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Én pici pónim. 
Avagy, a legújabb 

internetes fertőzés 
nyomában. 

 
 Gondolom, 
mindenki ismeri ezt a 
lányos játékot, talán az 
idegesítő főcímdalt is 

hallottátok már párszor. Ki gondolná, hogy 
egy olyan dolog, mint Lauren Faust műve, 
az Én pici pónim legújabb sorozata, a 
Friendship is Magic (továbbiakban 
MLP:FiM) gyakorlatilag már-már vírusként 
terjed az interneten? Pedig ez így van. A 
jelenségre Szeptember elején figyeltem fel 
(elég későn), de először nem nagyon 
érdekelt. Később viszont annyi helyen 
láttam már, hogy felvetettem talán még is 
lehet valami a háttérben. 
 Először persze utánanéztem, hogy 
honnan, mikor került ez elő. Kiderült, hogy 
az egész nagyjából Februárban kezdődött 
a népszerű 4chan nevű képes üzenő falon. 
Majd ahogy teltek az idők egyre több és 
több MLP:FiM témájú oldal (ún. Post) 
került fel. Persze mint mindenhol itt is 
felbukkantak az ellenzők (köztük a 
moderátorok) és az oldal a következő 
hónapokban gyakorlatilag egy 
hadszíntérré vált. Először az anti-pónik 
undorító, visszataszító képekkel, 
kommentekkel próbálták meg szétoszlatni 
a nagy tömeget, de mind hiába. Nagyjából 
Július közepén az óriási rajongótábor (akik 
csak coltoknak vagy ismertebb nevükön 
Bronyknak hívnak) hatalmas csapást mért 
az oldalra (értsd: egy éjszaka alatt 
telespammolták az oldalt) a moderátorok 
,,nagy örömére”. Ezután kezdődtek a 

,,béketárgyalások”, miszerint a 
moderátorok létrehoznak a bronyknak egy 
saját oldalt, a Ponychan-t ha elmennek. Az 
ötlet bevált. Persze ekkorra már az egész 
internet tudott az MLP-ről, tömérdek 
fansite-ot hoztak létre, stb… 
 Ezután, nyögvenyelősen, 
kételkedően, de eldöntöttem, hogy vetek 
a showra egy 2-3 perces pillantást. Így hát 
felkaptam a ,,túlélő felszerelést”, és mint 
Bear Grylls mikor az ismeretlenbe ugrik 
megkezdtem én is az utamat. A két-három 
percből viszont hirtelen háromnegyed óra 
lett, és észre se vettem, de már 
megnéztem két teljes részt. Persze először 
közepesnek tűnt a műsor, az egész elég 
fura volt. A barátaimnak tett 
beszámolóból idézem: 
,,Végignéztem két részt is de… hogy 
őszinte legyek szerintem semmi különös. 
Bár nem olyan rossz, mint gondoltam, 
nem 
az a 
vacak, 
amit 
két 
perc 
után 
kikapc
solsz, 
mert 
annyir
a 
béna
… de 
nem fizetnék érte, hogy megnézzem 
végig.” Mindegy. Megpróbáltam úgy tenni, 
mint ha semmi sem történt volna, és 
ezután jöttek elő a tünetek. 

Pony-postok száma Februártól kb.: Júniusig 
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 Először a opening zene, ami a 
hivatalos MLP főcímzene kissé soft-
rockosított verziója. Annyira belemászott a 
fülembe hogy gyakorlatilag semmivel se 
tudtam kiverni. Se más zene, se játék, se 
semmi nem használt. Még alvás közben is 
ott duruzsolt a fülemben. Aztán jöttek a 

karakterek, ők is beleégtek az elmémbe 
mindenestül. Szó szerint nem hagyott az 
egész dolog sem koncentrálni, sem aludni, 
az internet meg csak hab volt a tortán. 
Pánikba estem, egyszerűen meg voltam 
mérgezve ezzel a sorozattal. Még a 
fórumokon is segítséget kértem, de mint 
valami baljós Windows hibaüzenet, 
mindenütt ezt kaptam válaszul:,,Üdv a 
hordában!” 
  
Négy nap gyötrelem után a maradék 
akaraterőm is elfogyott, feladtam. Be 
kellett látnom, hogy megfertőződtem. Én 
is egy lettem a közülük, mintha csak 
valami zombis filmben kaptak volna el. 
Később viszont utána néztem pár adatnak, 
statisztikának és a számok sokkoltak. Az 
MLP:FiM gyakorlatilag  kortól, nemtől 
függetlenül szedi áldozatait, főleg a fiúkat. 
De mitől is olyan addiktív? Véleményem 
szerint mert az egész nem olyan 

,,cukormázas”, sokkal mimikásabb és 
humorosabb, mint a többi ilyen kaliberű 
rajzfilm, amihez megy a páratlanul jó sztori 
is. De miről is szól az MLP:FiM? Íme, egy 
kisebb bevezető (vigyázat, kissé beteges): 
 A sztori egy Equestria nevű 
mágikus helyen játszódik. Természetesen 

a főbb lakói a pónik, de vannak hibrid 
élőlények (egyszarvúk, pegazusok, 
egyszarvú-pegazusok) is. Főszereplőnk, 
Twilight Sparkle aki egyébként egy nagy 
könyvmoly érdekes legendát talál egy 
bizonyos Nightmare Moon visszatéréséről, 
rögtön a holnapi ünnepélyen, és azonnal 
értesíti Celestia hercegnőt, aki szépen 
fogalmazva elküldi melegebb éghajlatra… 
pontosabban Ponyville-be hogy felügyelje 
az ünnepély előkészületeit és új barátokat 
szerezzen. Itt több pónival is találkozik, de 
itt van az összes fő karakter: 

 Twilight Sparkle: Egy egyszarvú 
póni. Vágtaszeg városában 
született, nőtt fel és folytatta 
tanulmányait Celesztia hercegnő 
tanítványaként. Alapvetően 
magának való, gyakorlatias 
gondolkozású póni, aki mindenre a 
könyvekben keresi a választ. 

Üdv a hordában, az ellenállás hasztalan. 
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 Applejack: Egy földipóni. Az Édes 
Almáskertben él és dolgozik 
bátyjával és húgával. Megbízható 
és dolgos, ugyanakkor makacs és 
büszke természet - hajlamos 
elutasítani a segítséget, akkor is ha 
szüksége lenne rá. 

 Fluttershy: Egy pegazus póni. 
Általában szégyenlős és hallgatag, 
Szeret kisállataival foglalkozni. 

 Raibow Dash: Egy pegazus póni. 
Munkája, hogy tisztán tartsa az 
eget Pónifalva fölött. Híres féktelen 
és szertelen természetéről. Szeret 
dicsekedni képességeivel, de 
megbízható és hűséges barát. 

 Pinkie Pie: Egy földipóni, A 
Kockacukor-sarok cukrászda felső 
emeletén él, gyakran besegít a 
tulajdonosoknak - ezen kívül 
rengeteg hangszeren játszik és 
gyakran szervez bulikat különböző 
alkalmakból. Ő a falu hivatásos 
mókamestere. 

Rarity: Egy unikornis póni, aki főként 
ruhatervezéssel és sminkeléssel tölti 

idejét. Szeret szépségápolással foglalkozni.    
A főbb karakterek. Balról jobbra: 

Raibow Dash, Fluttershy, Rarity, Pinkie 
Pie, Twilight Sparkle, Applejack 

  
 
Nos, igen, ez eddig elég lányosnak tűnik 
(mert hogy nekik készült), de aki szereti a 
jó humort, a remekül kidolgozott 
karaktereket és képes átmenni ezen a 
rózsaszín füstfelhőn, higgye el nem bánja 
meg. Vagy várjon, amíg a horda magába 
olvasztja. >:D. 
 

Martin 
 
  

                                                                                    


