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Rövid, interneten való kutatás után rá is lelt a 
megfelelő szakemberre Eöry Szilvia lakberen-
dező személyében, aki meg tudta valósítani a 

fejében cikázó gondolatokat. A hatalmas, újépítésű tár-
sasházban lévő, vonalaiban modern, kulcsrakész lakás 
már első látásra adta magát berendezését illetően, így 
a kreatív része csak ezután kezdődött, miszerint hogyan 
is válhat valóra a megcélzott finoman nőies életérzés az 
átlagos belmagasságú terekből, a már elkészült pad-
lóburkolat, térszerkezet és nyílászárók akceptálásával. 
Mivel a tulajdonos, Andrea egyből kikötötte, hogy sem-
miféle vésést, fúrást vagy faragást nem szeretne, érte-
lemszerűen a hangsúly a bútorokra, a világításra és a 
különböző dekorációs eszközökre terelődött. „Alapve-
tően szabad kezet kaptam, Andrea kérése mindössze 
az volt, hogy egy világos és kellemes lakást hozzunk itt 
létre. A hangulatvilágához sem kaptam túl sok instruk-
ciót, csupán csak annyit, hogy semmiképpen se legyen 
túl modern (hiszen pozsonyi otthona is éppen ilyen), 
helyette próbáljuk inkább nőiesre és otthonosra venni 
az irányt. Főként a felületekkel és az anyagokkal való 
játékban akartunk elrugaszkodni, ami annyira sikerült 
is, hogy a jelen állapot már inkább egy francia miliőjű 
hétvégi háznak felel meg, amelyhez modern elemeket 
társítottunk, elvégre mégiscsak egy nagyvárosban ta-
lálható.” – meséli Szilvia.

Cserebere fogadom…

A munka haladtával az első nagy kérdés az volt, hogy 
elfogadják-e az épület tervezőinek beosztását, avagy 
variáljanak az igényeik szerint. A lakás legnagyobb ösz-

Amióta az ember életébe beköszöntött a nagyvárosi civilizáció, attól a ponttól 
vágyik ismét a természet és a gondtalan vidék közelségére, ahol minden 

nyugodt folyású, békés és kellemes. Hasonló elképzelések vezérelték így a 
pozsonyi származású tulajdonost is, amikor új, a budapesti belváros egyre 

divatosabbá váló részén felfedezett lakásának megtervezésére került a sor. 
Ellentétben modern kialakítású, szlovák otthonával, most valami nőiesebbre, 
finomabbra és bájosabbra vágyott, a végeredmény pedig egy olyan lakás lett, 

amely kozmopolita hangulatával bárhol a világon megállná a helyét.

FOTÓ: MÁTYÁS PÉTER | DESIGN: EÖRY SZILVIA | HOMESTYLING: LA TENDA HOME | ÍRTA: SZÉKELY GABRIELLA

Fent: 
Díszpárnával dekorálni az egyik 
legegyszerűbb fogás, amivel csak 
élhetünk, hiszen lecserélve őket 
ripsz-ropsz, máris új stílusban 
tündököl a kanapénk.

Lent:
Bár törekedtek a különböző 
funkciókból adódó részek 
elszeparálására, mégis egy 
egységes egészet látunk, ha 
végigpásztázzuk a nappali-étkezőt.

A kalligrafikus tapéta előtt egy műkandalló is 
helyet kapott, hogy fokozza a színpadiasságot, 

melyre a robosztus fém orrszarvú vagy a 
vörös rózsa csak még inkább ráerősít.



22 23

szefüggő helyisége az étkező-nappali, amelynél köny-
nyen adta volna magát elméletben, hogy előbbi funkció 
a részben nyitott konyha mellé kerüljön, ámde a magas 
(pultnak gondolt) falperem teljesen alkalmatlan az étel-
átadás funkciójára. Ezt erősítette, hogy a nappalinak 
szánt térfél, alakjából adódóan, nem lett volna megfe-
lelő az egyes tevékenységi köröket megcélzó szeparék 
(olvasósarok, médiafal, beszélgetős rész) kialakításá-
ra. Az anomáliát megoldva végül megcserélték őket, így 
egy igazán nagyméretű étkezőt kaptak, amelyet jól el 
lehetett választani ugyan a nappali résztől, de mégis, 
a bútorzat miatt szerves kapcsolatban maradt vele. A 
lámpák is e szeparáltságot szolgálják, jól látszik ezért, 
hogy mindegyik el van vezetve az áramforrástól a pon-
tosan kitalált mostani helyére. A mobilitás is az alap-
koncepció része volt, éppen ezért itt nem találunk sehol 
sem beépített szekrényeket, véglegesen rögzített dol-
gokat, az étkező arany tükrén, az olvasósarok falióráján 

Az eLőző oLdALon: 
A lokális kompozíciók nagyon 
izgalmassá tehetik egy nagyobb 
enteriőr egy-egy szegletét, a 
felújított írógép, a kaktusz, a 
modern lámpa és a rusztikus 
szekrény első látásra egyáltalán 
nem passzolnak, vagy mégis?

Fent:
A nappali legrobosztusabb darabjai 
a szürke plüss, tűzött Chesterfield 
stílusú kanapék, persze a gyönyörű 
virágkompozíció is megér egy misét.

Kiegészítők:

www.latendahome.hu

styling 

ötletek
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és a médiafalon függő laternákon kívül még a falra sem 
került semmi. Bármi mozdítható, variálható, ami per-
sze egy ilyen kellemes elosztásnál egyelőre nem célja 
a tulajdonosnak. „Úgy terveztünk, hogy ha esetleg az 
adódik, hogy a tulajdonos történetesen holnap Bécsben 
vesz egy ingatlant e helyett, minden vele tudjon tarta-
ni a költözésben, hisz egy efféle kozmopolita enteriőrt 
bárhol a világon újra össze lehet rakni, csupán a meg-
felelő bútordarabokat kell hozzá választani. Épp ezért 
is használtunk visszafogottabb, fakóbb színeket, hiszen 
ezekhez könnyen lehet kiegészítőket válogatni az aktu-
ális trendeknek megfelelően, jellemzően most ekképp 

itt az erős türkizek és zöldek dominálnak, de ugyan-
úgy bírja a lilákat és a narancsokat is. Ha megnézzük 
az egyes darabok anyagát, mind különbözik a másiktól, 
de egymással mégis jól harmonizálnak. Merészen elru-
gaszkodtunk továbbá a padló vöröses cseresznye szí-
nétől, ezekkel a fakó árnyalatokkal mégsem váltunk túl 
kontrasztossá. Azonban ami a fő, a figyelmet el tudtuk 
vonni róla.” – avat be Szilvia.

Már csak a levendulamező hiányzik

„Ez a lakás egy kicsit a hétvégéről, egy kicsit a vidékről 
szól, amit merő véletlenségből épp a város közepén ta-

lálunk. Ezt azonban bent egyáltalán nem érezzük, hisz a 
csalóka illúziót könnyen meg lehet valósítani a falak kö-
zött is a színekkel, a kiegészítőkkel, a merész párosítá-
sokkal, de főként az anyagokkal. A francia bútorgyártás 
minősége és kelléktára időtlen, mi is ezt céloztuk meg.” 
– mutat rá Szilvia. 
 A lámpák ezzel szemben jellemzően modernek, króm-
ból, feketére színezett üvegből készültek, amelyek még-
is nagyon finoman illeszkednek a rusztikus felületekhez 
vagy az olykor élénk színű párnahuzatokhoz. A nappali 
legrobosztusabb darabjai a két, Chesterfield formavilá-
got idéző tűzött kanapé, ami annyiban új híres elődjeihez 

BALrA Fent: 
A legnőiesebbre a hálót 
tervezhette meg a lakberendező, 
de itt is visszafogta a színeket és 
a mintákat. A halovány art deco 
ihletésű darabokba cseppnyi 
romantika vegyül.

JoBBrA Fent:
Az ággyal szembeni konzolasztal 
kompozíciója bájosan egyszerű, 
lányregényért kiált.
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képest, hogy nem fehér vagy konyak színű bőrből, ha-
nem lágy plüssből készült. 
 Az étkező tapétája teljesen tudatos választás volt 
mindezekhez, hiszen az erősít rá a kávéházi hangulat-
ra. Szilvia Andreával teljes egyetértésben nem akarta, 
hogy a tulajdonos otthon érezze magát, hisz alapvetően 
nem ott van, helyette egy nagyon inspiratív és izgalmas 
enteriőr kialakításán munkálkodott. A minta ehhez 
passzolóan karakteres, de mégis visszafogott, modern, 
a kézírás cirkalmasságának köszönhetően azonban 
mégis klasszikus. A hatást a teátrális elemek fokozzák 
tovább, mint az ezen a falnézeten helyet kapó műkan-
dalló vagy a médiafal fehérségéből előugró ázsiai gong, 
kaktusz vagy a kovácsoltvas laternák. Ugyanakkor nem 
is akarták túlrakni, hisz ahogy a lakberendező mondja: 
nem kell félni a fehér falaktól, elvégre nagyon is kelle-
nek. Nem kell mindig tapétával átértelmezni egy teret, 
fontos, hogy egy hangsúlyos falnézetről egy letisztultra 
is rá tudjon siklani a tekintetünk. 

 A konyha ezzel szemben két lábbal a földön áll, bár a 
háziasszony a saját bevallása szerint nem főz, amikor 
itt tartózkodik Budapesten, pedig nyugodtan megtehet-
né. A kis alaprajzból kiindulva sikerült egy olyan konyhát 
megtervezni, amely egy komplett család kiszolgálására 
is alkalmas, sőt még egy bájos tálalószekrény is helyet 
kapott benne. 
 Ha lehet ezt mondani, a hálószoba talán még nyugod-
tabb, visszafogottabb, hisz ez lehetett az a tér, amely a 
legtöbb nőiességet magáénak tudhatja, miután a többi 
helyiség úgy lett kitalálva, hogy ha egy két kiegészí-
tőt elpakolunk, úgy a férfiak számára is élvezhetők. „A 
cseppnyi hálót az izgalmas felületek tették nagy ívűvé. A 
kis, konzolasztalon helyet kapó kompozíció nyugalmas 
látványsziget, mindössze egy pirinyó pluszt ad, de nem 
folytatása a hálószoba üzenetének. Úgy vélem, hogy mu-
száj színpadias és megnyugtató részletekkel egyaránt 
bírnia egy lakásnak, mivel ezek az ellenpontok teszik 
tökéletes egésszé.”
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Lent: 
Ázsiai gong, kaktusz és kovácsoltvas 
laternák egy vidékies stílusú belvárosi 
lakásba? Meglepő, de bátran, ha úgy 
érezzük, jól mutatnak együtt!

JoBBrA:
Az olvasósarok bársonyfotelja Andrea 
férjének kedvence, valóban itt lehet szerinte 
a legjobba elmerülni egy könyvbe.

A következő oLdALon:
A cseppnyi konyha minden kívánalmat 
kielégít, akár egy komplett családra is 
lehet benne főzni. Sőt, még egy csodás 
tálalószekrénnyel is büszkélkeldik.


