Szent Vendel
„Óh, Istennek hív szolgája, pásztorok remek példája…”
Vendel (Wendelin) a jószágtartó gazdák, a pásztorok, de főleg a juhászok védőszentje.
A legenda szerint a 6. század közepén született, skót herceg volt. Még fiatalon titokban
elhagyta a királyi udvart, hogy magányában csak Istennek szolgálhasson. Előbb a Szentföldre zarándokolt, majd Franciaországba és végül Németországba ment, ahol Westrich mellett
egy házikóban telepedett le, és koldulással kereste kenyerét. Amikor egy földbirtokos megfedte Vendelt tétlenségéért, pásztornak szegődött el hozzá. Több csoda történt ez idő alatt.
Ilyen csodatétel volt például, mikor Vendel a szomjazó juhainak a pásztorbotját földbe
szúrva vizet fakasztott. Később a földesúr a csodatételek miatt megengedte Vendelnek,
hogy visszatérjen a remeteélethez. Életmódjának híre gyorsan elterjedt, s a környékbeli gazdák, parasztok hozzá vitték állataikat, hogy áldja, illetve gyógyítsa meg azokat. Vendelt később pappá szentelték, a tholei kolostor szerzeteseinek apátjaként halt meg a 7. század elején. Sírja fölé kápolnát emeltek, ami híres búcsújáró hely lett, s e körül nőtt ki a későbbi St.
Vendelin város.
Szent Vendel tisztelete nálunk a 18. században terjedt el, amit a betelepített vagy betelepült német lakosok hoztak magukkal. Ugyanebben a században Padányi Bíró Márton
veszprémi és Barkóczi Márton egri püspök is népszerűsítette tiszteletét.
A különböző vidékek Vendel tisztelete más-más módon valósult meg. Templomokat
szenteltek fel, kápolnákat építettek, szobrokat állítottak a tiszteletére. Vendel napján Vendel-misét, körmeneteket, Vendel-búcsúkat, Vendel-vásárokat tartottak. Napja (október 20.)
ünnep volt. Ezen a napon tilos volt dolgozni, és a jószágot sem fogták be.
Közvetlen környékünk Vendel-hagyománya:
búcsúk: Csebény, Magyarlukafa, Somogyhárságy
szobrok: Almamellék, Csebény, Magyarlukafa, Somogyhárságy
Községünkben is állt egy Vendel-szobor a település északi részén, a legelőre vezető (állathajtó) út elején.
A Historia Domusban megtaláltuk az 1903. év történéseinél Gosztonyi Jenő plébános
leírásaként a következőt: „Somogy-Szent-László községben a legelőre vezető utra Mudich
család egy Szent Vendel-szobrot állított, melyet oktober 20-án ünnepélyes körmenet, és a
szobornál tartott szent beszéd kiséretében áldottam meg.”
A szobor mészkőből készül. Az 1980-as években egy kombájn véletlenül ledöntötte. A
szobor összetört, csak a talapzata áll. A rajta levő német felírat nehezen olvasható.
A helyiek a ledöntött szoborhoz is ragaszkodtak, a talapzat környékét nagy tisztelettel
gondozták, és sokszor került rá virág is.
Önkormányzatunk úgy döntött, hogy helyreállíttatja. Ehhez most nyílt lehetőség pályázati úton. Az új Vendel-szobrot Márkus Péter szentendrei szobrászművész készíti, melyet
2013. október 12-én avatnak fel.
Sajnos, eddig még nem találtunk fényképet a régi Vendel-szoborról. Ezúton szeretném
megkérni, aki rendelkezik ilyennel, szíveskedjék értesíteni, hogy másolatot készíthessünk
róla a Tájház - Helytörténeti és Néprajzi Gyűjtemény részére.
Budai Györgyné

