
68 69

A VISSZAFOGOTTSÁG  
RETORIKÁJA 
Ilka Corner

Merjünk akkorák lenni, amekkorák vagyunk! Kiváló kortárs szerzőnk, Esterházy Péter mondata világosan rávilágít arra,  

hogy lényeges szempont a saját értékeinkre való tudatos reflektálás, amely egyfajta reálisabb önkép megalkotásában nyújt segítséget. 

Igaz mindez az emberi személyiségre, a nemzeti-kulturális meghatározottságra, és az építészetre is.
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A világméretű gazdasági folyamatok 
természetesen az építészetre is kiha-
tással voltak, ennek következménye 
az utóbbi néhány évben a megépült 

és átadott irodaépületek radikális visszaesése. 
A városi térszerkezetben megjelenő új irodaépü-
letek főként a központibb, frekventáltabb része-
ket helyezték előtérbe. Üde színfoltként jelent 
meg, némileg a fentebbi jellegzetességek ellené-
ben a 2014 végére használatbavételi engedéllyel 
rendelkező Ilka Corner. Az épület előtörténete 
jól példázza, hogy mennyire erőteljes és sokféle 
folyamatok alakítják a tervezés és megvalósu-
lás processzusát, hiszen az első engedélyezési 
terv – akkor még más funkcióval tíz évvel 
ezelőtt – 2004-ben készült el.  Az évtized alatti 
változások rendkívül jól tetten érhetőek a zug-
lói, kissé már a kertvárosi jellegzetességeket fel-
idéző városszövetben. A környezet által meg-
határozott kontextus nem kis feladatot rótt  
a tervezőkre. Amíg a belsőbb kerületek arcula-
ta sokkal kevésbé hajlamos a nagymértékű vál-
tozásra, addig ugyanez közel sem mondható el 
némely külsőbb, a városmagtól távolabb eső 
kerületek építészetére. A dinamikusan változó 
közeg egyaránt hordozza magában a megújulás 
igényét és már megvalósult példáit, és ugyan-
akkor a múlt  –  sokszor már eltűnőben lévő  –  
jeleit is. Ennek következménye azonban a ter-
vezés szempontjából egy igen radikális kérdés 
feltevése volt. Mennyire lehet, érdemes egy 
(talán) túlzottan erős építészeti jelet létrehozni 
egy olyan közegben, amelynek sajátossága éppen 
a változásban, és emiatt az építészeti karakter 
bizonytalanságában, megfoghatatlanságában 
áll? Az Ilka Corner erre a kérdésre egy jól értel-
mezhető és korrekt választ nyújt. 

Már az irodaház homlokzati színhasználatá-
ban is jól tetten érhető ez a momentum. Mind  
a főhomlokzat mészkő borítása, mind pedig  
a többi homlokzat fehér színe a visszafogott- 
ság jegyében születik, hiszen az illeszkedés  
egy kevésbé „semleges” felülethasználat esetén 
sokkal problematikusabb lett volna. A nyílás-
zárók narancssárga kontúrjai ezt a homogeni-
tást igyekeznek ellensúlyozni és bizonyos karak-
tert létrehozni, megteremteni.  Ezt a tendenciát  
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erősíti a tetőszerkezet is, amely egyfajta hibrid 
megoldással hoz létre párbeszédet a századfor-
dulós hagyomány, valamint a geometrikusabb, 
kubus-szerű építészeti gondolkodásmód között. 

Az Ilka Corner erénye nem a radikális újat 
mondás gesztusában áll. Sokkal inkább egy olyan 
nyitott dialógusban, amely képes arra, hogy pár-
beszédet kezdeményezzen az átalakuló városrész 
régi és új épületeivel. És ezen mozzanat sok eset-
ben lényegesebb és hangsúlyosabb, mint egy 
önmagára zártabb architektúra létrehozása.
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