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Az Egyesült Nemzetek 
(ENSZ) székháza

Története

Manhattan keleti oldalán, New York City folyója, az East River 
partján álló Egyesült Nemzetek Szervezetének székháza vált a 
modernista építészet ünnepelt jelképévé. Vezető építészek, többek 
között Oscar Niemeyer és Le Corbusier, nemzetközi csoportjának 
közös erőfeszítése hozta létre annak a nagyratörő célnak az 
érdekében, hogy képviselje az Egyesült Nemzetek nemzetközi 
együttműködésének szellemét.

Az Egyesült Nemzetek Szervezetének hivatalos megalakulására 
a második világháború befejezését követően, 1945 októberében 
került sor.

Ugyanannak az évnek a decemberében az Egyesült Államok 
Kongresszusa egyhangú határozatban hívta meg az Egyesült 
Nemzetet, hogy az Amerikai Egyesült Államokban alapítsa meg 
állandó székhelyét. Ezt követően speciális Egyesült Nemzetek 
telekbizottság tanulmányozta a lehetséges helyszíneket, mint 
például Philadelphiát, Bostont és San Franciscót.

Miközben megfontolás alá vették New York City északi területeit, a 
túlzsúfolt Manhattant komolyan számításba sem vették. A fiatalabb 
John D. Rockefeller utolsó pillanatban tett ajánlatát, melyben 8,5 
millió dollárt kínált a jelenlegi telekért, az ENSZ közgyűlés 1946 
decemberében nagy többséggel elfogadta.

Az ENSZ által választott 17 acre (69 000 m2) területű telek vágóhidak, 
könnyűipari létesítmények és vasúti rakodórámpák lerobbant 
területe volt. A telek megtalálását követő feladat magának a 
székháznak a megtervezése volt. A képviselők úgy határoztak, 
hogy az ENSZ épülete több ország vezető építészének közös 
projektje legyen. Az Egyesült Államok részéről Wallace K. Harrisont 
nevezték ki főépítésznek és tervezési igazgatónak. Tíztagú tervező 
bizottságot választottak mellé, melynek tagjai a tagállamok által 
jelölt építészek voltak.

A Bizottság tagjai voltak Nyikolaj G. Basszov (Független Államok 
Közössége – a korábbi Szovjetunió), Gaston Brunfaut (Belgium), 
Ernest Cormier (Kanada), Charles-Edouard Jeanneret, illetve 
közismert nevén Le Corbusier (Franciaország), Liang Seu-Cheng 
(Kína), Sven Markelius (Svédország), Oscar Niemeyer (Brazília), Sir 
Howard Robertson (Egyesült Királyság), G. A. Soilleux (Ausztrália) és 
Julio Vilamajo (Uruguay). Az igazgató és a Bizottság a Rockefeller 
Center egyik irodájában kezdte meg a munkáját 1947 elején. 
Megközelítőleg 50 általános tervet készítettek, elemeztek, 
értékeltek és dolgoztak át. A tervezőknek figyelembe kellett 
venniük az Egyesült Nemzetek szerkezetét, amely a Közgyűlést, 
három fő Tanácsot és az állandó Titkárságot foglalja magába.
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A Bizottság által értékelt 50 terv közül először az Oscar Niemeyer, 
brazil építész által benyújtott 32-es számú tervet választották ki, 
mint a legérdekesebbet.

Niemeyer eredeti elképzelése három, egymástól külön álló 
szerkezetet, illetve egy, mélyen mögöttük a folyó mentén fekvő, 
negyediket tartalmazott. Úgy tervezte, hogy elválasztja a tanácsokat 
a Közgyűléstől azáltal, hogy egy hatalmas nyilvános teret alakít ki 
a két terület között.

Az egyetlen bizottsági tag, akit nem teljesen hengerelt le Niemeyer 
elegánsan tagolt kompozíciója, a svájci születésű Le Corbusier volt. 
Az ő terve, a 23-as számú, egy blokkot javasolt a telek közepén, 
amely helyt adna mind a Közgyűlés dísztermének, mind a különféle 
tanácsoknak.

Le Corbusier odament Niemeyerhez és azt javasolta, hogy helyezze 
át a Közgyűlés dísztermét a telek közepére. Annak ellenére, hogy 

Tervezés és építkezés

ez radikálisan megváltoztatta a hatalmas, nyílt térrel kapcsolatos 
elképzelését, Niemeyer elfogadta a javaslatot és a két építész 
közösen nyújtott be egy tervet, amely a ma látható épületegyüttest 
ábrázolta.

A projekt eredeti költségét 85 millió dollárra becsülték, de a tervek 
átdolgozása miatt és a takarékosság következtében ez 65 millió 
dollárra csökkent. Az Egyesült Államok kormánya kamatmentes 
kölcsönt biztosított a teljes építési költség fedezésére.

A tervek elfogadása és a pénz rendelkezésre bocsátása után 
a dolgok gyorsan haladtak előre. Tizenkilenc hónappal később, 
1950. augusztus 21-én, az első titkársági dolgozók beköltöztek az 
új irodáikba.

Mivel a választott terület viszonylag kicsi volt, az egyik oldalon az 
East River Drive (későbbi Franklin D. Roosevelt East River Drive), a 
másik oldalon pedig maga az East River határolta, egyértelmű volt, 
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hogy az irodaháznak magasnak kell lennie. Niemeyer 39 emeletes 
Titkársági épülete vitatott volt abban az időben, azóta viszont a 
komplexum a modernista stílus ikonjává vált.

Az 550 láb (167,6 m) magas külső homlokzatú Titkársági épület 
kizárólag alumíniumból, üvegből és márványból épült. A zöldre 
színezett, hatalmas üvegfelületeket nem szakítják meg a szokásos 
beugrók. Ezzel ellentétben az épület üveg nélküli északi és déli 
homlokzatát 2000 (rövid) tonna (1814 metrikus tonna) vermonti 
márvány borítja.

A szervezet nemzetközi jellegének megőrzése érdekében 
a székház alapanyagai számos országból származnak. A 
Közgyűlési és a Konferencia Épület homlokzatának mészköve az 

Egyesült Királyságból, a felhasznált márvány Olaszországból, az 
irodabútorzat és a polcok Franciaországból, a székek és a szövetek 
Csehszlovákiából (a mai Cseh illetve a Szlovák Köztársaságból) és 
Görögországból, a szőnyegek pedig Angliából, Franciaországból 
és Skóciából érkeztek. Továbbá, az asztalokat Svájcból, a 
különböző belső faburkolatokat Belgiumból, Kanadából, Kubából, 
Guatemalából, a Fülöp-szigetekről, Norvégiából és Zairéből (a mai 
Kongói Demokratikus Köztársaság) hozatták.
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Az évek során az épületek belsejét többször átalakították, hogy 
helyet biztosítsanak az Egyesült Nemzetekbe a kezdetek óta 
belépett számos nemzetnek. 1947-ben, amikor az építési terv 
készült, 57 tagállam volt és úgy tervezték, hogy a tagok száma 
70-re fog emelkedni.

A növekedés azonban már 1955-re meghaladta a vártat és a 
bővítési folyamat 1964-ben fejeződött be, amikor 126 tag számára 
biztosítottak helyet.

A modern kor legnagyobb mértékű átépítése 2008 májusában 
ünnepélyes ceremóniával vette kezdetét, amely az ENSZ 
épületkomplexumának öt év hosszú és 1,9 milliárd amerikai 
dollár költségvetésű, teljes felújítását jelentette. A befejezését 
követően a komplexum várhatóan sokkal energiatakarékosabb és 
biztonságosabb lesz. A Titkársági épület új üveghomlokzatának 
a beépítése 2012-ben fejeződött be. Ez megtartja az eredeti 
homlokzat formáját, de sokkal energiahatékonyabb. Az első 
ENSZ személyzet 2012 júliusában tért vissza az újonnan kialakított 
épületbe.

1951-től napjainkig
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[Nem nyűgöznek le az ember 
által készített, merev és 
rugalmatlan egyenes sarkok 
és egyenes vonalak.
Engem a szabad áramlású, 
érzéki görbületek vonzanak.]
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Oscar Niemeyer
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Habár az Egyesült Nemzetek épület komplexumának terve 
hivatalosan a Wallace K. Harrison által vezetett nemzetközi 
építészcsoport közös erőfeszítésének eredménye, mégis 
általánosan elfogadott, hogy az elegáns épület egyetlen ember, 
Oscar Niemeyer, látomásából született.

Oscar Ribeiro de Almeida Niemeyer Soares Filho 1907. december 
15-én született Rio de Janeiróban. Építészi alapdiplomáját 1934-
ben szerezte a Nemzeti Szépművészeti Iskolában, majd fizetés 
nélkül dolgozni kezdett a helyi építési stúdióban. Niemeyer 1936-
ban találkozott Le Corbusierrel, aki a tanára lett és nagy hatást 
gyakorolt rá. 1939-ben már Niemeyer vezette azt a csoportot, 
amelyet megbíztak az első állami finanszírozású modernista 
felhőkarcoló felépítésével.

Niemeyer világméretű elismertsége 1947-ben tovább erősödött 
azzal, hogy a 40 éves építészt meghívták, vegyen részt az Egyesült 
Nemzetek székházának tervezését végző csoport munkájában. Az 
1950-es évek közepére Niemeyer megkapta az egyik legnagyobb 
és legbonyolultabb megbízását: az új brazil főváros, Brazíliaváros 

Az építész
(1907 - 2012)

(Brasilia) megtervezését. Niemeyer ezen a projekten tesztelte az 
új városépítési koncepciókat.

A modernizmus egyik legnagyobb elméjeként Niemeyer híres volt 
az absztrakt formák és görbék alkalmazásáról. Az épületeit az 
elegancia és a harmónia jellemzi, melyet általában a vasbetonnal 
végzett úttörő munkája tett lehetővé.
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Tények és idézetek

Az Egyesült Nemzetek 193 tagállamának zászlai 
színes, 500 láb (152,4 m) széles ívet alkotva 
vezetnek a székházhoz.

A Dag Hammarskjöld Könyvtár általános 
gyűjteménye mintegy 400 000 kötetet tartalmaz, 
ugyanakkor több millió ENSZ dokumentumnak 
ad otthont.

A Közgyűlés díszterme 193 küldöttségnek ad 
helyet. Minden delegáció részére hat szék 
biztosított.

A Közgyűlés épülete lejtős, homorú oldalú,  
380 láb (115,8 m) hosszú és 160 láb (48,8 m) 
széles, lapos kupolával fedett építmény.

A költségek csökkentése érdekében a Titkársági 
épület eredeti magasságát 45 emeletről 39-re 
csökkentették.

A Titkársági épület alumíniumkeretes ablakainak 
üvegét úgy tervezték, hogy felfogják a nap hőjét.
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Helyszín:  ....................................   New York állam, New York City, 
Manhattan

Építészek:  .................................   Wallace K. Harrison által vezetett 
nemzetközi csoport, melynek tagja, 
többek között Le Corbusier és  
Oscar Niemeyer

Stílus:  ...........................................   Modernista, nemzetközi stílus
Anyaga:  ......................................   Alumínium,  

üveg és vermonti márvány
Az építkezés ideje:  ..............   Kezdete: 1947. október 24.  

(zárókő-letétel: 1949. október 24.)
Területigénye:  .........................   17 acres (69 000 m2)
Magasság:  ...............................   550 láb (167,6 m) Titkársági épület
Emelet:  .......................................   39 a talajszint felett,  

Titkársági épület

Tudnivalók az ENSZ Székházáról
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Az Egyesült Nemzetek jellegzetes New York-i székháza híres példája 
a nemzetközi stílusnak és egyúttal a háború utáni modernizmus első 
emlékműve. A komplexumot a feltűnően keskeny Titkársági épület 
uralja, melynek arányai szolgáltak a LEGO® modell tervezésének 
kiindulási pontjául.

A torony megtévesztően egyszerű formáját a LEGO rendkívül 
bonyolult építési technikával adja vissza, ahol majdnem 
zökkenőmentes az átmenet egy nyolc LEGO bütyök széles törzs 
és az épület kilenc bütyök széles teteje között, melyben ráadásul 
néhány elem fejjel lefelé helyezkedik el.

A racionálisan derékszögű, szigorú toronynak ellentettje a sokkal 
inkább szobrászi, lejtős Közgyűlési épület. A nyugati és keleti 
hosszú homorú homlokzatok finom görbületeire olyan eltolások 
utalnak, amelyek lehetővé teszik a mindössze fél LEGO lap 
mélységű növekedést. Az építész eredeti tervét az alacsony 
Konferenciaépület fejezi be, amely összeköti a Közgyűlési és a 
Titkársági épületet, miközben kinyúlik a folyó menti gyalogjáró fölé. 

Az épület enyhén trapéz alakú alaprajza kifinomult LEGO kialakítást 
igényelt, amely remélhetőleg élvezetessé teszi az építést.

Az Egyesült Nemzetek Szervezetének székhelye modell a LEGO 
tervezői csapatával szorosan együttműködve készült. Ők a LEGO 
építési szempontjai szerint tekintettek a modellre, és gondoskodtak 
arról, hogy az építési folyamat áttekinthető és logikus legyen, és 
pozitív élményt szerezzen építőjének.

Egy művész szavai

A mai LEGO Architecture termékcsalád története az 1960-as évek 
elejére vezethető vissza, amikor a LEGO építőelemek népszerűsége 
folyamatosan növekedett. A vállalat későbbi tulajdonosa, Godtfred 
Kirk Christiansen lehetőséget keresett a LEGO rendszer további 
bővítésére, és felkérte tervezőit, hogy hozzanak létre olyan 
elemeket, amelyek új dimenziót jelentenek a LEGO építés számára.

A válaszuk legalább annyira egyszerű volt, mint forradalmi: öt elem, 
ami illeszkedett a meglévő elemekhez, de magasságban azoknak 
mindössze a harmadát tették ki. Ezek az új „építőlapok” lehetővé 
tették a korábbiaknál részletesebb modellek kialakítását.

Ez a nagyobb LEGO rugalmasság úgy tűnik, illeszkedett a kor 
szelleméhez; a modernista építészek újrafogalmazták a házak 
külső megjelenését, és az emberek aktívan érdeklődnek új 

otthonuk megtervezése iránt. Ezeknek az irányzatoknak a hatására 
1962 elején került bevezetésre a LEGO „Méretarányos modell”.

A név közvetlen kapcsolatot jelentett az építészek és mérnökök 
munkáihoz, és mindenki azt remélte, hogy ők is és mások is 
méretarányosan megépítik a projektjeiket LEGO építőelemekkel. 
A mai LEGO Architecture-höz hasonlóan az eredeti készleteket 
úgy tervezték, hogy mások legyenek, mint a szokásos, ragyogóra 
színezett LEGO dobozok, és inspirációként még egy „Építőkönyvet” 
is tartalmaztak.

Bár az öt elem szerves része maradt a mai LEGO építőrendszernek, 
a „Méretarányos modell” gyártása 1965-ben megszűnt. A sorozat 
számos alapgondolata ismét megjelent több mint 40 évvel később, 
a LEGO Architecture sorozatában.
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A LEGO Group és az Egyesült Nemzetek (ENSZ) közös projektje

A „Méretarányos modell” termékcsalád  
– LEGO® építészet az 1960-as években


