
A Kohegyi Kápolna
elfeledett búcsúja

vsegyik bÚCSÚllapja szeptember nyolcadikához, az egyházi hagyományban Kisboldogasszony
ünnepéhez, azaz Jézus édesanyja, Szuz Mária születésnapjához kapcsolódik. Annál is inkább, hi

szen a Kó'hegyi Kápolna is éppen errol a szent eseményrol kapta a nevét. Amikor ugyanis 1855

re Wendler Ferenc társaival felépítette a kápolnát, már kihirdetésre került IX. Pius pápa által az a köte

lezo hittétel, mely kimondta a Szuzanya Szeplotelen Fogantatás általi megszületését. Ezért és a Szuz Má

ria iránti tiszteletbó1lett a Kohegyi Kápolna neve a Szeplotelen Fogantatás Kápolnája. A néphit szerint i

a pápa Mária-swbrot ajándékozott Wendler Ferencnek, amelyet a kápolnában helyeztek el és ma is ott

látható. Bár a kápolnát 1855. október 15-én szentelték fel, 1903-ban az esztergomi érsek engedélyezte,

hogy a kápolna szentelési ünnepségét a Szuz Mária születése utáni elso vasárnapon tartsák, mivel oktá

ber közepén gyakran már igen hideg idojárás volt, így alakult ki, hogy a Mária-ünnep összeforrt a kápol

na felszentelésének évfordulójával. Ez a Mária-búcsú a község úgynevezett "kisebb búcsúja" volt, egyrészt

mert a "nagyobb búcsú" a templom védoszentjének, Nepomuki Szent Jánosnak ünnepére (május 16.)

esett, másrészt mivel csak egyetlen napig tartott. Már a kápolna felépülése után megkezdodött a búcsú

járás, nemcsak Budaörsrá1, hanem a környezo településekrol, így például Érdrol, Diósdról, Etyekrol,

aámbékról, Vértesacsáról is érkeztek zarándokok a Kohegyre, ahol még életében a kápolna építoje, a

hegyre költözött Wendler Ferenc várta az érkezó1cet. A búcsú - népnyelven ,,KapöllenkiritOg" - foko

zat<liaIl túlnott a helybeli ünnep keretein és az egész környék ünnepe lett. A búcsú reggelén harangszó

után mindenkor négy m07Sárbóllövéseket adtak le, hármat a Szentháromság, egyet SZUZ Mária tiszte

letére. Az ünnepen a faluból körmenet indult a hegyre templomi zászlókkal és szentképekkel, itt mu

tarták be az ünnepi szentmisét is. A szeptemberi nap a településen az imádság mellett a felhotlen öröm

és mulatság ideje is volt: sátrakat és körhintákat állítottak fel, megteltek a vendéglok és a kocsmák.

A búcsú egyszerre fejezte ki Budaörs német lakóinak vallásosságában és a maguk által teremtett hagyo

mányában megjelenítodo hitét, kitartását és jövó'be vetett bizakodását. Idén szeptember lO-én vasárnap

délelott fél ll-kor lesz az ünnepi szentmise a kó'hegyi Szeplotelen Fogantatás Kápolnájában, melyre min

den kedves budaörsit nagy szeretettel várunk! GRÓSZ ANDRÁS


