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Egy otthon, 
ami hazavár

Az ideális otthon kialakításáról megoszlanak  
a vélemények. Sokan pont azért nem fordítanak 

hegyrengető energiákat a feladatra, 
mert szinte csak hálni járnak haza, 
akkor meg ugye minek, mondják. 
Vendéglátónk hivatásából adódóan 
gyakori látogatója a külföldi 
szállodáknak, ő viszont éppen 
ezért határozott úgy, hogy időt és 
fáradságot nem nézve, maximálisan 
megvalósítja az álomotthonról 
alkotott elképzeléseit. A fiatal légi 
kísérő fáradalmait korántsem azzal 
piheni ki, hogy elrepül egy egzotikus 
ország wellness-szállodájába, 
helyette inkább hazamegy, és kiélvezi 
munkája jól megérdemelt gyümölcsét.
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zem: ez marad.” Juditnak soha sem volt lakberendező is-
merőse, az interneten találta meg Eöry Szilviát, akinek vál-
tozatos stílusa és sokszínű munkái fogták meg a figyelmét.

Oszd meg és uralkodj!

A lakberendező is azon a véleményen volt, hogy tényleg na-
gyon jó az alaprajz, nem kell sokat változtatni rajta, viszont 
fontos volt személyre igazítani. A korábbi, átmeneti állapotot 
fel kellett számolni, a felesleget, a rossz beépítéseket pedig 
leszedni. Bár a kisszoba valóban elég szűkös, éppen csak 
faltól falig fér el a franciaágy, de mindenképpen meg akar-
ták szüntetni az addigi nappaliban alvást. A helyiséget Judit 

Előző oldalon:
A lakás egészét egyfajta finom, nőies eklektika 
hatja át, amely tervező és tulajdonos tudatos 
célkitűzése volt. A türkiz váza, az orchidea,  
a cicás kínáló valamint a modern lámpa sajátos 
összhangba rendeződnek össze.

FEnt:
A burkolatok kontinuitásának köszönhetően  
a konyha egyben is van a központi térrel,  
az üvegbetét azonban el is szeparálja.  
A fényes, antracit bútorzat nem hivalkodó  
és jól megfér mellette a tulajdonos egyik  
kedvenc darabja, az orosz szamovár.

Hosszabb-rövidebb megszakításokkal ugyan, de 
Judit szinte egész eddigi életében Újpesten lakott. 
Minden egyes költözés, a sokadik megvásárolt, 

majd továbbadott lakás után is visszatalált ide. Pedig a hur-
colkodás mellett még nagymamája összevont szemöldöké-
vel is szembe kellett néznie, aki sose értette, mi szükség is 
van erre. A sors korántsem véletlen játéka tehát, hogy ép-
pen ő találta meg világban ide-oda repkedő unokájának azt 
a lakást, amiről a fiatal lány azt mondja, ez az igazi. „Szól-
tam Nagyinak, hogy vissza szeretnék költözni a kerületbe, 
aztán mire hazajöttem, már meg is találta ezt. Megnéztem 
ugyan még egy lakást az utca túloldalán, mérges is volt, 

hogy már megint megyek a saját fejem után. Ez egy újépí-
tésű társasház, előttem egy család lakott itt, szóval én va-
gyok a második beköltöző. Mivel voltaképpen a nagy terasz 
és a minőségi térkialakítás, anyaghasználat győzött meg  
a vásárlásról, az elrendezésen például semmit sem változ-
tattam, ellenben a teljes bútorzatot újonnan vásároltam. 
Miután nagyjából elpakoltam a holmimat és kitakarítottam, 
rögtön neki is láttam lakberendezőt keresni. Egyrészt úgy 
gondoltam, hogy ennyi luxust megérdemlek, fontos, hogy 
olyan környezetbe érkezzek haza, ami komfortos, otthonos 
és barátságos. Másrészt szerettem volna, hogy minőségi, 
értékes és szép legyen, mert ennyi költözés után már ér-
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sem használta mai rendeltetésének megfelelően, lomtár 
volt. „A gardróbot a hálószobai ajtó mögé helyeztük, a szép, 
rejtett beépítések az egész lakásban részei a dekorációnak. 
Az étkezőasztal helye a jellege miatt adott volt, ez Judit egy 
régi darabja, éppen beleillett stílusában és méretében is  
a koncepciónkba. A helye fix pontnak számított a terve-
zés során, nem úgy a tévéé, amely a jelenlegi olvasósarok 
helyén terpeszkedett. Kár lett volna ezért a térért, elvég-
re alapvetően meg szerettük volna osztani a nappali nagy 
félköríves helyiségét, hiszen az embernek többféle cselek-
vési igénye is van. Értem ezalatt, hogy nem fogad például 
mindig nagy társaságot, viszont szeretne egy kis kuckót is.  
Nagyon jó, ha megvan arra a lehetőség, hogy többedma-
gával is le tudjon ülni, viszont jó, ha ki tud szakítani olyan 
tereket is, amelyek intimebbek. A nappali-étkező-olvasó 
sarok szerintem remekül működik itt együtt.” – véli Szilvia.  
Különösen fontos volt továbbá, hogy a korábbi, téglaszínű, 
mediterrános konyhabútorzathoz passzoló cseresznyeszín 
laminált parkettát felszedjék, a helyére pedig olyan dió-
szín burkolat kerüljön, amely összekapcsolja a nappalival, 
és az ott található klasszikusan modern kiegészítőkkel.  
Ezzel a konyha bekerült ugyan a térbe, mégis el van vá-
lasztva egy üvegbetéttel. Tekintve, hogy a lakás nagyon 
világos, illetve jól is van megvilágítva, ez döntő volt a szín-
választásnál. Bátran választhattak hát markáns, sötét 
tapétát is, amelynek mintája az utazásra rímel, hiszen az 
éjszakai New Yorkot ábrázolja, ahol a megvilágított épüle-
tek épp csak jelzésértékűek, messziről adják ki magukat. 
Amellett, hogy a munkájához is kötődik, épp a Nagy Alma 
Judit kedvenc városa, mint a lakásban sok helyütt megjele-
nő fotókon is szembetűnik. A kanapé fölötti tároló elemek is  
New Yorkra reflektálnak, olybá tűnik, mintha maguk is épü-
letek lennének. A lakás kialakítása épp csak annyira fino-
man progresszív, hogy ne legyen tolakodó, biztosak lehe-
tünk benne, hogy húsz-harminc év múlva sem veszít majd 
lágy varázsából, akkor is megőrzi majd hangulatát.

Fényes felületek

A nagyobb léptékű munkálatok után Judit és Szilvia a fő 
darabok és a domináns színek kiválogatására tért át. 
Szerettek volna egy élénkebb kanapét, ami egyrészt kife-
jezi a nőiességet, másrészt ki tud emelkedni a feketés-
szürke felületekből. „Volt néhány meglévő darab, mint  
az ópiumasztal, a tévészekrény vagy a puff, amelyeken 
nem akartunk túltenni. Remekül bele tudtuk illeszteni  
a térbe, mindössze egy kis fazonigazításra volt szükségük, 
a szekrény fogantyúit például lecseréltük ékköves dara-

FEnt:
A tulajdonos kedvenc városa 
New York, ez sok helyen vissza is 
köszön a lakásban, akár a tapéta 
mintáján vagy a Brooklyn-hidat 
ábrázoló fotón.

a kövEtkEző oldalon:
Az egykor a tévé bitorolta 
szegletből a tervező olvasósarkot 
álmodott meg, ezzel egy olyan 
intim teret létrehozva, amely bár 
a nappali része, mégis önálló 
atmoszférával rendelkezik.
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A csöppnyi hálószobába épp csak befért 
a két fal közé szorított franciaágy.  

Se a Judit előtt itt lakó család, se maga 
Judit nem ezt a funkciót adta kezdetben 

a helyiségnek, a lakberendezőre várt  
a kialakítás feladata.

Az antik 
kristálycsillár volt 

a hálószoba első 
darabja, minden 

további darab  
az ő fényének 

emelését 
szolgálja.

bokra.” – mondja Szilvia. „Próbáltunk ezek mellé olyan 
felületeket keresni, amelyek egy kicsit tükröznek, játsza-
nak, izgalmasak, semmiképp sem megszokottak. Fát már 
nem akartunk betenni, az evidens volt. Bár a konyhaasztal 
kicsit megidézi a wenge anyagát, a többi felületnél tény-
leg nagyon odafigyeltünk, hogy eltérő textúrájúak legye-
nek, ezért kapta például az előszobai cipős szekrény is  
a steppelt műbőrborítást. Borzasztóan fontos, hogy ezek 
az elsőre egymáshoz nehezen illeszthető részletek is jól 
működjenek együtt.” Itt jönnek a képbe a lámpák is, hiszen 
egy ilyen kis térben nagyon közel kerülnek egymáshoz.  
Az ember ugye nem akar csupa halogént vagy csillárt 
a feje fölé, így a tervezőnek meg kellett oldania, hogy  
az étkező és a nappali fölött is legyen egy-egy érdekesebb 
darab, de azért a hagyományosabb állólámpa, vagy az 
előszoba világítótestei se mutassanak rosszul mellettük.  
Ha megszámoljuk, ezen a húsz négyzetméteren öt-hat 
lámpa is előfordul, de mégis finoman érvényesülnek 
együtt, nem zavaróak, pedig alapvetően mindegyik más 
anyagában, méretében és stílusában is. 

Feketén-fehéren

„A konyha kialakításánál már az első pillanatban is mond-
tam, hogy ide egy fényes, fekete konyhát kell betenni. Any-

Kiegészítők:

www.latendahome.hu

styling 

ötletek

Semmiképpen sem akartak egy 
nagyobb kanapét beszorítani a két 

fal közé, a légiesebb pink darab 
hagyott elég teret egy pakolósaroknak 

is, amelynek tárolóelemei, mint 
felhőkarcoló töredékek reflektálnak  

a lakást betöltő New York-i hangulatra.
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nyit oldottunk rajta aztán, hogy nem koromfekete, hanem 
antracit lett az árnyalata, mert ez kevésbé dominál, inkább 
hátteret, paszpartúrát ad a lakásnak. Fontos volt, hogy itt 
semmi se legyen agresszív!” – avat be Szilvia. Mint a ter-
vezőtől megtudjuk, a konyháknál éppen az szokott az egyik 
fő probléma lenni – tekintve hogy nem kevés a bútorfelület 
– hogy a megrendelők rosszul választanak színt, sok eset-
ben világosat, ami túlzottan előretör. Jó vizuális példa erre, 
hogy ha az ember elmegy egy ház előtt, ahol fehér a kerí-
tés, csupán azt látja. Míg ha fekete, akkor a bokrokat is és  
a házat is. „Míg a fehér előretolakodik, a fekete előtt minden 
tud érvényesülni. Ugyanez a helyzet a spagetti-függönnyel 
is, ha fekete helyett egy fehér darabot választottunk volna,  
a gyönyörű kilátás helyett most fehér zsinórokat nézeget-
hetne a tulajdonos. Ez egy furcsa vizuális dolog, de épp 
ezért merjük bátran használni a sötét tónusokat is, tényleg 
praktikusabb és élvezhetőbb választás.

Balra: 
A sok fa felület elkerülése 
végett a tervező igyekezett 
merészebb borításokkal 
kísérletezni, mint amilyen  
a cipőszekrény steppelt  
műbőr burkolása.

JoBBra:
A lakáshoz tartozó több, mint 
harminc négyzetméteres 
tetőterasz volt az egyik 
igencsak meggyőző érv  
az ingatlan megvásárlásánál.  
A La Tenda Home kiegészítők 
cseppnyi bájt csempésznek  
a hatalmas térbe.

Stílusmustra otthon

Mint a tervezőtől megtudtuk, a dekoráció kitalálása egy 
külön projekt, több hónapos kemény munka volt. „Amikor 
a tér már benépesül bútorokkal, csak akkor látja a bent-
lakó, mennyi minden hiányzik még, kis túlzással még 
mindig üres a lakás. Itt valóban a klasszikus stylistmunka 
történt, rengeteg kiegészítőt, tárgyat, virágot hoztam, 
majd elvittem, ha mégsem illett bele a képbe. Fontos, 
hogy a helyszínen is próbálgasd: ne legyen túl sok, de 
azért üssön a végeredmény! Kiemelném a konyhában 
található antik orosz szamovárt, amit Judit talált egy 
moszkvai ócskapiacon és remekül illeszkedik a modern 
konyhába. Rengeteg szép régi darab együtt tud élni a mo-
dern kialakítással is, egy a fontos: legyen szép, hiszen ez 
az esztétikai minőség fogja őket egymáshoz kapcsolni. A 
hálószobában is például egy antik csillár lóg, amihez egy 

teljesen egyszerű, magas fényű bútorzatot választottunk.”  
 – meséli Szilvia.
 Valóban, Szilvia és Judit egyáltalán nem féltek a szín- 
és stílusvegyítéstől, a türkiztől a pinken át a narancs-
sárgáig mindent megtalálunk. Pontosan azt a sokszí-
nűséget akarták éreztetni ezzel, hogy ez egy női lakás, 
ahol minden megfér egymás mellett, egyúttal minden 
változik. A La Tenda Home kiegészítők sokszor kikerül-
nek a teraszra, a pink kanapéhoz választott párna a sö-
tétbarna bútorzathoz is jól illik. „Van olyan, hogy hat nap 
alatt tíz országot járok be, fontos, hogy amikor haza-
érkezem, egyfajta kreatív nyugalom vegyen körbe, ami 
én vagyok. Hiába szép egy hotel, túlzottan sterilen van 
összerakva, persze nem is való arra, hogy pár napnál 
többet töltsön el ott az ember. Örülök a lakásom finom 
esetlegességének, hiszen nekem nem szálloda, hanem 
otthon kellett.”


