
K aralyos  Gábor  színésszel  színházi  
darabokban,  filmekben,  televíziós  
sorozatokban  sokszor  lehet  talál-

kozni, sőt még reklámfilmekben is. Leg-
újabban pedig egy új csatornán is egyre 
népszerűbb, a Vegán Hegylakó Facebook-
oldalán rengetegen követik a posztjait. Ezt 
a szerepet, mint mondja, egyedül játssza, a 
posztokban ő az egyedüli szereplő, sőt fő-
szereplő, hiszen a saját életébe enged bepil-

lantást. persze azért feltűnnek mellette 
még mások is, János, a falánk fekete kandúr, 
és az a rengeteg növény. A Vegán Hegylakó 
története az életmódváltásáról szól, és sze-
rinte azért van egyre több követője, mert 
egyre több embert foglalkoztat ez a téma. ő 
a budapesti belvárosból költözött fel az 
óbudai Csúcshegy legtetejére, ahol folya-
matosan építgeti a saját, különös világát. 
Ami csak róla szól, és amiben a legjobban 

érzi magát. Átalakította a telken álló, kom-
fort  nélküli  víkendházat,  aminek  minden  
szegletén  látszik,  hogy  korábban  kerami-
kusnak készült, és sokat foglalkozik mozai-
kok készítésével, mindeközben pedig egyéb 
mesterségeket  is  megtanult.  A  kert  terve-
zésében és művelésében is szokatlan elmé-
let  és  szemlélet  vezérli:  nagy  teret  hagy  a  
természetnek, az idő járásának, az évsza-
kok rendjének, hogy vad és buja vegetáció 
vegye körül. Az életmódváltás teljesre sike-
redett, mert a vegán étkezés mellett dön-
tött. rengeteg fotót mutat meg az oldalán a 
színekben tobzódó tányérokról, és a szö-
vegben receptek is találhatók, hiszen min-
dennap maga készíti el az ételeit, részben a 
kert „kincseiből”, és sok minden a befőttes-
üvegekbe kerül.
Egyedül a hegy csúcsán, remeteéletnek gon-
dolnánk, ő viszont azt érzi, hogy megérke-
zett. Hazaérkezett. 

Sárközi Judit 
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élet- és kertszemlélet

eltört teáscsészék, régi tányérok, 
törött csempékből alkotott mozaikok – az újrahasznosítás kreatív formája

Vegán fogásokKert természetesen

tUdjon meg töBBet 
a témáról 

viDeófilMünkBől
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a vagány Hegylakó kerti viszonyai
elém hozta a facebook a vegán Hegylakó egy posztját, amiben balkáni medvekörömről mutat képeket, 

és úgy egészében nagyon szimpatikus volt, és ismerős. lehet mondani, hogy biztonságos. 
Ráírtam valami olyat, hogy nagyon kedvencem ez a növény, és nem kapok sehol, mire azt válaszolta, 

hogy tényleg én vagyok-e az, aki miatt, a (nála toplistás) könyveim miatt hegylakó lett. 
És annak idején gondolt rá bátortalanul, mert annyi a közös pont bennünk, hogy megkeres 

a véleményem meg a tanácsaim miatt. engem meg annyira lenyűgöztek és inspiráltak a kreatív dolgai, 
hogy nagyon szívesen tanultam volna tőle, meg hát az a medveköröm is… 

Aztán eltelt egy év, mire rákérdeztem a megígért, rossz helyen nőtt, átültethető palántára. 
És hát így. Az első beszélgetésünk óta olyan, mintha mindig is ismertük volna egymást. 

Megmagyarázhatatlan. Mintha belül lennénk valamin. egyfélék. Hasonszőrűek. 
vagy tollúak, merthogy ő is repül. vannak szárnyai, és nem fél használni. 

Arra gondoltam, hogy egymástól kérdezünk a kertről, és minden kérdésre mindketten válaszolunk 
egymástól függetlenül, a másik válaszát nem ismerve. lássuk, mi sül ki belőle…

Úgy torzítja a perspektívát a kép, mintha vasalóház lenne, 
pedig nem az, itt látható a feljárat a nappaliba, ami éppen 
ennyire nyitott, ahogy látszik, van oldala, ami tégla, 
van oldala, ami polikarbonát, és van, ami nyitott. 
zseniális ötlet, alig várom, hogy télen is itt üldögélhessek 
kabátban, pokrócban. Lefelé meg a konyhába lehet jutni

A bejáratnál választottuk ki ezt a pár szép rózsát, 
hogy előtte kuporogva fotózkodjunk



Jó neked, ami most van? Jól érzed-e ma-
gad benne?
KGVH: Most már jó. Egy útnak volt része, 
soha nem volt házam, kertem, tudtam, hogy 
ezek évek, hogy sok idő meg sok pénz, meg 
egy hosszú folyamat, mire eljutok addig, 
panelgyerek voltam. Az út a nyóckeren át 
vezetett a Csúcshegyre. nagy találkozás 
volt ez. Már mikor befordultam az ország-
útról, egyszerűen tudtam, hogy ez az.
Szeretem  benne,  hogy  szabad  kezem  van,  
hogy még a körmöm alatt is föld van, hogy 
hajtásokat  és  dugványokat  kunyerálok  az  
ismerősöktől, és várom, hogy mi lesz a kö-
vetkező évben. tetszik ez a játék, olyan, 
mint a szenvedélybetegeknek a félkarú rab-
ló. Egy végtelenített kreatív kihívás. 30 ki-
lométeres körben keresgéltem lakóhelyet, 
és nem találtam semmit, ami kicsit is köze-
lített volna a vágyaimhoz. Óbuda úgy gon-
doltam, anyagilag teljesen lehetetlen, pedig 
tökéletes távolságra van a város, és mégis 
van annyira távol, ami megnyugtató.
PA: nekem nagyon. Minden részét szere-
tem, és szeretem azt is, hogy mások is sze-
retik. Legjobban azt szeretem benne, hogy 
olyan,  mintha  saját  bolygóm  lenne,  auto-
nóm, titkos, mindentől elzárt. Azt engedek 
csak be, amit akarok, és kizárok mindent, 
amit nem.
Lehetne egy egészen kicsivel több nap…

Mit szeretsz benne a legjobban?
KGVH: Magamat szeretem benne. A kihí-
vást szeretem, meg a csinálást élvezem. Itt 
tanultam meg merni úgy csinálni a dolgo-
kat, ahogy nekem jó. Egy ideje a tapaszta-
lataim alapján a kell-t lecseréltem lehet-re. 
Abban  az  értelemben,  ahogy  a  szakembe-
rek azt mondják, ezt így kell csinálni. A 
nagymama  azt  mondta,  hogy  dolgozni  
kell! Ez meg csak egy alternatíva, lehet egy 
csomó mindent mindenféleképpen... Me-
rem elengedni, hogy mit szólnak.
PA: Hogy azt csinálok, amit akarok. tág te-
ret enged a dolgaimnak, mégis oltalmazóan 
vesz körbe. nagyon szeretem benne a vad-
ságát, az állatokat, az igazán nagy fák zúgá-
sát a szélben, a meredekségét, a messzelát-
hatóságát.

Mielőtt lett kerted, mit gondoltál róla? 
Mit váltott be, és mi az, ami egészen más?
KGVH: panellakóként a családi ház is nagy-
szerű dolog volt. Kicsűrtek bandázni nya-
ranta egy hétig. bele lehetett zuhanni abba 
a mesés dologba, amiben a természet erői 
uralkodtak. Egy kertben legyenek öreg fák, 
meg nagyok, és az egyiken mindenfélekép-
pen lógjon hinta! Az egész kert ne áttekint-
hető legyen, hanem zegzugos.
PA: Azt  reméltem,  hogy  teremni  fog  min-
denfélét, hogy annyi cseresznyét, birsal-

mát, ringlót és áfonyát eszem majd, ameny-
nyi csak belém fér. Meg lesz friss paradi-
csomom (a levelének a szaga miatt is), meg 
újhagymám. Lett snidlingem, kevés rebar-
barám. Meg sok mentám. Enni nem nagyon 
lehet belőle, bár van füge meg naspolya, és 
volt be nem érő datolyaszilva is. 
Az őzekkel nem számoltam, az igazi aján-
dék. Olyan, mintha beemelne egy másik di-
menzióba. Mintha bevenne a földönkívüli-
ségbe egy kicsit.

Mik azok a tevékenységek, amiket kint 
csinálsz a kertben, és mik a komfortha-
táraid?
KGVH: A kert az önkifejezés erős terepe, ki-
csit dolgozgatunk, kicsit üldögélünk. na-
gyon el tudok fáradni benne, és nagyon fel 
tudok töltődni. A ház tulajdonképpen egy 
gardrób és egy háló, az összes többi tevé-
kenységet kiszervezem a kertbe. Tervezem, 
hogy kinti zuhanyt is csinálok. Az egyik 
legfőbb tevékenységem, hogy vizet gyűj-
tök. Azt kell elérni, hogy a legmagasabb 
ponton is legyen víz, különben megyek fel-
felé egy kis pohárral, és próbálom megmen-
teni a növényeket. A kertben egy napon 
több évszakot is megélek, és több ország-
ban is járok. Látom a felhőket ráereszkedni 
a kertre, perutól a trópusokig… mindenféle. 
Nem szeretek elmenni innen. 
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itt most ugyanaz két lépéssel hátrébbról, 
a gazdag vegetációban látszik az emeleti terasz is

Karalyos Gá-
bor, a színész és a Ve-

gán Hegylakó; illetve petrik 
Adrien, az építész és az író a med-

vekörömnek köszönhetik megismer-
kedésüket. Kiderült, hogy ennél több 
közös dolog is van bennük, hasonlóan 
gondolkodnak kertről, burjánzó nö-

vényekről, munkákról, hintákról – 
vagy éppen eltérően. A kettős 

interjúból kiderül.
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PA: Alszom.  Eszem.  Napozok.  Alváshoz  tíz  
fok kell, legalábbis nekem, és ha esik, akkor 
beköltözöm, ha csak a teraszajtóba is. Az 
evéshez jó,  ha nem esik,  de egészen korán,  
még  hidegben  is  próbálgatom,  kabátban,  
pokrócban, legalább egy reggelit, egy ká-
vét. A napozáshoz csak nap kell. A Varázs-
hegy (Thomas  Mann:  A  varázshegy  c.  regé-
nye – a szerk.) óta tudom, hogy egy nyugágy 
meg takaró kell csak, és mehetek a hóba, a 
szélárnyékba,  vadászhatom  a  napos  folto-
kat kertben, teraszon.
Meg persze gályázom is valamennyit a 
kertben. Meglepő, hogy egy beállt kert- 
ben a munka jobbára az irtás. Már nem-
csak a nemkívánatos növényeket kell ki-
húzkodnom a kívánatosak közül, de a kí-
vánatosakat  is  nagyon  durván  vissza  kell  
vágni.  És van pár tévedés, ami pedig kife-
jezett harc. A futónövények a futás helyén 
kívül, a törpenád, meg valami identifiká-
latlan gyomféle, ami beborít mindent, amit 
be tud.

Mennyire játszol bátran? Mit csinálsz a 
hibákkal? Kidobod, kijavítod, vagy meg-
szereted?
KGVH: Megszeretem. A hibákat is megsze-
retem,  vagy  megpróbálom  másképpen.  Új-
ra. Azt csináltam eleinte, hogy ültettem 
mindent, amikor még nem volt vizem. Azok 
persze kiszáradtak. A komfortzónám a ke-
rítésig  tart.  Nem tántorított  el,  hogy az is-
merősök pár dologtól felemelték a szemöl-
döküket. Elmentem tanulmányi kirándu-

lásra mindenfelé, az erdőbe is, meglepőd-
tem egy csomó dolgon, és láttam, hogy ezek 
a meglepő dolgok jók!
Mert nincs vezetékes víz, csináltam víz-
gyűjtő felületet. A szaletli aljára meg kavi-
csot akartam, de nekem kellett felcipelni a 
tűzrakó helyig is, és akkor elkezdtem más 
megoldáson  gondolkodni.  Került  alá  ka-
szá lék. És jó lett ott. Meg kaszálni is jó. Jót 

tesz a derekamnak. Megtanultam azt is, 
hogy hogyan kell ásni. Mindent meg kell 
tanulni.
PA: nagyon bátran játszom. Mindent, amit 
csak akarok. Igazi kudarcnak számítom 
azokat,  amikkel rengeteget dolgoztam, na-
gyon  rákészültem,  komoly  szerszámokat  
szereztem  be,  és  aztán  rettenetesen  gyor-
san elenyésztek. Ilyen volt a kerti tó olcsó 

ez itt a tűzrakó hely mellett ülő Kálmi, 
aki szenzációs betonállat, az alatta 
levő gyöngysor sörösdobozok talpa, 
a szeme üveggyöngy, a hátán itt-ott mozaik. 
előtte a világhírű macskanagyúr, 
ébenfekete szőrű János

A nappali belülről. Legjobban azt szeretem benne a gyönyörűre varázsolt 
szekrény meg a mozaikkanapé mellett, hogy belül lógnak a szőlőfürtök. 
A polikarbonát tető alatt, bent a nappaliban. És ettől borul fel itt is 
– mint nálunk máshol is – az ember érzete, hogy bent van-e vagy kint?

Így lehet egy víkendház beton szuterénját 
izgalmas és hangulatos konyhává alakítani saját kezűlegfo
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fóliával,  az  uszadékfa-lugas,  ami  három év 
alatt összerogyott, és a vesszőfont maga s-
ágyás, ami szintén miszlikre tört, porrá 
omlott a naptól és a víztől. Újracsinálok egy 
csomó mindent, mert ezek azért nagyon 
tetszettek, és az időm meg az erőm ingyen 
vannak. Mindent megszeretek, amit már 
egyszer  szerettem.  És  rettenetesen  kevés  
dolgot vagyok képes kidobni.

Milyen hosszú távra tervezel? Mennyire 
hagyod magára, mennyire veted alá ma-
gad, hallod-e, amikor szomjazik?
KGVH: Nem utazom. Voltam utazó színész, 
éppen  elég  volt.  Nehéz  elindulni.  Úgy  va-
gyok  vele,  mint  a  gyerek  az  óvodába,  nem  
szeretek  elmenni.  Nem  hagyom  magára  
egyáltalán.
PA: Nem tervezek, de simán itt hagyom, ha 
mondjuk  felvillan  a  tenger,  még  ha  a  ma-
gyar is. Aztán megpróbálom a kicsapongá-
som következményeit rendbe szedni. Macse-
téval utat vágni a dzsungelben, és agyonön-
tözni a kiszáradt növényeket. A szomjazá-
suk a tengerig nem hallatszik.

Mennyire bírsz el vele? Mekkora része-
det foglalja el?
KGVH: Ha nincs kaszálás, a magára ha-
gyott rész bámulatosan néz ki, az egész egy 
másik arcát mutatja. Itt vannak ezek a ré-
szeges menyasszonyok (vadmurok), renge-
tegen nőttek ezen a részen. Mindent szere-
tek, ami magától nő. Van egy csomó nö-
vény, amire különösen gerjedek. Azok, 

amik nem zöldnövények, amiknek a levele 
vörös vagy sárga, vagy mondjuk, amiknek 
szegélyük van.
PA: Csak annyit, amennyi belefér. Nem leg-
elöl áll a preferencialistán, de van, hogy 
szeretem csinálni. Alkalmas az idő, a leve-
gő, a nedvességtartalom…
Ültetni szeretsz inkább, vagy kiirtani? 
Hintaágyban olvasni, vagy gyomlálni?
KGVH: A kertnek az a története, hogy egy 
„Gábor bácsinak” volt a legális szeretője. 
Hátrahagyta  a  várost,  és  felmenekült  ide,  
sok időt tölteni szerelemben, boldogság-
ban.  Abban  az  évben  telepítette  ezeket  a  
fákat, növényeket, amelyikben születtem. 
Az özvegye, amikor átadta a kert és a ház 
kulcsait, azt mondta, ugyanazt a csillogást 
látja a szememben, mint ami a Gábor bácsi-
éban volt. szimbolikus a két fenyőfa a kert 
elején, folytatom a szerelmét valakinek, to-
vábbcsinálom.
Amikor táplálkozom, vizuálisan is szeretek 
jóllakni.  Szeretek  rátenni  a  tányérra  még  
pár rózsaszirmot, valamit menet közben. 
Nekünk, bolondoknak, másképp gondolko-
dóknak  ezek  fontos  dolgok,  szeretünk  ját-
szani. Sokan nem fordítanak energiát ilyes-
mire, pedig nem sokkal kell több idő hozzá, 
mint amennyit eltöltünk a menzán.
PA: Van,  hogy elragad az  irtás,  belesuhan-
tom  az  indulataimat,  az  agressziómat,  té-
pem, húzom, szakítom, amíg véres nem lesz 
a tenyerem, és tele nem lesz tüskével.
Hintaágyban szeretek olvasni, izzó napsü-
tésben, ami a csontom velejéig átforrósít. 

Ha nem lenne anyagi korlátja, mit építe-
nél vagy változtatnál benne?
KGVH: Legelőször is felvásárolnám a szom-
széd telkeket.  Nem építenék semmit, a ház 
éppen így jó. Esetleg jó lenne egy úszótó. 
Megtanít a pénztelenség értékén gondolni a 
dolgokra.  Tulajdonképpen  szeretnék  még  
egy  igazi  üvegházat,  áttelel  tetni,  meg  pa-
lántázni, meg egy műhelyt, ahol tárolhat-
nám a profi gépeimet, meg az anyagjaimat. 
Műterem lenne famunkáknak. tulajdon-
képpen, ha újrakezdeném, lehet, hogy leg-
inkább műbútorasztalos lennék.
PA: Egy völgyzárógátnyi betonnal a mere-
dek hegyoldalba csinálnék egy merülő ta vat. 
Megcsináltatnám igazi profi ácsokkal (vagy 
kitanulnék ácsnak) a ház-a-fánt. Meg a gon-
dolkodóteraszt  a  legmagasabb  pontra.  Eset-
leg kilátóteraszt a toronyból a tetőgerinc 
fölé, mint Velencében. És kifordíttatnám 
homorúra a domború, íves bástyaalakú 
támfalat, ami a cseresznyefa gyökérzetét 
tartotta,  és  egy  amfiteátrumot  építtetnék  
belőle a nappali mögé, belevágva a hegybe.

Ha bogár vagy madár vagy gyík lennél, 
melyik részében élnél? 
KGVH: Ha  vaddisznó  lennék,  akkor  nem  
jönnék be a kertbe. Ha bogár lennék, belak-
nám, azt szeretném benne, hogy összefo-
lyik a környező, gondozatlan kertekkel.
PA: Van egy varangyos békánk, aki az üveg-
házban lakik. Az tetszene nekem is.

Petrik Adrien
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nálunk ez így néz ki, meglep és imádom egyszerre, 
hogy milyen hasonló bennünk ez az önmagában nagyon is különleges 
dolog, hogy ennyire beengedjük, sőt becsalogatjuk a növényeket, 
a természetet, a kintet a mindennapi létezésünkbe

A szitakötőim, amik ez előző számban 
még a mi konyhánkban voltak, most itt repkednek 
a bejárat fölött, szeretik a kulcscsörgést


