
A mediterrán irodáknak ad új viszonyítási alapot
Jacques Herzog és Pierre de Meuron új irodaháza. Szá-
munkra viszont legalább ennyire érdekes lehet a városi
peremvidékekre tervezés mikéntje.

2008-ban a pályázati tervük kapcsán a telket „minõ-
ség nélküli helyszínnek”, „sivatagszerû helynek” nevez-
ték Herzogék. Késõbb kicsit finomabban fogalmaztak,
„Madrid északi peremének” nevezve a helyet. Valóban
nem a központban van a helyszín, de azért metróval, il-
letve annak egyik (félig metró-félig villamos, „Metro
Ligero”) oldaljáratával könnyen elérhetõ. Eredetileg
nyolc félkész, illetve félbehagyott irodaépület állt a ha-
talmas, százezer négyzetméteres földdarabon (a válság
elején jártunk), mely az egyik autópályától a másik fõ-
útig húzódik majdnem háromszáz méter hosszon. Az
alapgondolat az volt, hogy építsünk egy alacsony „vá-
rost”, melynek alig háromszintes épületei „szõnyegként”
terülnek el, követve a terep lejtését, „mint egy arab kis-
város”. A „szõnyegbõl” kivágott, élére állított, százméte-

res korong lesz az épület ikonja –, végtére is Spanyolor-
szág második legnagyobb bankjának székházáról van
szó! Eredetileg 2013-ra tervezték a befejezést (de hát
láttunk már elhúzódó Herzog & de Meuron-házat, gon-
doljunk csak az Elbphilharmonie hétéves késésére és tíz-
szeres költségére! [1]), ám végül 2015 végén, 2016 ele-
jén vehették birtokba a bankárok a házat, a mellette álló
bölcsõdével és sportközponttal együtt. 

Azok a fránya metaforák!

Viszont ennyi idõ alatt az eredeti, szõnyeggel, koronggal
kapcsolatos szóképek is folyamatosan fejlõdtek: elõbb
napkorongnak keresztelték a toronyépületet, majd az
arab kisváros helyett inkább kertként aposztrofálták a
vízszintes szárnyakat. Mire megépült, hivatalosan „La
Vela”, azaz vitorla lett a 19 szintes magasház, és
„Cuidad BBVA”, azaz BBVA Város a projekt egésze. Kissé
pikírten megkérdezhetnénk, hogy most akkor a szõnyeg-
nek van-e vitorlája. (Ami az arab konnotációban akár re-
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pülõ szõnyeg is lehet…) Vagy esetleg a vitorla egy tutaj-
hoz kapcsolódik? (Jellegében ez akár stimmelne is…) A
választ nem tudjuk, de ha a helyszín egy sivatag, akkor
a tutaj legfeljebb a sivatag hajója, a teve lehetne... Így
összeállna a repülõ szõnyegen a lenyugvó napba vitorlá-
zó teve teljes képzavara. Amit akár meg is lehetne raj-
zolni karikatúraként… Talán jobb lenne csínján bánni a
metaforákkal, hiszen ez az épület leginkább semmire
nem hasonlít, csak önmagára.

Azért ez egy zseniális épület

Sivatag ide vagy oda, az épület ugyan elzárkózik a kör-
nyezetétõl (és valóban, az itt-ott épülõ vagy már elké-
szült közepes minõségû, ötszintes lakóházakhoz nincs is
miért kapcsolódnia, több telek pedig még beépítésre
vár), viszont nagyon is figyelembe veszi az éghajlatot.
Sorolhatnánk a zöld megoldásokat a zöldtetõtõl (ott jár-
tunkkor tényleg zöldellt) a víztakarékosságon át a geo-
termikus hõtermelésig [2], de elég azt tudni róla, hogy
LEED Gold minõsítésû. Látható és építészeti elemmé
emelt eszközök a homlokzatokat borító, jellegzetes ala-
kú, változatos méretû árnyékolók. Elsõre betonelemnek
gondolná õket a modern épületeken szocializálódott ha-
landó, de a kopogtatás során hallatott kongó hangból
mégis rá lehet jönni, hogy üvegszálas mûanyagból ké-
szültek. Ott mocorog a kisördög az emberben: mit ér
egy ilyen, ráadásul alul rendre megkurtított „zászló” a
pusztító spanyol napsütés ellen? Nagyon is sokat, mert
hozzá tartozik a kiugró födémlemez: a napközbeni ma-
gas napállásnál a födém árnyékol, míg az e tájon igen
perzselõ reggeli vagy esti nap ellen a „zászló” véd. (Mi-
vel a homlokzatokat csak nyugat vagy kelet felõl érheti

nap, elég egy irányból védekezni). A helyszínen úgy ta-
pasztaltuk: jól mûködik az árnyékolás, és az elegáns,
üvegfalas irodaház-jelleg sem sérül. Zseniális megoldás.

A szûk belsõ utcákon, passzázsokon már nincsenek
„zászlók”, itt elég a kiugró födém is, hiszen alacsony
napállásnál nem süt be a nap. Hasonlóan átöblítõdõ te-
reket persze a brazíliai Arena de Morrón [3] is láttunk
már Herzogéktól. (Igaz, azt egy évvel késõbb tervezték,
mint ezt, csak elõbb lett kész). Érdekes viszont, hogy a
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toronyháznál – alias korong, alias vitorla – sem készült
árnyékolás, csak a pontosan délre tájolt hátsó homlokzat
néhány szintjére kerültek fel az inkább jelzésszerû „zász-
lók”, amelyek a déli homlokzaton nem igazán hatéko-
nyak. Az üvegek hõvédõ, szelektív változatok – de a
madridi éghajlaton aligha tekinthetõ zöld megoldásnak
az üveghomlokzat. A toronyház esetében a banki repre-

zentációs igény legyûrte a környezettudatosságot. Talán
ennyi belefér, az épület több tízezer négyzetméteres
homlokzatainak ez csak néhány ezer négyzetméteres ré-
sze.

Belsõ terek, irodák, egyebek

Az épület kapcsán Schreck Ákos kiemeli: „A háromszin-
tes épületek teljes átláthatósága és a lépcsõk használatát
támogató kialakítás megteremti a közösség érzetét, és
elõsegíti a kommunikációt. A felállított korong és a szö-
vetbõl kivágott üres helye, a fákkal beültetett központi
tér segítik az együttesen belüli tájékozódást, a kisméretû
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egységek pedig lehetõvé teszik a dolgozók azonosulását
a csoportjukkal. A tervezés figyelembe veszi a technoló-
giai és társadalmi változásokból eredõ igényeket, és le-
hetõvé teszi az épületrészek átalakulását.” [4] Sajnos az
irodákba nem tudtunk benézni, de a lépcsõzõ belsõ tér

és az egyes szintekre telepített egy-egy munkacsoport re-
mélhetõleg beváltja a hozzá fûzött reményeket. A belsõ-
építészet egyébként a SOM munkája, és a dolgozók köz-
érzetét biztosan javítja, hogy több étterem, kávézó, pati-
ka, bolt is található a „városban”. Végül is hatezer jól
szituált dolgozó már eltart néhány szolgáltatóhelyet, és
nyilván kényelmes, hogy minden közel van. Madridban
ugyan nem tartanak sziesztát, de azért az ebédidõ bõsé-
ges, és az is kellemes, ha este, munka után a dolgozó
beugorhat még a kisboltba, hogy utána a kocsijába ülve
egyenesen hazamehessen. Mert ugyan a cég új metró-
megállót, a buszok jobb eléréséhez gyalogoshidat, zu-
hanyzóval ellátott, 375 férõhelyes biciklitárolót is építte-
tett (amiért mobilitási díjat is nyert), az épület körül
mégis rengeteg banki dolgozó parkol: a parkolássegítõ
és a parkolóhelyek megosztását segítõ app ellenére sem
elég a 3000 férõhelyes mélygarázs. Vagyis a többség au-
tózik.

Végül

A Herzog & de Meuron irodától megszokhattuk, hogy
minden projektjük más, és minden esetben elölrõl kez-
dik a tervezést. A „semmi közepére” tervezett projektje-
inknél pontosabban látjuk, mi az építész saját gondolata,
hiszen nincs környezet, amihez igazodjon. Ilyen volt a
Milánói Expó – sajnos elvetélt – telepítési terve [5], és
ilyen ez is: pontosan látjuk benne, mi fontos szerintük
egy hatalmas mediterrán irodakomplexumban. Érdemes
odafigyelni rá.

Csanády Pál
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