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Juhász Kristóf

A göcseji válóbéka
Meleg májusi, júniusi éjeken a kedves tavacskákkal sűrűn teleszórt 
Zalában is buzgó nászkoncertet adnak a békák. A figyelmes termé-
szetbarát könnyen megkülönbözteti egymástól a kecskebéka breke-
gését, a vöröshasú unka unkogását, a nagy tavibéka kacagását, a kis 
tavibéka kerepelését, a zöld varangy pirregését és az erdei béka lágy 
kattogását. Aki pedig tényleg tudja, mit keressen fülével, az elgyö-
nyörködhet a göcseji válóbéka (recessrana gocolium) hármas frek-
venciájú, lágy ívű dallamképletekkel operáló bugyborgásában is. 
   Szorgos ranalógusok, vagyis békakutatók körében közismert tény, 
hogy több faj, például a zöld levelibéka vagy a szemforgató pezsgő-
béka két frekvencián szokott kuruttyolni: az egyikkel a fajtájabeli 
nőstényeket csalogatja, a másikkal a területére tévedő, többi hímet 
igyekszik távol tartani, tehát egy nászi és egy harci dalt ad elő. 
    A bűvös, lágy dombú Göcsejben, a teremtett világ e különös szegle-
tében azonban a gondviselés kifürkészhetetlen akaratából még a bé-
kafütty sem egészen olyan, mint máshol. A kizárólag itt honos göcse-
ji válóbéka ugyanis nem éri be a fenti két frekvenciával, hanem mind 

a hím, mind a nőstény képes egy harmadik han-
gon is brekegni. Századok hosszú sorának meg-
figyelései bizonyítják, hogy ezt kizárólag szapo-
rodásuknak egy olyan szakaszában teszik, mikor 
valamilyen okból a szaporodásukat meg akarják 
szakítani, sőt, még élőhelyüket is távolabbra he-
lyezik egymástól, hogy új társat találjanak.
   Még 2034-ben, Kisszigeten rendeztek egy 
nemzetközi konferenciát, hogy a világ ranaló-
gusai tanulmányozhassák ezt a különös lényt. A 
derék brit, orosz, kínai, alsó-szfáziföldi és poszt-
kelta tudósok bőszen digitalizálták a békabreke-
gést, a tavak, patakok, csermelyek, pocsolyák, 
mocsarak és árterek felett kameraszemű dró-
nok röpködtek, és szorgos, gumikesztyűs kezek 
gyűjtögették a válóbéka párokat, hogy aztán 
mérjék, fogdossák, tanulmányozzák a jobb sors-
ra érdemes jószágokat. Egyet-kettőt bizony föl 
is boncoltak, de ennek hamar híre ment a falu-
ban, és az alapjában véve szelíd lelkű, de egyenes 
göcseji nép kulturált, ám határozott nyomására 
a kutatók kénytelenek voltak fölhagyni minden 
olyasmivel, amivel a közkedvelt kis lényeknek 
fájdalmat okoznak. Ugye, a kutatónak csak pici 
szikéje van, a göcseji embernek ellenben kis-
baltája, hasítófejszéje, kaszája és háncsolója is, 
és ezeket nagyon diplomatikusan meg tudják 
lóbálni annak az orra előtt, aki nem megfelelő 
hozzáállással közelít az anyatermészethez.
   A kutatás így a világszerte publikált tanulmá-
nyokból ismert eredménnyel zárult:

„A recressena gocolium bizonyos esetekben a 
megkezdett párosodás közben máskor nem hall-
ható, hosszan tartó, zárt dallamláncú kuruty-
tyolást hallat. A megkezdett párosodás tarthat 
percek, órák, vagy napok óta, ebben semmilyen 
rendszert nem lehet fölfedezni. A harmadik 
frekvenciájú kuruttyolást kezdheti a hím, vagy a 
nőstény is, és a másik bármikor bekapcsolódhat 

– ebben sincs semmilyen rendszer. Ezután szin-
tén bármeddig kuruttyolhatnak (ebben sincs), 
aztán bármikor szétválhatnak, megszakítva a 
megkezdett párosodást, és egymástól eltávo-
lodva új párt keresnek. A világ többi békafajá-
tól eltérően tehát a göcseji válóbéka nem csak 
szaporodás előtt választhat párt, hanem közben 
is meggondolhatja magát. A szétvált példányok 
genetikai állományát megvizsgálva leszögezhe-
tő, hogy a szétválásnak és az új pár keresésének 
semmilyen logikus oka nincs. Olyan példányok 
is szétválnak, amik genetikailag tökéletes utó-
dokat hozhatnának létre, a tudomány jelenlegi 

állása szerint tehát a göcseji válóbéka különös 
viselkedésére nincs semmilyen értelmes magya-
rázat.”
   A göcseji emberek persze csak a vállukat vono-
gatták, hiszen őket nem kérdezték a tudósok. 
Ha kérdezték volna, nyilván akadt volna néhány 
öreg, aki szépen leülteti az okosokat a hegyre, a 
szőlőlugas árnyékába, és egy pohár bor mellett 
szép csöndesen elmeséli, hogy hát azért válnak 
el a békák, mert már nem szeretnének együtt 
lenni. És ha a kutató egészen éjjelig maradna, 
a harmadik üveg bor után az öreg talán azt is 
elsuttogná, hogy az a bizonyos harmadik frek-
venciát nem is kizárólag egymásnak szánják a 
békák, hanem a pórul járt házasoknak is.
   Idézzük hát magát a göcseji néphagyományt gr. 
Bélbereky Bélber Ödön Salamon Károly 1867-es 
Második Nagy Göcseji Természet- és Néprajzi 
Gyűjtéséből:

„A göcseji nép mélységes múltba tekintő emlé-
kezete pedig az háromnyelvű varasbékát, egy-
szerűbben válóbékát háromajkú áldáska névvel 
illeti, minek egyik ajakárul szól az fajtájabeli 
kanbékának, avagy nőbékának tsalogató szerel-
mi dala. Másik ajakárul szól az fajtájabeli kan-
békát kétségbe és ijedelembe ejtő harczi éneke. 
Harmadik ajakárul pedig áldó vigaszt kuruttyol 
azoknak a boldogtalan házasoknak, akik arra 
kérik az Úristent, hogy engedje már őket menni 
békességben széjjelfele.”
   A gr. Bélbereky kutatásai nyomán elinduló, 
lelkes teológus, dr. Bendegúz Imola, 1930-as, 
Titkos göcseji szentkultuszok címmel publikált, 
nagy port kavart tanulmányában arra jutott, 
hogy a göcseji válóbéka furcsa szokásához kötő-
dő néphagyomány valójában az egyháztörténet 
egy különös, apokrif alakjának, Boldog Repu-
diusnak kultuszához kapcsolódik. Boldog Re-
pudiust az alexandriai és a göcseji hagyomány 
Szent Repudiusként ismeri, noha szentté hiva-
talosan soha nem avatták, sőt, még boldoggá 
avatásának kérdése is vitatott, mindenesetre a 
Szentszék hivatalos álláspontja Repudius-ügy-
ben leginkább a bölcs hallgatás, illetve a tartóz-
kodó mellébeszélés.
   Repudius nem hivatalosan tudniillik a válni 
készülő házasok védőszentje, általában bölcs, 
megnyugtató mosollyal, kitárt karral, kezé-
ben egy-egy megrakott tarisznyával, és egy-egy 
kulccsal ábrázolják. Az alexandriai ábrázoláso-
kon lábai előtt szerteguruló aranykorongok, a 
göcseji ábrázolásokon ugráló békák láthatóak.
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önkormányzatát, a helyi és környéki tagokat, az 
olvasókat és azokat a szervezeteket (MMA és az 
NKA), melyek támogatásukkal segítik a lapot. 
A különböző pályázatoknak és a folyamatos 
magas színvonalnak köszönhetően a Pannon 
Tükör folyóirat elismert munkát folytató országos 
jelentőségű lapként van jelen a magyar kulturális 
életben. 

Pályázati eredmény

Sikerrel szerepelt a Pannon Tükör a Magyar 
Művészeti Akadémia által folyóiratok támoga-
tására kiírt pályázaton. Lapunk a 2021-es év lapszá-
mainak megjelentetésére nagyobb összeget nyert.

Programajánló

Az újrainduló kulturális programok között a 
Pannon Tükörrel is találkozhatnak az érdeklődők 
idén nyáron. Lapunk a Margó fesztiválon (2021. 
június 7-12, Budapest) lapszám- és kötetbemu-
tatóval, az Ördögkatlan fesztiválon (2021. augusz-
tus 3-7., Nagyharsány, Villánykövesd, Beremend) 
irodalmi beszélgetésekkel képviselteti magát. 

Megemlékezés Keresztury Dezső 
halálának 25. évfordulóján

Huszonöt évvel ezelőtt, 1996. április 30-án hunyt 
el Keresztury Dezső, a 20. század talán utolsó /
zalaegerszegi születésű/ polihisztora. Egyszerre 
volt tudós, irodalomtörténész, költő, műfordító, 
esszéíró, lektor, szerkesztő, s a magyar kultúra euró-
pai nagykövete. Szerteágazó kulturális munkássá-
ga mellett, sokat tett az irodalomtörténeti értékek 
mentése érdekében is. Neki köszönhető Babits 
Mihály hagyatékának megőrzése, Batsányi öröksé-
gének ápolása. Élete végéig dolgozott Arany János 
műveinek kritikai kiadásán, megírta a róla szóló 
monográfiát is. Színpadra igazította és sikerre 
vitte, megmentve a feledéstől Madách művét, a 
Mózest. Tekintélyével védte a megtámadott Szabó 
Lőrincet és harcolt a népi írók /Kodolányi, Németh 
László/ elismertetéséért. Felismerte Egry József 
és Bartók Béla tehetségét, segítette művészetük 
elfogadtatását. Felelősség, bizalom, kötelességtu-
dat, kiküzdött harmónia áradt lényéből és gazdag 
irodalmi munkásságából. Mindig megtalálta azt 

az utat, amelyen a közösségért, szülőföldjéért az 
egész nemzetért tehetett - sokat.
   Halálának negyedszázados évfordulója tisztele-
tére a szülőváros, Zalaegerszeg és a Keresztury 
Emlékbizottság koszorúzási megemlékezést tartott 
április 29-én, Budapesten, a Farkasréti temetőben, 
Keresztury Dezső sírjánál. Az ünnepségen részt 
vettek a költő életében legfontosabb szere-
peket játszó intézmények és települések vezetői, 
képviselői. Kiss Gábor zalaegerszegi könyvtár igaz-
gató köszöntője után, Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg 
polgármestere szólt a szülőföld és az alkotó közötti 
szoros kapcsolatról, majd dr. Gyimesi Endre, a 
Keresztury Emlékbizottság elnöke / s egyben a 
Pannon Írók Társaságának képviselője/  beszélt 
Keresztury Dezső, szinte az egész 20. száza-
don átívelő hatalmas munkásságáról. Szavait 
koszorúzás követte.
Koszorút helyezett el a síron Zalaegerszeg képvise-
letében Balaicz Zoltán polgármester, a Keresztury 
Emlékbizottság, a Keresztury Dezsőről elnevezett 
Általános Művelődési Központ valamint a Deák 
Ferenc Megyei és Városi Könyvtár igazgatói, 
Nemesgulács polgármestere, Balatonfüred alpo-
lgármestere, a budapesti Eötvös kollégium igaz-
gatója, dr. Horváth László, a Magyar Tudományos 
Akadémia Könyvtár és Informatikai Központjának 
igazgatója, Hay Diána, az Országos Széchenyi 
Könyvtár főigazgatója, Rózsa Dávid, a Magyar 
Irodalomtörténeti Társaság képviseletében Szemes 
Béla és Iványi Ildikó. A család koszorúját  /a beteg-
ség miatt távol maradó özvegy nevében/ Buzási 
Ádám helyezte el.
   Végül Keresztury Dezső halála után megjelent 
kötetéből olvasott fel egy verset Nitsch Erzsébet, 
a Keresztury Emlékházat működtető könyv-
tár igazgatóhelyettese. Az ünnepség zárásaként 
a résztvevők megkoszorúzták Keresztury Dezső 
jó barátjának, a szintén zalaegerszegi születésű 
nyelvész, akadémikus, Pais Dezsőnek a közelben 
lévő síremlékét is.
   A Pannon Tükör folyóirat  büszke arra, hogy 
Keresztury Dezső utolsó verse a folyóirat hasábjain 
jelenhetett meg még életében, 1996 kora tavaszán. 
/Dr. Gyimesi Endre – a Pannon Írók Társaságának 
elnöke/

   Hogy hogy került egy alexandriai szent Gö-
csejbe, arra dr. Bendegúz csak roppant homá-
lyos utalásokat tesz. Az viszont teljesen egyér-
telmű, hogy miért maradt fönn az egyház el-
lenszenve mellett is Repudius kultusza:

„– Amit Isten egybekötött, ember el ne válasz-
sza. De ha az Úr végtelen kegyelmében látja 
két ember szenvedését és boldogtalanságát, új 
utakra bocsájthatja őket békével. – mondja a 
Göcsejben is ismert apokrif, Szent Repudius 
evangéliuma. Szent Repudiushoz imádkozik 
hát titokban a válni akaró házas, és ha imád-
sága lankadatlan, szüntelen, határozott, és ki-
tartó, és szíve megnyílik az Úr előtt, és Szent 
Repudius elküldi háza tájára a válóbékát, mely 
hangos, kegyelmi kuruttyolásával bocsájt áldó 
békét arra a házra és arra a családra, ahol már 
ezt a dolgot eldöntötték.”
   Szent Repudius apokrif evangéliumából saj-
nos csak egyetlen mondatot ismerünk, azt a 
fentit, amivel Márk evangéliumát kiegészíti: 

„De ha az Úr végtelen kegyelmében látja két 
ember szenvedését és boldogtalanságát, új 
utakra bocsájthatja őket békével.” Nyilvánvaló, 
hogy a válást nem kedvelő egyház miért pró-
bálta elsumákolni a boldogtalan, de hívő háza-
sok eme kiskapuját.
   A kérdéses mondat pontos jelentése egyéb-
ként nyelvészi körökben erősen vitatott, ere-
detileg ugyanis valami bizarr alexandriai mat-
rózdialektusban íródott, melyben argósítva 
keverednek ógörög, óperzsa és arámi nyelvi 
elemek, és körülbelül így hangzik:

Fafar jászé Agatoposz nánapopodeszmosz 
Etegongó pálsz Éli jalabakhát pemet.
Van, aki szerint ez igazából azt jelenti:
De ha az Úr végtelen kegyelmében látja két 
jó ember házának düledezését, megszilárdítja 
fundamentumát annak.
Mások szerint ezt jelenti:
A végtelen kegyelem állapota két ember szen-
vedésében és boldogtalanságában is megjelen-
het, mint a kos, mely szarvaival a bozót ágai 
közt fönnakadt.
Megint mások szerint ezt:
Kapáljatok krumplit véletlenül lemeztelenített 
hüvelykujjal, mikor a boldogság szárnya reátok 
hencseredik fennen tutulva.
Utóbbi fordítás hívei természetesen elismerik, 
hogy ennek nem sok értelme van, igazukhoz 
mégis ragaszkodnak.
   Bárkinek is legyen igaza, a göcseji béka évez-
redek óta brekeg itt nekünk mindhárom frek-
venciáján, és vigasztalja azokat, akik szeretik 
Istent, de egymást már inkább messzebbről 
tisztelnék. 
   És állítólag van még egy negyedik frekvenciá-
ja is, mely környezetéről visszaverődve, akusz-
tikai jelekből vizuális jelekké alakul, és a pá-
rosodó jószágokat növényi hulladéknak vagy 
gyökereknek láttatja. Ez a zseniális és egyedül-
álló mimikri azonban még szintén nem nyert 
bizonyítást. 

Lapszám- és kötetbemutató

2021. április 15-én, csütörtökön 17 órától köz-
vetítettük a Pannon Tükör 2021/2. száma 
és az Egymondatok 2020 című kiadván-
yunk bemutatóját a Deák Ferenc Megyei és 
Városi Könyvtárból. Köszöntőt mondott dr. 
Gyimesi Endre, a Pannon Írók Társaságának 
elnöke, a lapot és a kiadványt Bubits Tünde 
főszerkesztő mutatta be. Vendégeinkkel, 
Fehér Renátóval és Vajna Ádámmal, a Hévíz 
folyóirat szerkesztőivel Nagygéci Kovács József 
beszélgetett.

Az est házigazdái a könyvtár munkatársai, Kiss 
Gábor igazgató és Tóth Renáta igazgatóhe-
lyettes voltak. A bemutató felvétele elérhető 
lapunk, illetve a könyvtár Facebook-oldalán.

Éves közgyűlés

Megtartotta éves közgyűlését a Pannon Írók 
Társasága. A beszámoló elfogadása és az idei 
évi tervek megszavazása mellett Bubits Tünde 
főszerkesztő visszatekintett az elmúlt évekre 
és a tagsággal közösen megállapította, hogy 
a lap stabil, kiszámíthatóan működik, ezért 
köszönet illeti elsősorban Zalaegerszeg Város 
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