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Nyolcvan éve, 1931. április 21-én nyitotta
meg kapuját mai helyén a Fõvárosi Könyvtár
(ma: Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár) Köz-
ponti Könyvtára. Az épület azóta alaposan
kibõvült, de történeti magja a korabeli pom-
pájával fogadja évi közel egymillió látogató-
ját.   

A könyvtár hivatalos alapítási éve 1904.
Ekkor még a Városházán szorítottak neki he-
lyet. Nyilvános közkönyvtárrá
1910-ben szervezték át, és
azonnal megindult egy
nagyszabású központi
épület tervezése. Az
elhelyezés és a
költségek körüli
közgyûlési vi-
ták azonban
halogatták,
az elsõ vi-
lágháború
pedig vég-
képp elso-
dorta a
Köztársa-
ság, majd
a Kálvin
térre ké-
szült terv-
vál tozatok
megvalósítá-
sának a lehe-
tõségét. A
könyvtár ezután
„ideiglenes jelleg-
gel” – valójában több
mint másfél évtizedig –
egy használaton kívüli isko-
laépületben töltötte be feladatát
a belvárosi Károlyi utcában.

A fõváros közgyûlése 1927-ben döntött
arról, hogy könyvtárrá alakítás céljából meg-
vásárolja gróf Wenckheim Frigyes örökösei-
tõl a család palotáját, amely Meinig Artúr
tervei nyomán 1889-ben épült a Baross utca
és Reviczky utca határolta telken. Az új köz-
ponti könyvtárat tudományos jellegûnek
szánták, amihez az arisztokratikus miliõ
megtartásával alakítottak ki új tereket. A kor-

szak legjobb mûbútorasztalosai versenyeztek
a berendezés jogáért, a raktárakat pedig kor-
szerû vas- és üvegszerkezetekbõl hozták lét-
re, és könyvlifttel látták el. 

Az épület a második világháborúban és
1956-ban is csak kisebb károkat szenvedett.
A reprezentatív tereket a tartós használat
mellett is sikerült viszonylag ép állapotban
fenntartani, a bútorzatot pedig a korábbiak-

hoz illeszkedõ elemekkel kiegészí-
teni. Az azonban már a hatva-

nas évek óta nyilvánvaló
volt, hogy a fõváros

megnövekedett és
m e g v á l t o z o t t

közkönyvtár i
igényeit a pa-
lota sem mé-
r e t e i b e n ,
sem pedig
funkcioná-
lisan nem
képes ki-
elégíteni.
É v t i z e -
des, meg-
megújuló,
különbözõ
h e l y s z í -

nekre el-
képzelt ter-

vezgetésekre
került pont,

amikor 1997-
ben megszületett a

döntés: a központot
a jelenlegi palota re-

konstrukciójával és kibõví-
tésével kell megújítani. Az or-

szággyûlés és a fõvárosi önkormányzat
példaadó összefogásával létrejött új épület-
komplexum az egykori Wenckheim-palota
mûemléki felújításával lett teljes, 2001 szep-
temberében. 

A könyvtár az épület régi fényképeibõl
összeállított kiállítással emlékezik a nyolc-
van évvel ezelõtti ünnepélyes eseményre,
amikor Sipõcz Jenõ polgármester átadta a
könyvtárpalotát a fõváros közönségének. ■

Könyvtár a palotában

Sajtóhíradás a megnyitásról, 1931 
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A könyvtárrá 
alakított
Wenckeim-palota 
a megnyitáskor,
1931

Könyvtári altiszteka raktárban, 1941

Olvasók a
Budapest

Gyûjteményben,
1941

Katalógus-, kölcsönzõ- 

és olvasóterem a palota

egykori báltermeiben, 1931




