyen az elefánt,
vagy az oroszlánfóka. Több munkatársunkat jelöltük, akik az elefántok gondozói
lehetnek. Napokig figyeltük, hogy az elefánt kihez van bizalommal, kit fogad el leginkább. Bizonyos fajoknál hihetetlen vonzódás van állat és ember között. A mi esetünkben azt is mondhatjuk: nem az ember, hanem az elefánt döntött, ki került
melléje hosszú távra. Ugyanígy van ez a fókáknál is. Amíg összeállt az a kis csapat,
amelyik be tudja mutatni az oroszlánfóka-programokat is, sok idô eltelt. Nagyon
fontos, hogy érzelemben gazdag, jó képességû, emberséges gondozók legyenek az
állatok mellett.
M. S.: És mi történik, ha megbetegszik egy állat?

G. L.: Azt gondolod, nehezet kérdeztél. Olyan nap nincs, hogy ne legyen beteg az
állatpark több mint háromezer lakója közül legalább egy. Mindig van probléma, kisebb vagy nagyobb, de van. Sok esetben ugyanaz a helyzet, mint az embernél: rosszul
aludt az éjjel, vagy megijedt valamitôl. Minden reggel állományellenôrzéssel kezdôdik a nap, ami elôtt a gondozók tájékozódnak és szólnak, ha valamelyik állat szokatlanul viselkedik, ha valami rendkívülit észlelnek. Két állatorvos dolgozik velünk.
Dr. Papp Endre fiatal szakember, egyben a zoológiai helyettesem is. Dr. Gonda Gedeon nagy tapasztalattal rendelkezô hatósági állatorvos, aki másodállásban segít nekünk. Gyakran adunk munkát a specialistáknak is, ha például szemészeti mûtétet
kell végrehajtani, arra az állatkórház szakembereit kérjük fel. Fontos szakmai háttér az Európai Állatkerti Társaság. Ha komolyabb probléma adódik, az egész szakma
megmozdul Európában. Videó kapcsolatba lépünk a legjobb szakértôkkel. Amikor
például megszületett a kis elefánt, begyulladt a tôgye az anyjának, és nem akart
szopni. Európa sok jeles szakembere küldött tanácsot nekünk. Az elefánttej-pótlót
Hamburgban gyártották, repülôvel küldték, kalandos körülmények között jutottunk hozzá, mert a fele eltévedt a csomagok között, taxival hozták utánunk. Így mentettük meg a kis elefántot, miközben volt három-négy kritikus nap.
M. S.: Normál körülmények között mit, mennyit eszik ennyi állat?

G. L.: Jól beletrafáltál, mert most normál körülmények között napi gondot jelent
a széna. Az idén nem volt jó a szezon, ennek ellenére egy elefánt egy pótkocsis szerelvény szénát is megeszik egy évben, mintegy 400—500 bálányit. És nekünk van
négy elefántunk. Az orrszarvú is elvár ennyit, és abból is van öt, hogy a többi, apróbb
állatról ne is beszéljünk. Hihetetlen mennyiségû takarmány fogy. A tengeri halat
általában Németországból szállítja egy cég, de a fókáknak csak egy speciális, Írország
partjainál halászott öt-hat féle hal jó.
M. S.: Azért talán mégsem hoztok minden táplálékot az állatok eredeti élôhelyérôl?
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G. L.: Természetesen, nem. Már vannak saját termelôink is, akik eleve azt termelik, ami nekünk kell, ez elég speciális. Sok mindent vásárolunk, mert el sem
tudod képzelni, hány fajta ennivaló kell itt a bébiételtôl a glutinmentes lisztbôl készített dolgokig. A tök, a metélôhagyma, a banán, az ananász hétköznapinak számít,
a lisztkukac vagy a lóhús már nem annyira.

M. S.: Az igaz, hogy a nagy élelmiszerláncoktól, konyháktól is hoznak ide maradékokat?

G. L.: Vásárolunk lejárt szavatossági idejû árúkat, de félreértés ne essék: rossz
minôségû takarmányt sohasem kaphatnak a mi állataink, sôt… Arról van szó, hogy
a szigorú élelmiszerbiztonsági elôírások miatt emberi fogyasztásra a szavatossági határidôn túl nem értékesíthetôk az élelmiszerek. Azonban a fonnyadt, kissé túlérett
zöldség, gyümölcs még nagyon jó állapotban van ahhoz, hogy a mi állataink megehessék.
M. S.: Sokba kerül mindez?

G. L.: Ez relatív. Most egy kicsit többet költünk az állatok élelmezésére, mert a
kedvezôtlen mezôgazdasági helyzet miatt nagyon drágán tudtuk megvenni a kukoricát, a szénát, a tápot. Az állatkert mûködtetésében azonban nem ez a legnagyobb
tétel, hanem a víz, a gáz, az áram költsége, továbbá a bérköltség és az arra rakódó közterhek.
M. S.: Meddig lehet bôvíteni? Nem félsz attól, hogy az állatpark a folyton növekvô kisgömböc sorsára jut?
G. L.: Jogos kérdés. Nem is akartam már tovább bôvíteni, megvalósult minden,
amit akartam.

M. S.: Most mégis másfél milliárdos beruházás elôtt álltok…, kiemelt országos program…

G. L.: Kétségtelen, ez számunkra egy régóta halmozódó lottóötössel ér fel. A Tarzan ösvénye, trópusi esôház egy önálló, komplett létesítmény. Azt gondoltuk: ha
van ilyen pályázati kiírás, azt nekünk kell megnyerni, mert itt a legjobbak a feltételek. Szeptemberben szeretnénk kezdeni az építkezést, és egy év alatt befejezni, fél év
kellene a betelepítésre, 2010-ben nyitnánk. Ez a létesítmény Európa-szerte párját
ritkítaná, Nyíregyháza új jelképe lehet.
M. S.: Említetted már, mennyire lenyûgözött a nagymamádtól kapott könyv, amelyben
a fehér tigrist láttad, s azt is, hogy nagy állatgyûjteményed volt. Tehát évtizedekkel ezelôtti
élményeid magyarázhatják állatkert-szervezôi munkásságodat. De végül is sikeres rádiós-,
tévés újságíró voltál, mielôtt itt igazgató lettél. Hogyan alakulnak ezek a kanyarok-spirálok?

G. L.: Csak elsô hallásra bonyolult. Állattenyésztési szakmérnök vagyok, Kaposváron diplomáztam, ahol a nyolcvanas évek elején Horn Péter professzor úr vezetésével egy nagyon nyitott, korszerû fôiskolai kar mûködött. A szeme sem rebbent,
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amikor elôadtam, hogy a tigrisekrôl szeretnék szakdolgozatot írni, konkrétabban
arról, hogy itthoni körülmények között mi lesz a szibériai tigrissel, állatkerti körülmények között hogyan lehetne megmenteni ezt a fajt. Német állatkertekkel leveleztem a témáról, beszereztem minden hozzáférhetô tigris-könyvet. A
diplomamunka-elôzetessel egy évfolyamtársammal — aki korábban gondozónô volt
a veszprémi állatkertben, tehát volt gyakorlati tapasztalata — beneveztünk a tudományos diákköri pályázatra (TDK), amit meg is nyertünk. Tehát nagyon jól indult
ez a dolog, csakhogy amikor lediplomáztam, nem kellettem Nyíregyházának. Ahová
pedig hívtak, én nem akartam menni, mert a szülôvárosomnak akartam állatkertet.
Ez persze álom volt, mert rajtam kívül itt senki más nem akart ilyet. Csakazértis hazajöttem, és 1984-ben megkezdtem áldásos szakmai tevékenységemet a városházán:
a mezôgazdasági csoportnál lettem „tyúkügyi elôadó”. Ahol éppen kellett olyan valaki, aki ért egy kicsit az állatokhoz. Azzal foglalkoztam, hogy be van-e oltva a kutya,
vagy büdös-e a disznó (mert a szomszéd feljelentette a gazdáját). De én erre nem
voltam alkalmas, mert a hatóság szigora helyett kimentem a helyszínre és igyekeztem összebékíteni a feleket. Aztán megfogalmaztam az új állattartási rendeletet
(amire nem figyeltek eléggé a döntéshozók, és elfogadták), így lehetett mindenütt állatot tartani. Késôbb persze megváltoztatták, és végül a belterületen gyakorlatilag
sehol sem lehetett.
Mindez parkolópálya volt nekem, szûk tér, többre vágytam. Szerencsére akkor
alakult a városi televízió, ahová azzal állítottam be, hogy szeretnék természetfilmeket készíteni. Haskó Jóska, aki életében akkor látott elôször — ôt is csak egy hónapja
nevezték ki —, azt mondta: „Tiéd a pálya!” Két mûsor születetett, a „Zöld sarok”.
Abban látott meg Samu András, a Nyíregyházi Rádió vezetôje, aki felhívott telefonon: „Láttam egy majommal tegnap, nagyon jó volt.” Megkérdeztem: a majom,
vagy én? „Maga is. Holnaptól nálam dolgozik, reggel jöjjön be hozzám….” Akkoriban így történtek a dolgok. 1986-ot írtunk.
M. S.: Hogyan jön a képbe a Nyíregyházi Állatpark?

G. L.: A hetvenes évek elején több nagyvárosban, így
Debrecenben, Pécsett és másutt, létrehoztak szabadidôs létesítményeket. A megyei és a városi vezetés úgy
döntött, legyen ilyen kultúrpark Nyíregyházán is, mégpedig Sóstón. Igaziból az ifjúságipark-rész lett sikeres,
a vídámpark lényegében egy óriáskerékbôl állt, a vadasparkot pedig a Kárpátontúli terület pártbizottságától kapott két medve és néhány ôz, szarvas jelentette —
bár akkor ez is érdekes volt. Már a rendszerváltás után
jártunk, amikor történt valami — talán a pártok nem
tudtak megegyezni a vezetô személyérôl — és pályázatot írtak ki. Gondoltam, eljött az én idôm, megvalósíthatom gyerekkori álmom! Elôadtam a tervet a
feleségemnek, aki áldott állapotban otthon volt a második
gyerekkel és az elsôt nevelgette. Azt mondta:
Díszpolgári cím átvétele
„Miért váltanál? A megyében, a városban sikeres médiaszemélyiségnek számítasz, jól keresel. Érdemes?” Aztán az érveim hatására belegyezett. A vágyott lehetôséget pedig elnyertem. Ez volt 1996-ban. Sokan
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összesúgtak a hátam mögött — azt hitték, pillanatnyi fellángolásról van szó —, sôt fogadásokat kötöttek, meddig bírom: „Nem normális ember, elássa magát, otthagyja
a jó állását a jövedelme egyharmadáért…” A városi vezetés persze biztatott, mert itt
volt ez az intézmény mindössze tíz emberrel — nem sok gond volt vele —, a hétvégeken meg százak érezhették jól magukat a programokon. Én ugyan a pályázatomban
leírtam, hogy mit akarok megvalósítani, de akkor nem hitték el nekem. A többit
tudod…
M. S.: Igen: tizenkét év, három-négyezer állat honosítása, két nagy gyûjtôexpedíció távoli egzotikus vidékekre, évi háromszázezer látogató; személyes elismerés a Nyíregyháza
Díszpolgára cím, talán a legfiatalabb kitüntetettként… Csak gratulálni lehet!
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