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MÉMEK ÉS HUNGAROMÉMEK

Bevezetés

Tanulmányunk témájául a szóbeliség és az írásbeliség „széles határán” átívelõ
internetes folklór jelenségeit, azon belül a mémeket és hungaromémeket válasz-
tottuk. Figyelmünk fókuszában a Web 2.0 környezetére jellemzõ, remixelt kép-
szöveg konstrukciók, digitálisan manipulált képek, hang- és videófájlok vannak.
Olvasatunk szerint a(z inter)netfolklór tárházai a modern emlékezetipar gyárai-
ként, sokszorosító üzemeiként, mintegy „kihelyezett memóriaként” ugyanazokat 
a funkciókat látják el, mint a hagyományos (orális) folklór. Munkánk során az
internetes mémek csoportosítására, kategorizálására vállalkozunk, miközben ki-
tüntetett szerepet szánunk a hagyományainkon alapuló hungaromémeknek, me-
lyeknek megértése bizonyos, a nemzetet érintõ alapismeretet feltételez.

A(z inter)netfolklór elnevezés kifejezetten az internet lehetõségeit kihasználó
folklórtovábbítást jelöli. Az internetfolklór fogalmának önállósodása jelzi, hogy az
összes elektronikus közvetítõ közeg közül napjainkban az internet a legjelentõ-
sebb. Ugyanezt a fogalmat jelöli a virtuális folklór, az online folklór, valamint az
online népmûvészet kifejezés, mely interneten megjelenõ folklór- és nem folklór-
alkotásokra utal, így többek között hoaxokra és a tanulmányunk témáját képezõ
mémekre is vonatkoztatható (DOMOKOS 2013). Elgondolásunk szerint a mémek,
annak ellenére, hogy az egyetemes kultúra részeit képezik, magyarításuk után 
a magyar digitális, online néprajz részévé válnak.

Internetes folklór

Az internetes folklór jelenségeinek köre a technológiák fejlõdésével együtt vál-
tozik. Az ezeket vizsgáló virtuális etnográfia útkeresése eleinte az e-mailek, az
elektronikus úton terjesztett szövegek kutatásával indult, majd az interneten kom-
munikáló közösségek vizsgálatával folytatódott. Manapság a közösségi oldalak, 
videojátékok, digitálisan manipulált képek, remixelt videók állnak a netnográfia
érdeklõdésének fókuszában (GLÓZER 2015). A közösségi oldalak hatalmas nép-
szerûségüknél fogva kiváló terepei a folklórkutatásoknak. A Facebook mint a folk-
lóralkotások gyûjtõhelye a hazai nyelvészek figyelmét mára egyértelmûen magára
vonta, sajnos azonban a Facebook magyar folklorista recepciója egyelõre teljes
mértékben hiányzik (BALÁZS 2011). Holott kitûnõ példákkal szolgál ezen kategó-
riára; a folklóralkotások széles palettája mutatkozik meg akár a laikus olvasó/befo-
gadó számára is ilyen módon.

A netfolklór eleinte fõként a puszta írásbeliség segítségével terjedt, de a
digitalizációs technikák (hangrögzítés és fényképezés) fejlõdésével és az internet
terjedésével gyakoribbá váltak a képi, az intermediális (MOLNÁR-BENEDEK
2013, MOLNÁR 2015), illetve ezek további variánsai: verbális elem és statikus/di-
namikus kép, sõt akusztikai megoldások. A fõ irányok: verbálisból képi, statikus
képbõl dinamikus/mozgókép; akár azt is mondhatnánk, hogy az intermedialitás
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fokozódik (PETÕFI S. – BENKES 2002). A szóbeliség és az írásbeliség „széles ha-
tárán” megjelenõ különféle szöveghordozó közlések rövidítésekbõl, egyéb infor-
matikai jelekbõl is fölépíthetõk, s így szemiotikai értelemben különféle átmeneti
kép-szöveg konstrukciók hozhatók létre. A folklórhagyományból is ismerünk a
közlemények továbbítására különféle grafikus (képi), írásos és egyéb szövegrövi-
dítési eljárásokat. A jeltípusokban ma már szerepet szánunk a statikus (rögzített)
és dinamikus (mozgó) jelek megkülönböztetésének is (BALÁZS 2015). Például a
karácsonyi gyertya állóképe jókívánság közlésekor mozgó, csillogó formában jele-
nik meg az interneten.

Az online kommunikációt a terjedési sebesség, az interaktivitás és a felhaszná-
lók magas fokú kreativitása jellemzi (MOLNÁR 2014). Mindezen túl az internetes
folklór legfõbb jellemzõje a képi információk gyors befogadásán alapuló erõteljes
vizualitás. Ezen jellemzõk alapján egyértelmû, hogy az internet-folklór vizsgálata
a hagyományos gyûjtési (kutatási) módszertan alapos újragondolását feltételezi
(BLANK 2009). Az elektronikus folklór egyik legtermékenyebb iránya a
photoshop-lore, mely képszerkesztõ program által módosított fényképek közössé-
gi létrejöttét és használatát jelenti (MEDER 2008). Ezen multimediális szövegek
elemzése, szövegértõ olvasásuk jelentõséggel bír, így az oktatás számára is kihí-
vást jelent.

A mémek témájával foglalkozó szerzõk a kutatások során leginkább arra kere-
sik a választ, hogy a mediatizált környezet hogyan alakítja át a folklór eredeti orá-
lis jellegét, vagyis hogy egyáltalán mennyiben tekinthetõ folklórnak mindaz, ami
a továbbított e-mailekben, városi legendákban, viccekben és más tartalmakban va-
riálódik és cirkulál (GLÓZER 2015). Online felületen a kommunikáció fõként írott
szövegek által zajlik, melyek azonban magukon viselik (magukban hordozzák, ter-
mészetük részévé teszik) a szóbeli megnyilatkozások számtalan jellegzetességét:
képesek a részvétel élményét (illúzióját) adni, valamiféle kollektív bölcsességben
gyökereznek, és a jelenre fókuszálnak. Az e-mailes kommunikáció imitálja a tény-
leges beszédszituációt, írásbelisége révén egyúttal lazítja a társas kapcsolatok szo-
kásos konvencióit (KIBBY 2005, DOMOKOS 2014).

A mémek mint az internetes folklór részei

Olvasatunk szerint az interneten megjelenõ, digitálisan manipulált (remixelt) ké-
pek, mémek és multimediális tartalmak az internetes folklór részei. Shifman szerint
a mémek a bennük rejlõ humor, az egyszerûség és az ismétlõdés, valamint az átlag-
emberek ábrázolása és furcsa, bizarr tartalmak megjelenítése miatt populárisak, és
kerülnek újra meg újra remixelésre (SHIFMAN 2012). Az online felületen jelentõs
idõt töltõ felhasználók a mémeket terjesztik; cirkulációjukat a küldés és a továbbítás
helyett a megosztás és az elérhetõvé tétel közösségi formái veszik át.

A folklórt hordozó „nép” a 21. században újra arctalanná válik, ezúttal azon-
ban nem elméleti, hanem sokkal inkább technikai okok miatt. Az online közeg-
ben a narrátor, az adatközlõ kiléte felõl sosem lehetünk teljesen bizonyosak, hi-
szen az interneten mindenki egyfajta virtuális identitással rendelkezik (DOMO-
KOS – VARGHA 2015). A webkettes alkalmazások, ahol a felhasználók egyúttal
elõállítók is lehetnek, részben éppen a névtelenség miatt olyannyira népszerûek,
hiszen ha nem kell névvel vállalni pl. egy photoshopot, mémet vagy blogbe-
jegyzést, akkor azokat sokkal szívesebben hozzák létre és terjesztik (SZÛTS
2012). Az „internet népe” laikus folkloristaként gyûjt, rendszerez, és különbözõ
honlapokon közzétesz, kommentál folklórmûfajokat, például vicceket, modern
mondákat, rémhíreket stb. (DOMOKOS – VARGHA 2015). Elég, ha csak a Face-
book Social fun oldalára gondolunk a sok-sok humoros helyzettel, emberi esen-
dõségre valló jelenettel. mûhely
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Az interneten terjedõ folklóralkotás szerzõje ismeretlen, alkotása felhasználó-
ról felhasználóra terjed, hagyományos elemekbõl építkezik, és formulaszerûségre
törekszik, a technika adta lehetõségeknek köszönhetõen könnyen változtatható,
variánsokban él, rendkívül gyorsan terjeszthetõ, valamint aktuális, közösségi té-
mát érintõ témákra reflektál (BLANK 2012). Dégh Linda véleménye szerint az
egyik legjelentõsebb folklórjellemzõvé a variabilitás vált, a variánsok meglétét
tartja kulcsfontosságúnak (DÉGH 1994). A mai infokommunikációs eszközök se-
gítségével megjelenõ képi és szöveges folklóralkotások terjedése a folklór hagyo-
mányos, szájról szájra történõ átadási sebességéhez viszonyítva összehasonlítha-
tatlanul gyorsabban, másodpercek alatt zajlik le. A „face-to-face” információcsere
„person-to-person” kommunikációra módosult. Ezzel egyidejûleg az alkotók és a
felhasználók köre kiszélesedett, az egyes jelenségek élettartama pedig lerövidült
(GASOUKA et al., 2012). Mindez pedig az aktualitás jegyében zajlik, a felhaszná-
lók gyors reagálása mellett.

Simon J. Bronner hangsúlyozza, hogy a számítógép közvetítette kommuniká-
ció a szóbeliség és az írásbeliség között helyezkedik el. Szerinte ez a pozíció lehe-
tõséget biztosít arra, hogy a hagyományt egyrészt továbbítsa, másrészt egyúttal te-
remtse is (BRONNER 2009). Domokos Mariann álláspontja szerint az internetes
információk interaktivitásukat és szinkronitásukat tekintve már közelebb állnak 
a szóbeliséghez, mint a hagyományos, rögzített írásbeliséghez. Az internet a képi,
szöveges, az animált és az audiovizuális folklórjelenségeken kívül a néphit, népi
vallásosság és a népszokások körében is gazdag forrást jelent (DOMOKOS 2013).
Így ezek az alkotások akár a néprajzkutatók figyelmét is kiérdemelnék.

A netfolklór jelenségkörébe sorolhatjuk az e-mailben, a webszájtokon, a blo-
gokon és a fórumokon terjedõ vicceket, álhíreket, városi legendákat, karikatúrákat,
digitálisan manipulált képeket, sõt újabban az ilyen jellegû hang- és videofájlokat
is; hangsúlyozva, hogy a hagyományos folklórhoz hasonlóan a netfolklór is reagál
a tömegtájékoztatásban megjelenõ hírekre (BODOKY 2006). Ugyanakkor „napja-
ink hálózatát az értelmes káosz jellemzi. Így a káoszelmélet alapján feltételezhet-
jük, hogy bármely internetes jelenség könnyen mémmé válhat. Az online kontex-
tusnak ugyanis felerõsítõ hatása van, azonban számtalan körülménytõl függ, mi
válik népszerûvé, éppen azért nem tudjuk megjósolni, hogy melyik videót vagy
képet fogják annyian megosztani, hogy virtuálisan terjedjen.” (SZÛTS 2016) Elég,
ha ennek kapcsán az interneten nemrégen megjelenõ Pen Pineapple Apple Pen cí-
mû videóra utalunk, amely talán a Gangnam Style helyébe léphet, vagy hasonló
népszerûségre tehet szert, de hogy valóban így lesz-e, ez természetesen még a jö-
võ titka. Az elõbbit a hungaromémek kapcsán még részletesen tárgyaljuk.

Új (kép)nyelvi formák

Tolcsvai Nagy Gábor úgy vélekedik, hogy az elektronikus kommunikáció erõtel-
jes alkotójelleget mutat, új nyelvi formák létrehozását támogatja. Ennek a nyelvi vi-
lágnak a jellemzõi az új szóalakok, új jelentések létrehozása, a szlenges kifejezések
gyakorisága, a becézések, a szövegelés (poénkodás), a nyelvi durvaság, a tömörség,
az emotikon és az idegen eredetû (többnyire angol) szavak magyar átírású használa-
ta (TOLCSVAI 2004). Mindezek alapján mondhatjuk, hogy a netfolklór nyelvi lét-
módját illetõen alapvetõ tendenciák, szabályok látszanak kirajzolódni.

Az internet új minõség: nem egyszerûen a kommunikáció, a tömegkommuni-
káció új formája, hanem minden eddigi kommunikációs forma szintézise, maga a
beszéd. Az új nyelvi minõség, az új beszéltnyelviség szókészleti, nyelvtani, sõt
hangtani változások sorát indítja el. A nyelv változása természetes folyamat, de az
informatika által támogatott változás éppen sebessége és erõssége folytán a nyelv
legalapvetõbb jellemzõjével, a hagyománnyal kerül összetûzésbe (BALÁZS 2009).90
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Ez a két, egymás ellenében ható erõ azután alakítja nyelvhasználatunkat, a köz-
nyelvet és az irodalmi nyelvet egyaránt.

Sajátos nyelvi világ születik tehát. A közösségi oldalakon tapasztalhatjuk az
internetszleng megjelenését, meg azt, hogy a közlés sokszor a jelzésszerûségig
csökken: agresszív rövidítéseket, összevonásokat alkalmazunk, illetve alkalmaz-
nak sokan, azután pedig mások követik. Elõfordul az alultoldalékolás, valamint 
a túltoldalékolás (BALÁZS 2009). Mindezzel egyesek mintegy divatot teremtenek,
az utánzásos tanulás alapját teremtik meg, majd sajátos generalizáció folytán ma-
gát a nyelvet, a nyelvhasználatot alakítják.

Újfajta jel- és képi világot látunk magunk körül, amelyet laza helyesírással pö-
työgnek be. Ezt a jelenséget Balázs Géza – a beszédbeli szleng mintájára – szleng
helyesírásnak nevezte el. Fõ jellemzõje a már említett összevonás, kiejtés szerinti
írás, valamint a képiség. A jelzésszerûségig agresszív rövidítés, a képiség, vagyis 
a szlenges helyesírás hasonló a mobilkommunikációban használatos sms-íráshoz.
(BALÁZS 2009). Sok ilyen jellegû szövegtörmelékkel találkozhatunk a minden-
napokban; rövid, a töredezettség nyomait magukon viselõ szövegekkel, melyek
emotikonokban bõvelkednek.

A hagyományos orális folklór mediatizációja számos tartalmi, stilisztikai, mû-
faji átalakulást eredményezett: a természetes nyelvi szövegek mellé csatlakozott,
és azokat szinte már fel is váltja a képi és a multimediális nyelvezet, új (hibrid)
mûfajok jönnek létre, sok régi történet és városi legenda születik újjá az
interneten (FERNBACK 2003). A mémeken kívül egyébként számos szövegmûfajt
sorolhatunk fel, melyek az internetes folklórt gazdagítják. Ide tartoznak a viccek,
sms-üzenetek, egysorosak, humoros hirdetések, „hülye” kérdések, informatikus
mondások, meghökkentõ esetek, munkahelyi mondatok, táblás feliratok, önélet-
rajzi mondatok, ünnepi jókívánságok, „jólnevelt káromkodások” stb. (BALÁZS
2006). Láthatjuk, hogy régi-új szövegtípusok vannak születõben az interneten, ill.
a mobilkommunikációban. Elég, ha csak a különféle, a korábbi Szent Antal-lánc-
hoz hasonló körlevelekre, vagy a táviratok és a levelezõlapok átköltözésére gon-
dolunk. A képes levelezõprogramok ráadásul mozgó formában is felbukkantak
(BALÁZS 2009).

„Az internet, illetve összekapcsolt adatbázisai a netfolklór tárházai: a modern
emlékezetipar gyárai, raktárai. Ezek az adatbázisok állandó kapcsolatban vannak
a folklór hagyományos hordozóival: a szóbeli és az írásbeli emlékezettel. Az elekt-
ronikus adatbázisok ugyanis folyamatosan gazdagodnak, »töltõdnek« a szóbeliség-
bõl és az írásbeliségbõl, s bár ellentétes folyamatról, törlésrõl, törlõdésrõl nem tu-
dunk […], a nem használat, a nem alkalmazás […] elvileg azt mutatja, hogy ha egy
adott információ, folklórtermék nincs forgalomban, vagyis mégis kikerül a fõso-
dorból, elfelejtõdik. […] a »kihelyezett memóriaként« mûködõ elektronikus adat-
bázisok az elektronikus folklór csaknem korlátlan megõrzõdését és megsokszoro-
zódását eredményezik” (BALÁZS 2015. 183.). 

Ugyanakkor a világhálón az információk és így a mémek is villámgyorsan ter-
jednek; a digitális környezet egyáltalán nem biztos, hogy biztosítja azok megõrzé-
sét, sõt, elképzelhetõ, hogy egy adott szöveg, kép, hanganyag (fájl) megsemmisü-
lésének veszélye nagyobb, mint a könyv esetében vagy a kézirat korában volt. Va-
gyis tanúi lehetünk, ahogy egyes mémek üstökösként tûnnek fel, majd hasonló
módon tûnnek el (SZÛTS 2014).

Úgy tûnik, mintha az emberiségnek õsidõk óta nagyon hasonló minõségû és
mennyiségû folklórra lenne szüksége. Az új technológiák inkább csak a régiek he-
lyére lépnek, ám ugyanazokat a kognitív, szociális, kulturális, pszichikai stb. funk-
ciókat látják el (BALÁZS 2015). 

mûhely

91



Internetes mémek
Az internetes mémek úgy határozhatók meg, mint az interneten folklórszerûen

terjedõ, gyakran önkéntelen forrásból származó, egy közösség számára közös ha-
tárjelentéssel bíró, ikonikus képes-szöveges-hangos tartalom módosításokon át-
esett, de közös tulajdonságokkal bíró variánsai (CSORDÁS 2015). „A mémekben 
a valóságból kiragadott szereplõk, sztárok, helyzetek, tárgyak az online felülete-
ken új életre kelnek és kelhetnek, egyre jobban elszakadva eredeti kontextusuktól.
A befogadók agyában a spontán asszociációs láncot alkotó illusztrációk sorozata
elemi erõvel, de pusztán benyomásként, impresszióként […] száguld át […]. Az él-
mény újra és újra átélhetõ […]. Képkavalkád ez, a kiragadott pillanatok és odave-
tett mondatok örvénylõ karneválja, amelyhez a közönség maga is hozzátehet, vagy
a meglévõkbõl szemezgethet, és továbbküldhet. A posztmodern képtárakban
azonban már nem a látogató keresi fel a galériát, hanem a képek a befogadót”
(MITEV–HORVÁTH 2016. 22.), és a megkeresés alkalmával szuggesztív erõvel
hatnak a befogadóra/olvasóra.

A mindennapi felhasználó folyamatosan találkozik a vicces – vagy annak gon-
dolt – képes-szöveges feliratokkal. Felmerül a kérdés: hogyan is kerülhetné el az
„arctalan nép” ezeket a valóban találó, a társadalmi eseményekre élesen reagáló,
gyakran humoros tartalmakat? Ezek a kreativitás nyomait magukon viselõ alkotá-
sok sokszor igazi bombaként hatnak közönségükre.

Az internetes mémek csoportosítása

Az internetes mémek több csoportra oszthatók (a teljesség igénye nélkül):
1. mozzanatokon, cselekvésen alapuló, az élet történéseire reagáló mémek (pl.

fail-mém);
2. A különbözõ hatósági intézkedéseken, szimbólumokon alapuló, tabukra re-

agáló mémek (pl. a PedoMaci mém);
3. személyes akciókhoz, produkciókhoz köthetõ mémek, ahol a cselekvõ sze-

mélye lényegtelen (pl. Technoviking mémek);
4. mozgóképes mémek (pl. a 300 címû film egy részlete mémesítve), ahol le-

hetnek átfedések (pl. vannak fail-filmek, melyek mozgóképesek is);
5. rajzolt, illetve tematizált (egyszerûsített) mémek (pl. a mérges srác mémek);
6. kultuszmémek (személyi kultuszon alapuló mémek, pl. a Chuck Norris-féle

mémhatás);
7. sztereotípiákon alapuló mémek (pl. az informatikus mémek);
8. nemzeti/népcsoporton alapuló mémek (pl. hungaromémek) stb. (LACZKÓ

2014).

Hungaromémek

Mit tapasztalunk közösségi oldalakon/portálokon? A webkettes környezet jelle-
génél fogva bárki szerzõvé válhat. Így a felhasználók vesznek egy mozihõst, eset-
leg egy filmet, vagy a film egyik jelenetét. Kiragadják annak már-már szállóigévé
vált szövegrészletét, majd átírják magyarosra, sajátosan „szögediesre” vagy „karak-
teresen székelyesre”; a végletekig eltúlzott ízes magyar tájszólásba öntik. Utolsó
lépésként bajuszt photoshopolnak rá, és íme, elkészült a hungaromém.

A hungaromém „gyártása” során magyaros bajuszt kap mindenki, és esetleg
még egy cifra kis jelmondatot is. Percek alatt magyarosítanak bármilyen külföldi
tartalmat. A bajuszkompozíciókat – más tartalmakhoz hasonlóan – megosztják,
lájkolják. Mára már az újjászületett hungaromém filmek és tévésorozatok híres 
jelenetein, szereplõin és szövegein él. A dr. House Viskóvá keresztelése, illetve 
a bajusz „felragasztása” alapszintû remixet jelent.92
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1. Dr. House magyar módra 
(Forrás: http://somaindex.blogspot.rs/2014/03/memtipusok-tortenete-4-resz.html)

Elõfordul, hogy a mém készítõje csupán szójátékot vesz a létrehozás alapjául.
Ilyen esetekben nem valószínû, hogy az alkotás virálisan elterjed. Erre példa a
Merci helyett a Berci, vagyis az egyetlen magyar ûrhajós, Farkas Bertalan szerepel-
tetése a népszerû csokoládé csomagolásán.

2. Merci csokoládé magyarosan 
(Forrás: http://somaindex.blogspot.rs/2014/03/memtipusok-tortenete-4-resz.html)

Sokkal izgalmasabb véleményünk szerint egy hungaromém, amikor egy eleve
népszerû popkulturális referenciára épül. A Frank Miller képregénye alapján Zack
Snyder rendezte 300 ilyen. A folyamatosan üvöltõ, tekintélyt parancsoló, félelmet
nem ismerõ és tudatosan halálba menõ spártai király, Leónidasz két mém alapfi-
gurája. A „This is Sparta!” („Ez Spárta!”), valamint a „Tonight we dine in hell!”
(„Ma éjjel a pokolban vacsorázunk”) felkiáltások, jelmondatok népszerû internetes
mémek. Ezeknek a hungaromém verziója további csavart ad a történetnek. A kö-
telezõ vizuális elem – a magyar bajusz – mellett a szöveg és (ál)népies. „Az estebé-
det mán’ az ürdöng aggya nékünk!!!!” az internetes humort csillogtatja meg. 
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3. Leónidasz magyarul 
(Forrás: http://knowyourmeme.com/photos/670017-hungaromem-hungarizalt-memek)

Hasonlóan ikonikus Liam Neeson karaktere az Elrabolva címû filmben. A visz-
szavonult, a lánya megmentéséért azonban mindenre képes CIA ügynök ígéretet
tesz, hogy bár nem tudja, kivel beszél, de ha megtalálja, akkor megöli. Ennek
internetes szlengben való megfogalmazása az „Én nem tudom, kicsoda kend, de
ha elkapom, megtanulja a kutyafittyet”. 

4. A hungarikum ígérete 
(Forrás: http://hetediksor.hu/wp-content/uploads/2013/02/liam.jpg)

2016-ban egy nagyon egyedi, minden korábbitól eltérõ mém, a PPAP – Pen
Pineapple Apple Pen videó terjedt el virálisan az interneten. A rövid klipben egy
japán komikus, Kosaka Daimaou rendkívül egyszerû zenei aláfestésre arról énekel,
hogy van neki egy almája, illetve egy tolla. Ha ezeket összeadja, almatollat kap.
Ugyanezt megismétli egy ananásszal és egy tollal, és be is mutatja a klipben. 
A rendkívül egyszerû, tanulság, sõt mondanivaló nélküli videó hamarosan
mémmé vált, és számtalan verziója jelent meg. 
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5. Pen Pineapple Apple Pen 
(Forrás: https://www.youtube.com/watch?v=d9TpRfDdyU0)

Szokás szerint ilyen esetben születnek magyar verziók is, melyek közül véle-
ményünk szerint a PSPP, vagyis a Pohár Sör Pohár Pálinka a legtalálóbb. A klip
jellegzetes magyar helyszínen, egy garázsból vagy sufniból alakított mûhelyben
játszódik. Zenéje ugyanaz, szövege azonban eredeti. Fõszereplõje retró pulóver-
ben, franciasapkában és kötényben énekel. A köténybõl elõször egy pohár, majd
egy üveg sör kerül elõ. Ezt követi egy pálinkáspohár és egy üveg pálinka. A pohár
pálinka végül a pohár sörrel egyesül (ahogy az eredeti klipben a toll és az ananász
tette). A csavar, az igazán humoros elem ezután következik: a PSPP-bõl, vagyis a
pohár sörbõl és pohár pálinkából tengeralattjáró lesz, miután az utóbbit a fõsze-
replõ az elõbbibe ejtette. És végül az egészet meg is issza.

6. PSPP (Forrás: https://www.youtube.com/watch?v=q-rZqdWvGpo)

Némileg távol áll a témától, mégis kétszeresen is kapcsolódik hozzá egy érde-
kes jelenség: a külföldi szerzõk nevének magyarítása, amelynek esetében az alko-
tók még bajuszrajzolással sem kellett veszõdjenek – és mindezt egy mémbõl tud-
hatjuk meg (de persze már korábban is sejtettük). 

mûhely

95



7. Régi „hungarikumok” 
(Forrás: http://www.demotivalo.net/view/109077/a-regi-idok-hungarikum-gyartoi)

Összegzés

Befejezésül rendhagyó módon a mém definícióját tartogattuk. Tanulmányunk-
ban azt kívántuk bemutatni, hogy az internetes mém egy olyan ötlet, mely felhasz-
nálótól felhasználóig terjed az online kommunikációs csatornák, alapvetõn a kö-
zösségi oldalak (Facebook) közvetítésével. Egy népszerû mém, mint az láthattuk,
minden esetben ötleteket, szimbólumokat, popkulturális referenciákat hordoz,
írás, kép vagy multimediális szöveg formájában. A mémek gyakran specifikus
internetes szubkultúrákban születnek, és az eredeti mémeket annak mutációi kö-
vetik, mint a hungaromém jelenségének esetében is.
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