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Az Esernyős első látásra olyan, mint egy klasszikus bisztró, 
ahol kiválóan lehet ejtőzni, enni-inni, de a felszín mögött 
ennél jóval több rejlik. Az intézmény 
alapvetően kulturális, turisztikai és 
információs pont, amely tavaly év 
vége óta önálló nonprofit kft.-ként 
működik. Éppen annak érdekében, 
hogy ez az információs pont ne va-
lamiféle száraz, „lelketlen” ügyfél-
szolgálati iroda legyen, hanem valódi 
közösségi térré váljék, nyílt meg a 
kávézó és a kamaraterem, amely fo-
lyamatosan változó programokkal áll 
a vendégek rendelkezésére.
– Idén januárban kezdődött meg ez az 
új időszámítás, ami azért is egy nagy 
fordulópont az életünkben, mert ak-
kor nyílt meg a kávézót kiegészítő ka-
maraterem, ahol 40–50 fő tud helyet 
foglalni a különböző programok során – kezdi az Esernyős 
történetét Békefi Anna, az intézmény vezetője. 

– Amint belép az ember az Esernyősbe, a közösségi 
tér tengelyében azonnal az információs pultot látja 

meg. Ott olyan ingyenes, elvihe-
tő prospektusokat, kiadványokat 
találnak a betérők, amelyek a ke-
rület életéről szólnak. Többségük 
kulturális programokat ajánl, de 
közszolgálati jellegű kiadványok, 
információk is akadnak közöttük. 
Nagyon sikeres az együttműkö-
dés a kerületi intézményekkel. 
A múzeumok, művelődési házak 
ismertetői mellett megtalálhatók 
újságok, az önkormányzat közle-
ményei vagy a civil szervezetek 
programjai is. Helyet kapnak a 
nemes célok érdekében indított 
adománygyűjtésekről szóló infor-
mációk, a kerületi nagyrendezvé-

nyek, a helyi sportélettel kapcsolatos események pla-
kátjai, szórólapjai is. 

Az Esernyős információt, 
kultúrát és kávét is kínál
Beszélgetés Békefi Annával

A harmadik kerületben hihetetlenül gazdag, színes és sokrétű kulturális kínálat kényezteti az itt élőket és a vendége-
ket. Óbuda-Békásmegyer joggal lehet büszke fesztiváljaira, rendezvényeire, olyan kiváló kulturális intézményeire, 
mint a Kiscelli Múzeum, a Zichy-kastély múzeumai vagy az Óbudai Társaskör. A magas színvonalú munka bizonyí-
téka az is, hogy 2012-óta minden évben óbudai közgyűjtemény kapta az Év Múzeuma-díjat. Elsőként az Aquincumi 
Múzeum, 2013-ban a Goldberger Textilipari Gyűjtemény, 2014-ben a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Mú-
zeum nyerte el a rangos elismerést. A dúsgazdag kínálatban tavaly szeptembertől a saját programjairól is jól ismert 
Esernyős – Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pont segíti eligazodni az érdeklődőket. Békefi Anna, az 
Esernyős ügyvezetője mutatja be az intézményt. 

intézménybirsbefőtt, a nyári udvarokon ecetfa árnyékol, míg télen 
a jégvirágos ablakú vendéglők asztalán forró a leves.

Gelléri mást mutat. Nála a földre köpi a vért a mo-
sómester a dohogó gőzben, és a varázsló nem segít a 
tébécés munkásasszonyon. Tüdőbeteg és éhes a felnőtt, 
a gyerek. A szegények viskói bűzösen állnak a mocsár 
mellett. A Szentlélek térnél halott csecsemő ereszkedik 
le dobozban a cselédszoba ablakán: megfojtotta az anyja 
azon nyomban, ahogy kijött. Maga is alig él meg, az apa 
munkanélküli.

Krúdy a görbe, kövezetlen Szőlőkert utcán egymás-
nak simuló szerelmeseket nézi, vagy a Duna-parton 
nyugodtan legelésző kecskéket. Azt az Óbudát, ahol, 
„ha az a száradásra kiakasztott néhány fehérnemű nem 
lebegett volna a dunai szélben a veteményeskertek sö-
vényén, azt lehetett volna hinni, hogy innen minden 
lakó elköltözött.” A fecskéket látja, mert errefelé „min-
den fecskepárnak megvan a maga házszáma”, azt a 
városkát látja, ahol a fecskéknél korábban már csak a 
Szentlélek téri zárda apácái kelnek, akik messze elnéz-
nek reggelente, talán a hegy felé.

Gellérinél Óbuda utcái közül „négyből kettő szűk, 
és árnyékkal van beszőve; dohos színű, mint a pincék... 
kettő pedig fényes és villogó, mint az éles kard.” A mun-
kások hitelbe isszák a pálinkát a pipafüsttől ködös gyári 

kantinban, részeg asszony kezében koppan az üres po-
hár a pulton, és verekedés után a téglaszárítókon túl a 
„vaksi bányaúton” távozik az idetévedt vándor. Az óbu-
dai tájat kémények csipkézik az agyagbánya és a gyár 
közt, ahol a drótvezetéken „dermedten lógnak a vascsil-
lék”, mert a gyár áll, és „se szén, se munka, se ennivaló 
harmadik hónapja”.

Krúdynál az óbudaiak motoszkálnak, bandukol-
nak, nekifeszülnek az örökké a hegy felől fújó szél-
nek. A szél és a hegy megmaradt, a gyárak romokban, 
a mesterek kimérik a mozdulatot, a kocsmárosok szűk 
messzellyel a bort, a lányok szökkennek és trilláznak. 
Gellérinél az óbudaiak köhögnek, vánszorognak, vagy 
dühükben óriás munkásként, mint az Uitz-plakáton, a 
fejük fölé emelik a szerszámot, magasra, hogy lesújtsa-
nak erre a rohadt életre.

Kétféle Óbuda létezett hát egy időben a pa-
nel-Óbuda előtt: egy, amit siratni szoktak azok, akik 
Krúdyval emlékeznek, és egy másik, amelyre a leg-
többen nem emlékeznek. Talán nemcsak azért, mert 
nem olvasták Gellérit.

Az az Óbuda pedig, amelyet ily módon makacsul, 
ám megbocsáthatóan „Krúdy Óbudájaként” őriz a 
szépítő emlékezet, viszonylag új képződmény volt a 
végtelen időben.
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Az Esernyős kávézó részének belső fala is információs 
felület, ahová kivetítjük a programokat, illetve érdekes, 
látványos prezentációval kapcsolódunk a tematikus he-
teinkhez. 
Elérhető itt továbbá az Óbudai Turisztikai Egyesület kis 
kiadványsorozata a kerület kulturális és sportturisz-
tikai értékeiről. Az egyik leporello, amely egy óbudai 
történelmi sétán kalauzolja végig a látogatókat, a kül-
földiek nagy örömére angol nyelven is elérhető. Ebben 
az irányban is szeretnénk tovább fejlődni a Turisztikai 
Egyesülettel, mivel nagyon sok külföldi turista tér be 
hozzánk. A Fő térre mindenki eljut, aki Óbudán ki-
rándul, hiszen olyan nemzetközi hírű gyűjtemények 
találhatóak a szomszédságunkban, mint a Vasarely 
Múzeum, a Varga Imre Gyűjtemény, a Kassák Múzeum 
és az Óbudai Múzeum. Az erre sétálók szívesen megpi-
hennek a kávézóban vagy a hangulatos teraszon, aztán 
beljebb jönnek, és ismerkedni kezdenek kulturális aján-
latainkkal. 
Az intézmények közötti együttműködéshez hozzátarto-
zik a múzeumi shop is, ahol óbudai múzeumok könyveit, 
kiadványait, emléktárgyait árusítjuk. Nagyon szép és 
igényes a kínálatunk óbudai helytörténeti művekből, 
melyek közül több elérhető idegen nyelven is; ezeket 

szívesen viszik magukkal a vendégek. Terveink között 
szerepel, hogy a múzeumi kiadványokon túl különleges 
óbudai emléktárgyakat is találjanak itt a kirándulók. 
Az információs pultunkban természetesen nemcsak 
a szórólapok, plakátok segítik az eligazodást, hanem a 
kollégáink is igyekeznek minden kérdésre választ adni 
a kerülettel kapcsolatban. Munkatársaink nagyszerű-
en beszélnek különféle idegen nyelveket, amire szin-
tén nagy hangsúlyt fektetünk. Az információs pultban 
jegyiroda is működik. Az alapötlet, hogy az óbudai 
kulturális intézményekben zajló programok belépőit 
áruljuk, tovább bővült, így egyre több fővárosi, illetve 
az ország más városaiban megrendezett kulturális prog-
ramra lehet koncert-, múzeumi, fesztivál- és színházi be-
lépőt vásárolni. 

A vendéglátás

– Az Esernyősben egy meghitt méretű helyen, ám nagyon 
kompakt módon működik egy kis kávézópult, és emellett 
van saját konyhánk, sőt saját séfünk is. Naponta friss déli 
menüvel várjuk a vendégeket, amivel nemcsak a turistá-
kat, hanem a környékbelieket, errefelé dolgozókat is be 
tudjuk csalogatni. Gyakran fordul elő, hogy valaki csak 
ebédelni tér be, ám itt értesül egy őt érdeklő kulturális 
eseményről. A menü is különleges, mivel ezen a téren is 
igyekszünk összekapcsolni a kultúrát és a gasztronómiát. 

A költészet napjára készülve például egy héten át a 
nagy magyar költőink kedvenceiből válogathattak ven-
dégeink. Április végén, a testvérvárosok világnapjához 
kapcsolódva szintén tematikus hetet szerveztünk. Óbu-
da testvérvárosainak gasztronómiai kedvenceit lehetett 
végigkóstolni. Kassa ürügyén a felvidéki konyha, Csík-

„Kulturális benzinkút színes választékkal, az óbudai Fő 
tér miliőjének tökéletesen megfelelő atmoszférájában, jó 
zenékkel és programokkal. Mondhatom, bármikor érde-
mes betérni egy kávéra vagy egy pohár borra. Nem mel-
lesleg egy finom ebéd menüre is.”

Hlavács József, az Esernyős törzsvendége

Óbudára menni jó. Ülünk az Esernyős termében, Kreatív 
Írás tanfolyamon, és mintha lenne felettünk egy esernyő. 
Mintha esernyő lenne felettünk a teljes égbolt. Keveseb-
bel nem érjük be, mert alkotni akarunk. Bármi áron! Mi, 
ügyintézők, építészek, muzeológusok, gimnazisták, ház-
tartásbeliek, tanárok, bokszbajnokok, mérnökemberek, 
agysebészek, a társadalom közkatonái és altisztjei csak 
azért is célba vesszük a valóságot, kifordítjuk sarkaiból, 
kicsit összerázzuk, meghintjük hidakkal, folyókkal, moz-
gólépcsőkkel, imádkozó sáskákkal, világháborús roham-
sisakokkal, friss eperrel, megkóstoljuk, bólintunk, hogy 
finom, és már mehet is... Mehet a papírra. A világhálóra. 
Nem váltottuk meg a világot, de hipp-hopp, újraalkottuk. 
Egy árnyalatnyival vidámabbra vagy szomorúbbra vagy 
pikánsabbra. Itt, az esernyő alatt. Kívül a zuhogó időn.

Lackfi János, József Attila- és Prima Primissima-díjas író, költő
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szereda kapcsán az erdélyi finomságok jelentek meg, 
az ínyenc vándorút a németeken át egészen a holland, 
olasz ízekig vezetett. Len-
gyel napokat is tartottunk 
a lengyel-magyar barát-
ság emlékére. Akkor több 
napon keresztül lengyel 
specialitásokkal készült 
a séfünk. Ezt is nagyon szeretik a lakosok, sokan épp 
ilyenkor szereznek tudomást a testvérvárosainkról, a ke-
rület határokon átívelő kapcsolatairól.

Az épület 

– Jelenleg két helyiségünk van. Az egyik a 2014 szeptem-
berében megnyitott közösségi, kávézó és információs tér. 
Közvetlenül a Fő térről nyílik a főbejáratunk, ami termé-
szetesen akadálymentes, mindenki számára könnyen 
igénybe vehető. Idén januárban mindez kibővült a ka-

marateremmel. Ennek van egy független, önálló bejárata 
is a Laktanya utca felől, egy szép műemlék épületből. 

Mivel a kamaratermet ki 
is lehet bérelni, akár tanfo-
lyamra, születésnapra, csa-
ládi rendezvényre, esküvő 
utáni koccintásra is, ezért 
jó, hogy egymástól füg-

getlenül is tudjuk használni a két helyiséget. Többnyire 
azonban saját rendezvények zajlanak a kamarateremben 
is, hiszen rengeteg programot kínálunk az Esernyősben. 

A kulturális kínálat

– A kávézó tere két rendszeres programnak ad otthont. Az 
egyik az Esernyős LIVE, mely során havonta egyszer ingye-
nesen lehet minőségi élő dzsesszzenét hallgatni. Szintén 
havonta egyszer a Bországjáró nevű rendezvény helyszíne 
is a kávézó. Ilyenkor – ahogy ezt a név is mutatja – termő-

területenként, borvidékenként ismerhetjük meg az orszá-
got. Minden alkalmat szakavatott sommelier-k vezetnek 
egy-egy neves borász vagy a meghívott pincészet képvi-
selőjének társaságában. Ez egy két-két és félórás, nagyon 
kellemes program, ahol a borok mellé ízletes kísérő fala-
tokat is fogyaszthatunk. Az általában hatsoros borkóstoló 
mellett komoly ismeretanyagot is hallhatunk, és számos 
érdekességet az adott borok kapcsán. 
A rendezvények többségét a kamarateremben tartjuk. 
Ezek közül egyik büszkeségünk a Példakép(p) sorozat, 
amit a Kairosz Könyvkiadóval közösen indítottunk út-
jára. Az volt a célkitűzésünk, hogy hónapról hónapra 
meghívhassunk egy olyan előadót, olyan jeles személyi-
séget, aki életútjával, munkásságával, emberi magatar-
tásával példát mutathat mindnyájunknak. A tematika 
a Kairosz Könyviadó Magyarnak lenni című sorozatán 
alapul. Többek között vendégünk volt Juhász Árpád, a 
neves geológus, a Kóborló farkas című könyv szerzője 
is. Amikor felhívtuk, hogy vállalja-e a felkérést, éppen 
a Holland Antillákon hajózott. Járt itt nálunk Petrás 

Mária is, akit népművészként, iparművészként, illetve 
népdalénekesként is sokan ismernek. Csodálatos csán-
gó népviseletben érkezett, majd mesélt és énekelt is 
nekünk. Májusban Pitti Katalint láttuk vendégül, júni-
usban pedig Entz Géza művészettörténészt.
Szintén havi sorozatot indítottunk az Aquincumi Mú-
zeummal együttműködésben Óbuda több ezer éves tör-
ténelméről.  A színvonalat garantálja, hogy a múzeum 
régészei, osztályvezetői tartják a kivételesen izgalmas 
előadásokat. Áprilisban az őskorral kezdték, májustól 
augusztusig a település római korszakáról mesélnek 
szak értő előadóink. 
Kétheti sorozataink közül az egyik legnépszerűbb az 
Esernyős Filmklub. Az estek háziasszonya Baróti Éva 
újságíró, dokumentumfilmes. A filmklubok indító alkal-
mát mindig megünnepeljük egy jeles meghívottal, illetve 

„Gyakran fordul elő, hogy valaki csak 
ebédelni tér be, ám itt értesül egy őt 

érdeklő kulturális eseményről.” 

„Miért szeretek az Esernyősbe járni? Előadásaim során 
itt a művészetek iránt érdeklődő, nyitott közönség fogad, 
belelapozhatok a kedvenc újságaimba és folyóirataimba, 
és végül, de nem utolsó sorban az ide betérőket a vendég-
látók mindig barátságos fogadtatásban részesítik.” 

Ludmann Mihály művészettörténész, festőművész, 

a Stílusteremtő géniuszok című sorozat előadója

„Elsősorban a Fő tér ragadott el, és örömmel nyugtáz-
tam, hogy egy újabb üde színfolttal lett gazdagabb, ami-
re már nagyon nagy szüksége volt Óbudának. A kiváló, 
sokoldalú személyzet igazán beleillik a hely miliőjébe, 
ami ötvözi a múltat és a jövőt. Elég csak a napi menüre 
gondolni, ami szinte egyedülálló a városban. A progra-
mok minden igényt és minden korosztályt kielégítenek. 
Az Esernyős hozzájárul a lokálpatriotizmusom további 
megerősödéséhez.” 

Pornói Szabolcs sommelier, 

a BORszágjáró című programsorozat visszatérő szakértője
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