
A Bodzilla egy speciálisan szlovákiai
magyar literatúrai szörny. Kizárólag az
Ipoly2 északi oldalán fordul elő, ott is
csupán elvétve, nagyjából háromé-
venként. Az észlelések3 május máso-
dik felére, a bodzavirágzás4 szakaszá-
ra korlátozódnak. A Bodzilla elsősor-
ban bodzabokrok sűrűjében él és
nyálkás-ragacsos, fekete – esetenként
a déli partról rejtelmesen átkerülő
(szentjánosbogarak hátán potyauta-
zó?) – lingvisztikai levéltetyűkkel5

köpködi össze a gyanútlan turistákat.
A helybéli babonás falusi lakosok ret-
tegnek a Bodzillától. Pedig kizárólag
szlovákiai magyar költők ihletével
táplálkozik, ezért – bár illata „bódító”
– a köpéseket leszámítva nem kell
tőle félni. Fizikai sérülést okozni nem
tud. ő az egyetlen az univerzumban,
aki képes ezerszázalékos pontosság-
gal megállapítani a szlovákiai magyar
irodalom és irodalmár szlovákiai
magyar mivoltát.6 Kénytelen, külön-
ben éhen7 döglene. Azok a szlovákiai
magyar költők, akik jobb híján az Ipoly
partjára látogatva remélnek megihle-
tődni (nincsenek túl sokan, egyéb-
ként...), nem sejtik, miért lehetetlen
ihletgyűjtő vállalkozásuk. Bár hallot-
tak8 már Bodzilláról, a babonás falusi-
akkal ellentétben9 nem hisznek a daj-
kameséknek,10 amelyekben a falusi
javasasszonyok11 ősi egyszerűséggel
és valamiféle szellemi összetartozás
titkos élménye révén Illuskának
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1 Szerkesztés közben ismeretlen okból törölt szócikk a
Szlovákiai Magyar Tudományosság Lexikonából. (Kézirat,
előkészületben: Ed. Alsóbodoki Doki Lajos Erzsébeth, Ülő
Föld Alapiroda, Somorja–Budapest–Kalonda, 2018.)

2 Részletesebben lásd pl. http://www.ipolycipo.hu/ és
http://www.ipolytv.hu/index.php/kapcsolat

3 A Magyar Boalíció Kárty-ja Environ Mentális Eseti Szak
Bizotssága megfigyelései alapján tulajdonképpen csak
egyetlen egyede létezik, ahogyan a Jetinek, vagy angolo-
san Yetinek. (Még senki sem látott egyszerre több Jetit.)
Állítólag. A megfigyeléseket a budapesti IzomKút-
MinisztériuM ellen őrizte. (A helyesírás e helyütt autenti-
kus, a felsorolt szervezetek bejegyzési, ill. alapító okiratai-
nak ortográfiáját hűen követi.)

4 Nem tudni, hányadvirágzás.

5 Pl. ilyenekkel: „...köszönöm a magyar gyerekek és fiata-
lok nevelésének odaszánt életeteket.” Lásd: http://hoff-
mannrozsa.hu/ (Kiemelés tőlem.)

6 Irodalomelméleti jelentősége így túlszárnyalja öncélú
evolúciós egyediségének érdekességét.

7 Nem összetévesztendő ezzel: http://szombathely.varo-
som.hu/latnivalok/szobrok/Ehen-Gyula-szobra.html

8 Egyesek ezt így tagadják: nem hallottak.

9 Ezt az ellentétet – mint általában minden ellentétet – is
tagadják: a szlovákiai magyarság körében nem lehet
ellentét!

10 Általában mágikus realista dajkamesékről van szó, az
irányzathoz való besorolás azonban még nem szerepel az
új NAT-ben. Vö: http://nol.hu/belfold/hoffmann_rozsa_
az_iskola_neveljen 

11 Laczkovich Miklós: „A tudomány nem világmagyará-
zat”, Magyar Tudomány, 1997/8,  http://www.kfki.hu/
chemonet/hun/teazo/hisz/laczko.html 
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bezécik e szörnyet. Meggyőződésük
szerint12 nőnemű (nőstény).13 Erre az
is rájátszik kissé, hogy a legutóbbi
népösszeírás (mióta nép egyetlen
szlovákiai magyar Bodzilla?! – R-
Cs.Cs.J. megj.) alkalmával ismeretlen
talált tárgyként anyakönyvezték
Ipolynyéken és Kóváron (őrület, mi?,
két helyen anyakönyvezni... ez is csak
nálunk lehetséges – R-Cs.Cs.J. megj.),
ráadásul helyi, szlovákiai magyar poli-
tikusok14 heves nemzetközi (Bp.) tilta-
kozása ellenére szlovákul: elena
Bazová néven. Állampolgársága szlo-
vák. Úgyhogy15 hát így. Ja, és fél a víz-
től.16

Magyarázó jegyzetekkel ellátta:
Ardamica Zorán

––  ––a. k. a.

12 Ezt az információt sem irodalomtörténeti, sem más
kutatás nem támasztja alá kétséget kizáróan.

13 Nincs még konszenzus a tekintetben, vajon a tehén,
kanca, suta, koca, szuka, üsző, ünő, tyúk, tojó, jerke,
gödölye, canga, emse, eme, göbe, diszke, jérce elnevezés
illik-e majd rá, hiszen máig nem sorolták be pontosan
rendszertanilag, törzsfejlődése és testfelépítése ugyanis
ismeretlen, így osztályozása késik. Az sem biztos, van-e
teste. Ez esetben tán ektoplazma, netán metalia (Vö.
http://hu.wikipedia.org/wiki/Dark_Kingdom ), vagy csak
egyszerűen núsz, lásd pl. http://hu.wikipedia.org/wiki/
N%C3%BAsz. Az is lehet, hogy a Warcraft-univerzumból
tévedt az Ipoly északi részére. Ebben az elméletben azon-
ban problematikus tény: tökéletesen ismeri a szlovákiai
magyar irodalmat. Utóbbi miatt nem zárható ki az egysze-
rű mutáció sem.

14 Rendszertani besorolásukról lásd bővebben a honi napi
sajtót. 

15 1. nyelvt. Szlovákiai magyar kötőszó. 2. zene Szeress
úgy, hogy elhiggyem: http://www.youtube.com/watch?
v=A7SAWDmqV5g , ill. Van úgy, hogy sírni látlak én:
http://www.youtube.com/watch?v= mbMs3xrc0jg 

16 Oka vélhetően: http://hu-hu.facebook.com/ Viziszony

In memoriam zorka, 2011. Akril, vászon, 140 x 200 cm
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