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NEM MESSZE A FŐVÁROSTÓL, EGY ZSÁMBÉK MELLETTI FALUBAN, PERBÁLON  
JÁRUNK. HÁZIGAZDÁNK OTTHONÁBAN LELASSULNAK A HÉTKÖZNAPOK, ELCSENDE-
SEDNEK A ZAJOK: EZ ITT A VARÁZSLATOS SZÍNEK, A NYUGALOM ÉS A BÉKE SZIGETE. 
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Otthon

A légies emeleti üvegkorlátról 

belátni a nappalit. A hatalmas 

ablakoknak köszönhetően a kert 

is a látvány része 

A tetőtérben lévő patinás könyv-

társzoba Erika párjának, Gábornak 

készült, aki imád olvasni a kényel-

mes dizájnszékben ücsörögve 

itkán pillanthatunk be olyan otthonokba, amelyekben iga-
zán bátran használják a színeket. Ebben a kétszintes családi 

házban azonban üdítő látvány tárul elénk: kékek, lilák, türki-
zek finom árnyalatai teszik egyszerre elegánssá és játékossá a teret. 

– A faluban nőttem fel, Perbálon éltem hatéves koromig, vagyis rengeteg emlék 
fűz a környékhez – meséli a tulajdonos, Mócza Erika, aki korábban maga is fog-
lalkozott lakberendezéssel. – Nagymamám egészen a haláláig itt lakott; ahol 
most a kerítés húzódik, ott állt a vályogból és téglából épült kis ház. Sajnos el 
kellett bontani, csak ezután kezdődhetett meg az új ház építése.

A terveket Ambrus Barbara enteriőrtervező véglegesítette, majd nekiláttak  
a munkának. A belső tér kialakítása majdnem két évig tartott, ám az idő kelle-
mesen telt – Erika és Barbara régi ismerősök, már korábban is dolgoztak együtt. 

– Minden az emelet kékes, jaipuri mintájú függönyével kezdődött. Még a ház 
koncepciója sem volt kész, amikor beleszerettem… Imádom a színeket! – meséli 
Erika nevetve, amikor a kezdeti tervezési szakaszról kérdezzük. 
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– A célom egyfajta harmonikus eklektika kialakítása volt, ez egy-
szerűen jobban illik hozzám, mintha egyetlen stílus vonulna végig 
az enteriőrön. Így egymás mellé kerülhetett az egyedi készítésű 
kárpitozott bútor, valamint a 3D tömörfa dekorfal, az ikonikus 
Charles Eames-féle Lounge Chair és a Lingel könyvespolcsor.

Ezeket a különleges darabokat leszámítva szinte minden bútor 
egyedileg, méretre készült. Hozzáértő kárpitosmester munkáját  
dicsérik az étkező izgalmas, farmerhatású székei, a nappali foteljei, 
illetve az emeleti hálószoba kék ágykerete. De asztalostól rendelték 
meg a fehér, festett frontú konyhaszekrényeket, valamint a nappali 
különböző nagyságú tömör tölgykockákból álló, látványos falát is. 

A kivételesen barátságos hangulat azonban elsősorban nem a – 
tagadhatatlanul figyelemreméltó – bútoroknak, hanem sokkal in-
kább a gondosan összeválogatott textileknek köszönhető. 

– Gyönyörű textileket találtunk – mondja Barbara. – A függöny 
anyaga megjelenik a díszpárnákon is, a fotelek harmonizálnak a 
székekkel, a római rolókkal, a szőnyegekkel; a mesés színvilág kü-
lönleges atmoszférát teremt a házban. Kékek és türkizek köszönnek 
vissza a konyha hátfalának burkolatán is, sőt a helyiségekben ural-
kodó szín a kertben, a természet árnyalataiban ismét felbukkan.

– A medence kékje és a virágok élénk színei tökéletes összhangban 
vannak a kőburkolattal és az étkező fölötti lugas fakeretével – veszi 
át a szót Erika, majd befejezésként még hozzáteszi: – Amikor körbe-
nézek, mindig úgy érzem, hogy hazaérkeztem. A szívem-lelkem 
benne van minden apró részletben. 
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Nyáron a kertben is a ház 
hangulatát meghatározó  
mesés színvilág uralkodik.

A burjánzó növények Erika 

gondoskodásának bizonyíté-

kai. Bárhova nézünk, minden-

hol pompázos virágokatban 

gyönyörködhetünk. 

A kültéren több teraszon  

is élvezhetjük a jó időt,  

sőt, a kert végében még  

egy hatalmas medence  

is helyet kapott. 
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