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1360 táján a pálos rend tagjai letelepedtek az ősi Humukcamar község mellett, egy zalai
domb csúcsán templomot és szerzetesházat építettek. A völgyben, körös-körül halastava
kat telepítettek. Átellenben kiterjedt erdőségekvoltak akkoriban, amerre a szem ellátott.
Ahely ma is oly szép, hogy ha az ember kisétál a dombkaréj szakadékos széléhez, a lábához
juhászodik a mélyben épült falu, a veteményeskertek, baromfiudvarok sora.

A pálosok épületeit és a templomot a törökök elpusztították. 1722-ben a ferencesek
újjászervezték a települést. 1777-ben majdnem teljesen leégett. Később az egyik
BatthyánygrófÚjjáépítette, és híres kegyhellyévált. Egyadat, ízelítőül:az 1800-as években,
őszi búcsúkor 16000 hívő, több mint ötven pap, nyolc-tíz főpap, megyei elöljárók
zarándokoltak ide, száz meg száZ zászló alatt, rezesbandák és "sűrűn durrogó tarackok"
kíséretében. Szekéroszlopok cipelték a valóságos népvándorlás konyháit, embernek s
állatnak enni s innivalóját, táborozni meg gyógyítani való szereít. 1740-ben írja Bot Jakab
ferences főnök: "Vadak keringenek ámbár a tömérdek falak körül, itt élnék mindétig, ha
en~edné Uram."

En még akkor töltöttem néhány napot az emeletes szerzetesházban, amikor ott volt
Homokkomárom plébániája, az apró ablakok rnögött, az elnyújtott ívű bolthajtások alatt.
Az egyik tágas emeleti szobában laktam egy jó vaságy, egy asztal, egy szék, egy vasváZas
nyugágy, egy szép, de kopott szönyeg társaságában. Az egyik sarokban ráncos börü alma
volt szétterítve, a másikban halom nagyszeműfejtett bab. A harmadikban egy öreg stelázsi
állt, rajta rongyos szélű, latin misekönyv a XVII. századból, egy fekete, négyzethangjegyű
ferences énekeskönyv és egy székesfehérvári teológus 180S-b61 való beszédgyűjteménye,

amely szerzójének ízes szavaiva}, egyszerű szörendjével, nagy műveltségével és elemző

kedvével egy csapásra elbűvölt.Es még valami: a helynek több mint hatszáz éves lélegzete.
Az átimádkozott éjszakák korma a mennyezeten.

A napfényes templomhomlokzaton, homorú mélyedésekben alacsony szobrok állnak,
vaskos végtagokkal, domború meUel, köredös tógában. Egyik kezükben kötekeres.
másikban markolatos, rozsdarágta kardlap, mely már porlik, s szalagnál alig szélesebb. Itt
éltek azok az ismeretlen emberek, akiknek surranása lerakódott feketén a fal tövére, esti
sétáik, énekeik, éjszakai virrasztásuk idején. A plébánia körül hatalmas szilfák, diófák,
vadgesztenyék, s tölgyek magasodnak. Azok az emberek éltek, s haltak meg itt, akikkel
semmi más, de egy dolog összekötött: Isten keresése. Minél inkáhb meghaltak (igen, talán
lehet meghalni, csak úgy, ahogy kitörik egy kerítésléc, lehet jól meghalni, s nagyon
meghalni), annál inkább átéljük helyüket, s helyükön létüket a földön. Valóban, hol is
üldögéltek? Hol szálltak le a szekérről, hogy soha többé vissza ne térjenek az erdőn túli
világba? Merre bóbiskolt vízhordó szamaruk? Melyik árokból húzták föl a téglát, meszet,
homokot, hogyfölépítsék a zöld-arany templomot? Hol kezdődön a kanyargó borospince?

Oda kell állnunk, arra a helyre, ahol kilobbant a múlt. Ott halad át szívünkön az igazi idő,
mint egy sugártengely.
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