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BELINA TAMÁS 

Az Emmausz-járás 

Egyetemi hallgatói csoportunk 2012-es kutatásának
1
 fő irányvonala annak vizs-

gálata volt, hogy a bólyi Emmausz járás képes lehet-e hasonló utat bejárni, mint 

a mohácsi Busójárás, képes lehet-e valódi turisztikai termékké válni megőrizve a 

jellegét és örökségeit. Az összevetés azért lehet érdekes, mert a térségben mind 

földrajzilag, mind a megrendezése idejét tekintve egymáshoz elég közel, két 

ilyen jelentős népi hagyomány is kialakult, illetve fennmaradt. Kíváncsiak vo l-

tunk, hogy melyik miben változott az évek során (előnyére vagy hátrányára), 

miben lehetne még rajta módosítani, esetleg tovább szélesíthetőek-e és hol le-

hetnek azok a határok, amiket kár vagy lehetetlen volna átlépni?  

Lehetőségeink korlátaihoz mérten a két említett néphagyomány közül kutatá-

sunk fókuszába az Emmausz-járást helyeztük, ott vizsgálódtunk csupán és a 

Busójárásról éppen ezért csak említést teszek e tanulmányban ott, ahol az adek-

vátnak tűnik. Meglehetősen sok megválaszolatlan és nyitott kérdéssel álltunk 

munkához. Kutatói kérdést tettünk fel magunknak a következőképpen: „Hogyan 

lehetne a Busójáráshoz hasonló jelentőségű és ismeretségű világörökséggé 

emelni az Emmausz-járást?” Ez a kérdés volt az, ami a szemünk előtt lebegett és 

amire megpróbáltunk válaszokra lelni három eltérő módszer alkalmazásával. 

Egyrészt saját helyszíni megfigyelést végeztünk, másrészt kérdőíves kutatást 

folytattunk, továbbá csoportos interjú lebonyolítására is lehetőségünk nyílt 

Bólyban, húsvéthétfőn, április 9-én a 2012. évi Emmausz-járás alkalmával. 

Története 

E hagyomány esetében az elinduláshoz különösen fontosak annak gyökerei, hi-

szen olyan mélyre nyúlnak, hogy ismeretük nélkül minden további fejtegetés 

lehetetlenné válna. Jelentősége igazán a dolgozat végén fog kikristályosodni, de 

már az elején érdemes szót ejteni az Emmausz-járás eredetéről. 

A néphagyomány egy keresztény mondán alapszik, mely a következőket me-

séli el. Krisztus feltámadásának napján két tanítványa útra kelt Jeruzsálemből a 

                                                        
1 2012-ben nappali tagozatos andragógia, szakos csoportot szerveztünk az Emmausz-járás 

kutatására a „Bevezetés a szociológiába” megnevezésű szemináriumunk keretein belül, dr. 

Koller Inez Zsófia tanárnő vezetésével. A munkában résztvevők: Ambrus Mónika, Arnold 

Ramóna, Belina Tamás, Benner Dominika, Berta István József, Boris Gergő, Éva Alexandra, 

Illés Petra, Karádi Martin. A vendéglátásért Arnold Péternek, a csoportos interjú rögzítéséért 

Kuruc Annának, csapatunk fuvarozásáért Farkas Zsoltnak és a videó vágásáért Földesi M i-

hálynak tartozunk köszönettel. 
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tőle nyugatra fekvő Emmausz városába.
2
 Útjuk során egy idegen csatlakozott 

hozzájuk, kinek elpanaszolták, hogy csalódtak prófétájukban, hiszen keresztha-

lált halt a főpapok ítélete nyomán és ők ezt a hírt viszik most magukkal. Este 

meghívták az ismeretlent is asztalukhoz, ahol ő megáldotta a kenyeret, megszeg-

te és a tanítványoknak adta, majd eltűnt előlük. Ekkor döbbentek rá, hogy az 

útitársuk nem más volt, mint maga Jézus. Azonnal útnak indultak hát vissza 

Jeruzsálembe, hogy hirdessék az uruk feltámadását. 

Hogy Bólyban mikortól vált népszokássá az Emmausz-járás, arról a helyiek 

körében is vita folyik. Egyesek szerint a település lakói keltették életre, valószí-

nűbb viszont, hogy a XVIII. században betelepülő német lakosság hozta magával 

és alakítgatta tovább. A település ünnepeként hozzávetőlegesen száz éves múltra 

tekint vissza, a sváb népcsoporttól lassan a helyi lakosság majdnem egésze átvet-

te és tartja évről évre mind a mai napig. Az 1990-es években már a hivatalok 

emberei és civil szervezetek is elismerték a hagyomány közösségépítő szerepét 

és ennek megfelelően immár közös célként további lépéseket tettek a népszokás 

továbbvitele érdekében. Elindult a pincék és a többi ünnepi helyszín 

összközművesítése, a szabadtéri rendezvényeknek helyt adó Kántor-rét terepren-

dezése, valamint a pincefalu védelem alá helyezése. Az igazi üzenet, amit fák-

lyaként hordoztak és hordoznak a város lakói magukkal az Emmausz-járáson 

keresztül, az a szívélyes befogadás. Olyan önzetlen étellel-itallal történő meg-

vendégelése a betévedőknek, aminek során csodás találkozások jöhetnek létre. 

Az esemény éppen ezért mind a mai napig igen erős közösségkovácsoló, illetve 

összetartó erővel bír. Nem csak a régebbi generációk egy moha lepte emlékéről 

beszélhetünk az Emmausz-járás kapcsán, de a fiatalok is tovább éltetik az.
3
 

Turistaként 

Ezek tudatában vágtunk hát neki utunknak 2012 húsvét hétfőjén Bólynak. Igye-

keztünk nyitott szemmel járni és véleményünk szerint majd minden jel arra mu-

tatott, hogy az ünnepet nem turisztikai látványosságként, helyi turisztikai te r-

mékként szervezték. Egy, a főút mellett fekvő füves tisztáson elhelyezett, kisebb 

képkiállításon található kis térképecskén kívül nem volt útmutató a tájékozódás-

hoz, holott a pincék elhelyezkedése, a látogatható helyek holléte korántsem volt 

egyértelmű.
4
 Ez a probléma eleinte nem tűnt fel, de hamar kiderült számunkra, 

hogy ha egyedül vágnánk neki a pincék felkutatásának, akkor bizony nehéz fela-

                                                        
2 ld. Emmaus Nicopolis 
3 Szellemi kulturális örökség Magyarországon; Bortúra Tipp: Emmausz-járás Húsvét hétfőn a 

bólyi pincefaluban, 2008. 
4
 Nem voltak kihelyezett mobil mellékhelységek. Ennél fogva az ember ilyen irányú szükség-

letei kielégítése végett az épületekben próbálkozhatott, de lévén, hogy ezek pincék voltak és 

jobbára nem rendelkeztek toilettel, a résztvevők ügyes-bajos dolgaikat a természet lágy ölén 

voltak kénytelenek végezni. Ezek az alkalmak persze az elfogyasztott bor-, és ételmennyiség-

gel egyenes arányban szaporodtak. 
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dat elé néznénk. Szerencsére csoportunk egyik tagja helyi lakosként végig tudott 

minket vezetni a fontosabb pontokon. 

Ennek kapcsán rögtön felvetődött bennünk a kérdés, hogy egy olyan látoga-

tó, aki nem ismeri a helységet és nincs ismeretsége sem, aki vezesse képes len-

ne-e maga orientálódni? Erre a nap végére némileg választ is kaptunk. Valószí-

nűleg nem. Nem beszéltünk olyan csoporttal, akik között ne lett volna legalább 

egy helyi lakos. Végeredményben szinte mindenki vendégként érkezett valaki-

hez, nem találkoztunk önállóan érdeklődő turistával (persze biztosan voltak ilyen 

résztvevők is, de elenyésző számban lehettek). 

A pincék meglehetősen messze helyezkedtek el egymástól. Ha a látogató 

mindenhol eltölt egy kis időt, akkor csupán három-négy pince meglátogatására 

nyílik lehetősége a nap folyamán. Általában a résztvevők viszont egy adott he-

lyiséghez tartoztak, hiszen oda voltak vendégségbe hívva előzetes megbeszélés 

alapján, máshova esetleg látogatóba mentek át hosszabb-rövidebb időre. 

A pincéknél tehát kialakult társaságok foglaltak helyet. Ők nagyon szívesen 

szóba álltak bárkivel, megkínáltak mindenkit a borukból, amik egyébként na-

gyon finomak voltak, esetleg étellel is ellátták a betérőket, jobbára az ismerőse i-

ket. Nagyon szívélyes és szép volt az esemény, de az ember óhatatlanul is kívü-

lállónak érezte magát, ezért nyilván szemlélődni próbált és látványosságot kere-

sett. Ebből kevés volt. Az Emmausz-járás 2012-ben alapvetően nem a látványos-

ságról szólt, és bár találkoztunk egy utcai zenész csoporttal, azért ezt mégis meg-

lehetősen kevésnek éreztük és az esemény bensőséges kontextusához képest 

inkább megmosolyogtatónak, mint odaillőnek hatott. Barangolásunk során meg-

ismerkedtünk egy helyi lakossal, akit kérdőív kitöltésére kértünk. Nem volt ezzel 

egyedül, de ő külön említésre méltó, hiszen egy olyan dolgot vetett fel, amit 

akkor talán nem is értettünk igazán. Azt fájlalta, hogy kezd kiveszni a népszokás 

szakrális jellege. Ez a gondolatkör igen jelentős problémává nőtte ki magát a 

kutatásunk további fejezeteiben. 

Kérdőíves kutatás 

Megfigyeléseink eszközlésével párhuzamosan a 11 kérdésből álló kérdőívünk 

kitöltetésével foglalatoskodtunk. Igyekeztünk minél több válaszadót keríteni 

Bóly utcáin. Az eleinte könnyűnek hitt feladat a valóságban viszonylag nehéz-

nek bizonyult a már említett jelentős távolságok miatt. A napot 57 érvényes k i-

töltött kérdőívvel zártuk, ami alulmúlta várakozásinkat, éppen ezért következte-

téseink megfogalmazásához csak kiegészítésként vettük őket figyelembe. Az 

ívekből kinyerhető információk viszont így is igen beszédesek és összességében 

remekül egybevágnak egyéb módszereink eredményeivel.  

A nemek eloszlását tekintve szinte azonos számú nő, illetve férfi válaszolt 

kérdéseinkre. Érdekes tény azonban, hogy a kitöltők több mint 70 százaléka 30 

éves vagy az alatti volt. Ez részben annak is tulajdonítható, hogy az idősebb 

korosztály képviselői kevésbé járkáltak az utcákon, inkább a pincéikben iszoga t-

tak, társalogtak, de ettől függetlenül is jóval több fiatalt láttunk a rendezvényen. 

A megkérdezettek 61 százaléka bólyi lakos volt és a többiek is inkább olyan 
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környező településekről képviseltették magukat, mint Pécs, Mohács, Barcs, Ko-

zármisleny, Nagynyárád. Akadt azért néhány kivétel is. Érkeztek ugyanis páran 

Budapestről, Csongrádról vagy akár Pilisvörösvárról, de nem ez volt a jellemző. 

Az eredmény alapján tehát megállapítható, hogy az Emmausz-járás inkább a 

helyieket, illetve a környező települések lakóit vonzza Bólyba húsvéthétfőn.  

Következő kérdéseink a látogatók motivációjára, illetve a rendezvényről va-

ló értesülésük módjára irányultak. A „Honnan tud az Emmauszról?”, és a „Mi 

motiválta, hogy eljöjjön?” kérdések esetében hasonló konklúzióhoz vezető vála-

szok születtek. Előbbi kérdésnél 68 százalékban rokonok, barátok, családtagok 

voltak az informátorok, utóbbinál pedig, bár a finom borok és a jó tavaszi prog-

ram sem maradhatott el a válaszok közül, de legtöbben (35-en) a régi ismerőse-

ikkel és barátaikkal kívántak találkozni a rendezvény keretein belül. Mindkét 

kérdésnél akadt, aki ragaszkodott az egyéb kategóriához. Ezt rendszerint azok 

választották, akik a régi családi tradíciókat igyekeznek megőrizni, helyiek, lehe-

tőségeik szerint minden évben képviseltetik magukat a hagyományon.  

Érdeklődtünk arról is, hogy milyen hasonló rendezvényeken voltak az 

Emmausz-járásra látogatók. A mohácsi busójárás mellett gyakran került elő két 

bólyi rendezvény az úgy nevezett csirkepaprikás-főző illetve a KántoRock fesztivál, 

de a villányi bornapokat is többen említették. Ezekhez viszonyítva az Emmausz-

járást kellemesebbnek, kényelmesebbnek találták, illetve kiemelték, hogy finomab-

bak a borok, viszont megemlítették, hogy kevésbé változatosak a programok. 

Következő kérdésünkben arra kértük válaszadóinkat, hogy vessék össze a 

hagyományt a mohácsi busójárással. Véleményeik szerint bár kevésbé ismert és 

reklámozott az Emmausz-járás, mégis hasonlóan régi és hasonló kulturális ér-

tékkel bíró szokásnak mondták.  

Érdekelt minket, hogy miket hiányolnak a rendezvényből. Ennél a kérdésnél 

valódi szabadságot kívántunk adni kitöltőink számára, aminek meg is lett az ára. 

Itt sokan humorforrást véltek felfedezni és rendkívül szabadjára engedték fantá-

ziájukat. Ennek ellenére érdemes megemlíteni az a „több WC”, „több nyitott 

pince”, „koncertek” válaszokat, illetve az abszolút győztes véleményt a „sem-

mit”. 57-ből 34 válaszadó úgy vélte, hogy a rendezvény úgy jó, ahogy van és 

nem hiányzik belőle semmi. Ez szintén elgondolkodtató és nagyon erős helyi 

kötődést feltételez. 

Végül arra is rákérdeztünk, hogy szerintük fontos-e az Emmausz-járás nép-

szerűsítése. 1-től 5-ös skálán jelölhettek itt és a válaszadók 71 százaléka igenis 

szeretné ezt, a legmagasabb értéket karikázta be. Ez a vélemény az előző kérdé-

sek, a személyes megfigyeléseink és a csoportos interjú  alapján arra enged kö-

vetkeztetni, hogy a helyiek fontosnak tartják saját rendezvényük másokkal való 

megismertetését és elfogadtatását, de alapvetően nem annak kiszélesítése, nagy-

közönség felé való kitárása céljából. 

Csoportos interjú 

Kérdőíves kutatásunk mellett este lehetőségünk nyílt egy csoportos interjú elké-

szítésére is, ahol minden, a nap folyamán megfogalmazódott kérdésünkre választ 
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kaphattunk. Helyszínül egy helyi lakos, Arnold Péter borospincéje, illetve annak 

belső helyisége szolgált, ahova beinvitáltak bennünket. Az asztalnál a házigazda, 

illetve tíz vendége foglalt helyet, köztük egy-két német ajkú személlyel, akiknek 

bár elmondtuk anyanyelvükön, hogy miért vagyunk ott, az interjú a továbbiak-

ban magyar nyelven folyt. Mind nyugdíjas korúak voltak,  mint utóbb kiderült 

egy régóta összetartó baráti társasággal volt szerencsénk megismerkedni, hiszen 

nagyjából 1960 óta járnak össze egymással. Mivel ennyire összekovácsolódtak, 

ezért az Emmausz-járást is mindig együtt ünnepelték, eltérően azoktól a pincék-

től, ahol inkább a családok jönnek össze évről-évre. Kérdéseinket nyíltan tettük 

fel, így bárki válaszolhatott, egymásnak adták át a szót.  

Meséltek nekünk az Emmausz-járás eredetéről, amiben még ilyen kis körben 

sem volt teljes az egyetértés. Két eltérő teória él ugyanis a helyiek tudatában a 

bólyi hagyomány kialakulásáról. Egyik szerint 1740-ben, Mária Terézia idején 

betelepülő svábok hozták magukkal és honosították meg a népszokást, míg má-

sik állítja, hogy a XIX. században a helybeliek kezdték el az ünnep tartását a már 

ismertetett bibliai történetre hivatkozva. 

Ők maguk mind bólyi lakosok kisgyerekkoruk óta és a legtöbben közülük a 

településen is látták meg a napvilágot. Elmondásuk szerint eleinte a településen 

hozzávetőlegesen 540 ház volt és hozzájuk 450 pince tartozott, holott nem is volt 

igazán egy bortermelő vidék. Emmausz-járás alkalmával kiköltöztek egy napra a 

pincefaluba a családok, hidegélelmet hoztak magukkal, a felnőttek iszogattak, a 

fiatalok játszottak. Érdekesség, hogy sokáig a környező településeken bevett 

szokás, a húsvéti locsolkodás nem is volt jelen Bólyban, a betelepülő magyar 

lakosság hozta később magával. Az Emmausz-járás hagyományát az új generá-

ciók is tovább hordozzák, bár erősen a képükre formálják azt. Inkább egy éjsza-

kai szórakozási lehetőség számukra, mintsem egy családi esemény. A társaság 

elmondása szerint ők fiatalkorukban is hazamentek tíz-tizenegy óra felé, míg a 

mostani generáció az ünnep jegyében reggelig mulat magyar nótaszó helyett 

diszkózenére. Ezek a gondolatok csupán megállapítások voltak, nem pejoratív 

értelemben hangoztak el. 

Megkérdeztük interjúnk alanyait, hogy miként vélekednek az Emmausz-járás 

kitárásáról, a turizmus megjelenéséről. A témát meglehetősen kényesnek találták. 

Idegenkedtek az ugráló sátor, a kirakodó bazárok felállításától és egyáltalán az 

üzleti szemlélet kialakulásától. Megfogalmazták, hogy bár őket nem zavarják a 

turisták, de szerintük az esemény nem erről szól, inkább egy családias helyi ün-

nepnek gondolják. A mohácsi Busójárásról megjegyezték, hogy rengeteget válto-

zott az évek során és hatalmas méreteket öltött, de az Emmausz-járás esetében 

tartanak az ilyen irányú módosulásoktól, hiszen, Arnold Péter szavaival élve, 

„nem lehet, hogy kommersz legyen az egész. A hagyományokat meg kell tartani.” 

Szívesen fogadnák, ha a busójáráshoz hasonlóan az Emmausz-járás is a vi-

lágörökség része lenne, az emberiség szellemi kulturális örökségeinek reprezenta-

tív listájára kerülhetne, de csak példamutatás céljából. Szívesen fogadnának turis-

tákat, akik körbenézhetnek és ha megtetszik nekik a rendezvény a saját településü-

kön, a saját közösségükben maguk is bevezethetik azt. Az ünnep kapuinak ilyen 
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formában történő kitárását jónak gondolják, de csak akkor, ha a személyes, csalá-

dias légkörnek, a helyi hagyománynak nem árt, habár „be a pincébe úgyis csak az 

jöhet, akit meghívnak”, nekünk ehhez volt szerencsénk 2012. április 19-én. 

Következtetéseink 

A helyiek beállítódásai 

Egy turisztikai desztinációt mindig annak lakossága hitelesíti. Valódi, stabil 

turisztikai termék csak a helyiek kötődése által erősített értékek mentén épülhet, 

ahol a helyiek tisztában vannak saját szerepük fontosságával (Szabó:2006).  Sza-

bó Géza elmélete nagyon igaznak tűnik az Emmausz-járás és a helyiek viszony-

latában. Ugyanis a bólyiak az eseményt saját ünnepükként fogják fel. Egy olyan 

alkalomnak tekintik, amikor összegyűlnek a családok, baráti társaságok, együtt 

vannak, beszélgetnek, szórakoznak, iszogatnak és bár szívesen látnak vendége-

ket, nincs rá alapvető igényük. A turizmus felé nyitás elől a legtöbben elzárkóz-

nak és akik el is tudnák képzelni, hogy egy bizonyos pontig megvalósuljon a 

kapuk kitárása, inkább szkeptikusan állnak a kérdéshez. Az új generációk is 

rendre továbbviszik a hagyományt, bár jócskán átalakítják azt és inkább egy 

éjszakai szórakozási lehetőségként fogják fel, ahol nem mellesleg megannyi 

ízletes bor közül válogathatnak kedvükre. Ők sem kívánják kiszélesíteni az ese-

ményt. Előbbi céljaikhoz kevésbé van szükségük látogatókra. Érdekes, paradox 

helyzet viszont, hogy a zárással ők maguk is gátjaivá válnak a szakrális értékek 

fenntartásának, hiszen a kevés külső látogató az ismerkedést, az új találkozáso-

kat erősen korlátozza. 

Érdekes volt továbbá, ahogyan a helyiek a kulturális örökség fogalmához vi-

szonyultak. Említettük néhány beszélgetés során, hogy a busójárás felkerült az 

UNESCO Világörökségi listájára. Erre többen is azt mondták, hogy „és? hát az 

Emmausz is ott van”. Az Emmausz-járás az UNESCO szellemi kulturális örök-

ség nemzeti jegyzékére került fel 2011-ben,
5
 míg a busójárás 2009-ben az embe-

riség szellemi kulturális örökségeinek reprezentatív listáján kapott helyet .
6
 A 

kettő közti különbség negligálása jelentheti csupán, hogy számukra nem olyan 

fontos a kérdés, ám azt is, hogy félreértik, félretájékoztatták őket. Mohácson a 

busójárás kapcsán a legtöbbekben tudatosult/tudatosulni látszik, hogy mit is 

jelent az UNESCO világörökségi listáján szerepelni, hogy a sok pozitívum mel-

let bizony komoly elvárásoknak is eleget kell tenni, hiszen aki egyszer valami-

lyen oknál fogva lekerül onnan, az többé nem kapaszkodhat vissza. Bólyban nem 

kifejezetten érzik azt, hogy az Emmausz-járás előrébb tudna lépni, illetve nem is 

kifejezetten igénylik ezt. A fentiek alapján szerintünk ennek okai világosak.  

A kiszélesítés lehetőségei, veszélyei 

Az Emmausz-járás helyi, szakrális, kisközösségi jellege miatt a fejlesztési lehe-

tőségek korlátozottnak mutatkoznak. Kérdéses, hogy szabad-e belőle egy kira-

                                                        
5 Újabb három elemmel bővült a szellemi kulturális örökség nemzeti jegyzéke , 2011. 
6 Szellemi kulturális örökség a mohácsi busójárás, 2009. 
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kodóvásár jellegű bazárt csinálni, hogy lehetne-e nagyobb területen elhelyezke-

dő sörsátoros, sörpados, borozós helyet nyitni. Ezekre voltak már törekvések 

egyesek elmondása szerint, ám mind kudarcba fulladtak. 2012-ben ilyen ele-

mekkel nem találkoztunk. 

Nyilvánvaló, hogy lehetőség lenne különböző programokat szervezni, kon-

certeket, tömegvonzó rendezvényeket tartani, de kérdéses, hogy ezekben milyen 

kapcsolódási pontokat lehetne találni az Emmausz-járás alapvető jellegével. 

Nem tűnik nehéz feladatnak egy stand kihelyezése, ahonnan térképet, szórólapot, 

program-listát kaphatnának a látogatók, de felvetül, hogy van-e rá szükség 

egyáltalán, ha az érkezők egyébként is vendégségbe jönnek, van helyi vezetőjük.  

Nyilvános mellékhelyiség biztosítása adekvát volna, de kérdés, hogy hova. A 

pincék ugyanis meglehetősen messze vannak egymástól és a viszonylag köz-

pontban lévő tisztáson pedig valódi esemény nincs (ebben az évben nem volt). 

Ezek alapján úgy tűnik, hogy az ilyen és az ezekhez hasonló változásoknak jóté-

kony hatása kevés lenne, könnyen széttartóvá válhatnának a rendezvény alapjel-

legzetességeitől, szélsőséges esetben akár destruktívan is hathatnak rájuk. 

Az ilyen bevételi célú intézkedések nagy eséllyel megosztanák a helyieket, 

akik vélhetően megpróbálnák a saját hagyományukat, mintegy értékmentési 

célzattal, a saját köreikben megtartani elzárkózva a kiszélesített városi ünneptől. 

Ezt a következtetést a mohácsi Busójárás jelen formájának kialakulása során 

végbemenő eseményekre alapoztuk, ahol néhány éven át a valódi hagyományőr-

ző közösség kénytelen volt elszigetelődni a profitéhessé vált városi rendezvény-

től, így két Busójárás is zajlott egymással párhuzamosan.
7
 

Amiben a busójárás különbözik 

A busójárás egyrészt egy jól csengő történelmi mondán, másrészt pogány rítuso-

kon alapszik, ami lehetővé teszi a turizmus, az ellenszolgáltatás megjelenését. 

Persze itt is vannak határok. Ezeket a város, a busók, a sokácok külön-külön 

fogalmazták meg. Sok ellentét és küzdelem során alakult ki a mostani formája, 

ahol a népszokás kiteljesedhet megőrizve hagyományait, de a városnak is bevé-

telt jelent. Fontos továbbá, hogy van egy attraktív, látványos, tömegvonzó jelle-

ge, ami az Emmausz-járásra nem jellemző. Ez jelenti az igazi mozgatóerőt, ez 

az, amiért a turisták útnak indulnak. 

További aggályaink 

Egyébként a két esemény közös veszélye a rossz idő. Mindkettő szabadtéri, így 

bizonyos esetekben meghatványozódhat a látogatók száma pusztán az időjárás 

függvényeképpen. Az Emmausz-járás további hátránya, ami az igazi szakrális 

alapja is, az időpont, a húsvét hétfő. Igen jelentős vonzóerőt volna kénytelen 

prezentálni ahhoz, hogy az egyik legfontosabb családi ünnep alkalmával valóban 

képes lehessen igazi tömegeket Bólyba csábítani. 

                                                        
7 Minorics, 2010. 
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Ha a fenti problémákon mind felülemelkedünk, ha minden kérdésre adekvát 

választ találunk, akkor is rögtön felvetül a talán legjelentősebb probléma, amint 

visszatekintünk a hagyomány eredetére, szakrális mivoltára. Az Emmausz-járás 

az önzetlen adományozáson alapszik. Ez a vallási jelleg értelemszerűen nem 

engedheti meg az ellenszolgáltatás megjelenését. Amint a gazdák elkezdenek 

pénzt kérni a borért, pálinkáért, ételért az egész esemény kiindulópontja, leglé-

nyegesebb vonása szűnik meg. Nyilvánvaló, hogy az önzetlen kínálás és adás 

csak egy bizonyos számú látogatóig tartható fenn ezzel jócskán szűkre szabva a 

kereteket. A hagyomány valódi őrzői nagy tömeget nem képesek fogadni, de már 

fizikailag sem. Itt kis pincékről beszélünk, amik bár nagyrészt utcára nyitottak, 

mégis csupán kis teret tudnak biztosítani az odatévedők számára. 

Összegzés 

Összegezve tehát az Emmausz-járás turisztikai kiszélesítése megannyi ellent-

mondásba, nehézségbe ütközik. Egy pontig természetesen megvalósulhat a fej-

lesztése, de a folyamat nem könnyű, amíg kifejezetten a lakosok maguk nem 

igénylik, addig szinte lehetetlen feladatnak látszik.  Turisztikai termékké ková-

csolásában nehézséget jelent a helyszín és az időpont egyaránt. Az egymástól 

távol eső, kicsiny pincék nem képesek nagy tömegek befogadására, akiknek 

elcsábítása a húsvét hétfői ünnepnap miatt egyébként is nehézkes, még kedvező 

időjárási feltételek mellett is. Történeti eredetének, valódi üzenetének pedig  

ellent mond az ellenszolgáltatás megjelenése, ami az önzetlen megvendégelést, 

az ennek kapcsán létrejövő rendkívüli találkozásokat mind zárójelbe teszi. Hogy 

szellemi értékeit tekintve felveheti-e a versenyt a mohácsi busójárással az egyéni 

mérlegelés kérdése, de méreteiben aligha lehet képes elérni előbbi eredményeit. 

Meglátásunk szerint a bólyi Emmausz-járás elsősorban a helyiek ünnepe és ha 

méltán nagyra becsült értékeit meg kívánja óvni, a jövőben is az marad.  
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