
2007 és 2015 között futott Rek-
lámõrültek címû sorozat a reklámtörté-
net és hippi szubkultúra találkozásá-

nak legintenzívebb pillanatát felidézve zárult: 
a központi karakter, Donald Draper egy kalifor-
niai meditációs gyakorlat közben lelki szemei-
vel „végignézte” a Coca-Cola 1971-es Hilltop cí-
mû televíziós reklámját. A Hilltop a reklámtör-
ténet egyik ikonikus darabja: a McCann
Erickson által gyártott kisfilm a korszak legdrá-
gább reklámja volt: 250 000 dollárba került. Az
eredetileg Róma határában forgatott filmet 
a multikulturalizmusra utaló vizuális elemek
dominálták: a sokféle fajhoz és rasszhoz tartozó
fiatalok különféle nyelveken feliratozott kólás-
dobozokat tartottak a kezükben, s énekelték me-
ditációs pózban a remény és a szeretet üzenetét
hangsúlyozó dalt, a Buy the World a Coke-ot,
melyet népszerûsége miatt a The Hillside
Singers önálló számként is szerepeltetett az I’d
like to Teach the World to Sing címû albumán. 

A Reklámõrültekre végig jellemzõ volt a 20.
század médiakultúrájának alapos lehivatkozása
és azoknak a médiaeseményeknek a követése,
melyek – részben az akkor csúcskorszakába ju-
tó reklámiparnak is köszönhetõen – látványos
mentalitástörténeti karriert futottak be. Ezért
különösen izgalmas, hogy éppen a nagyfinálé
zárult a hippikhez kapcsolódó értékek, vizuális
és materiális klisék megidézésévél: a showrun-
ner Matthew Weiner és csapata szerint a hippik
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Az elemzésem 
kiindulópontja, hogy 
a hippiségre vonatkozó
kortárs népszerû 
utalások nagyon 
érzékenyen mutatnak rá
éppen arra 
az összeférhetetlenségre,
mely a hippiség 
ellenkultúra volta 
és kommodifikációja
között áll fenn.

KESZEG ANNA

„ÜLJÜNK KI A DOMBTETÕRE”
Hippik a kortárs filmben és sorozatokban

A



ál tal köz ve tí tett üze net volt te hát a het ve nes évek leg erõ tel jes eb ben mediatizált
élet for ma-kí ná la ta. 

A Rek lám õrül tek ben sem ez az egyet len hip pik re tett uta lás, mint ahogy a fil -
mek ben és so ro za tok ban más hol is erõ tel je sen je len van e szub kul tú ra egy olyan
ér ték komp le xum mal és re fe ren cia rend szer rel össze kap csol va, mely kli sé sze rû -
en moz gat ha tó, át ren dez he tõ és könnyen azo no sít ha tó for mu la ként hi vat koz ha -
tó, mû köd tet he tõ. Az ilyen tí pu sú re fe ren cia cso ma go kat hív ja a szo ci ál pszi cho -
ló gia és a mé dia el mé let „rep re zen tá ci ók nak”: eb ben a rö vid írás ban a hip pik kel
kap cso la tos kor társ po pu lá ris fil mes rep re zen tá ci ó kat ke re sem vissza és elem -
zem né hány jel lem zõ pél dán ke resz tül.

A rep re zen tá ció és a tár sa dal mi kép ze let fo gal mak nak a 20. szá zad má so dik
fe lé ben nagy di vat ja volt, s kü lön fé le ku ta tá si tra dí ci ók fog lal koz tak a kérdéssel.1

Egy szer re érin tet te a tör té ne lem, az ant ro po ló gia és a szo ci o ló gia tu do mány te rü -
le tét, s az ala ku ló mé dia el mé let ben is ki tün te tett sze re pe volt. E tra dí ci ók kö zül
itt leg in kább azo kat hasz no sí tom, me lyek a tár sa dal mi ima gi ná ri us ku ta tá si ha -
gyo má nyai fe lõl ér kez nek, s tét jük azok nak a rend sze rek nek a re konst ru á lá sa,
me lyek egy adott tár sa dal mon be lül egy adott je len ség gel kap cso la tos kép ze te -
ket szer ve zik. Ez az irány zat olyan szer zõk re megy vissza, mint Cornelius
Castoriadis, Bronislaw Baczko, il let ve a modernitás konk rét rep re zen tá ci ós tar -
tal ma it il le tõ en Charles Taylor.2 Dominique Ka li fa e szer zõ ket ki vo na tol va fo gal -
ma zott úgy, hogy a tár sa dal mi ima gi ná ri us „a tár sa da lom rep re zen tá ci ó i nak ko -
he rens, di na mi kus rend sze re, a kol lek tív iden ti tá sok és fi gu rák azon re per tó ri u ma,
me lye ket va la mely adott tár sa da lom tör té ne te egy adott pont ján szük ség le tei ki -
elé gí té sé re használ”.3 A rep re zen tá ció ku ta tás szem pont já ból a ku ta tá si kér dé -
sünk te hát az, mi lyen tí pu sú szük ség let és an nak mi lyen meg ol dás cso mag ja raj -
zo ló dik ki a hip pi kul tú ra kor társ és nép sze rû meg je le ní té se i bõl.

Az elem zé sem ki in du ló pont ja, hogy a hip pi ség re vo nat ko zó kor társ nép sze -
rû uta lá sok na gyon ér zé ke nyen mu tat nak rá ép pen ar ra az össze fér he tet len ség -
re, mely a hip pi ség el len kul tú ra vol ta és kommodifikációja kö zött áll fenn. Mark
Fisher nagy ha tá sú Capitalist Realism cí mû mûvében4 rész le te sen ele mez te
Fredric Jameson és Slavoj Žižek azon ál lí tá sát, hogy könnyebb a vi lág vé gét,
mint a ka pi ta liz mus vé gét elképzelnünk.5 E té tel bi zo nyí tá sa Fishernél ar ra 
a tény meg ál la pí tás ra fut ki, hogy – bár a ka pi ta liz mus há tul ütõ it mind annyi an
ér zé kel jük – el fo gad juk, hogy nin csen en nél jobb op ci ónk. Az ez red for du lót ép -
pen az jel lem zi, hogy a ka pi ta liz mus kri ti ka, az an ti ka pi ta liz mus a ka pi ta liz mus
erõ tel jes ve le já ró ja lesz. Eb ben a rend szer kri ti ká ját a rend szer kom po nen sei kö -
zé be épí tõ fo lya mat ban a hip pi ség ke ze lé se mo dell ér té kû: gya kor la ti lag ugyan is
a hip pi ség mint el len kul tú ra az el sõ olyan, a ka pi ta liz mus ko moly és rend szer -
sze rû kri ti ká ját meg fo gal ma zó élet mód min ta és -kínálat, mely erõ tel je sen be épül
a rend szer ön szem lé le té be: a be épü lés sel ép pen a ka pi ta liz mus fon tos szem lé le -
ti ve le já ró ja lesz. A nép sze rû fil mek ben, me lyek re elem zé sem ben tá masz ko dom,
ép pen azt fog juk lát ni, ho gyan tör té nik meg ez az asszi mi lá ció.

Elem zé sem ben azo kat a fil me ket és so ro za to kat vet tem ala pul, me lyek 2010
óta ke let kez tek: az imdb.com tar tal ma it vizs gál va 122, a ke re sé si kri té ri um nak
meg fe le lõ ta lá lat volt. E ta lá la to kat a rep re zen tá ció ku ta tás mód szer ta na sze rint
ele mez tem. E mód szer tan egy olyan szisz te ma ti kus le írás, mely a tar tal mak
struk tu rá lá sán és ele mek re bon tá sán alap szik. Ezt biz to sít ja a rep re zen tá ció fo -
gal má nak egyik mainstream ér tel me zé se, még pe dig az, amit Serge Moscovici
1961-ben dol go zott ki.6 Esze rint a szo ci á lis rep re zen tá ció egy kép zet és egy fo -
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galom közötti folyamatosan változó összefüggés, melynek célja az ismeretlent is-
merõssé tenni. Ezen összefüggések viszonylag állandó elemei képezik a repre-
zentáció magját, mely három technikának köszönhetõen alakul ki: lehorgonyzás
(az ismeretlen elemeit elhelyezzük saját kategóriarendszerünkben) (1), névadás,
osztályozás (az ismeretlen saját fogalmainkra hozása) (2), tárgyiasítás (3). Kiin-
dulópontom az, hogy a kulturális termékek – különösképpen azok, melyeket po-
puláris forgalomra szánnak – szociális reprezentációkként olvashatók, és hozzá-
járulnak az e termékek által tematizált jelenségekrõl szóló kollektív tudás kiala-
kításához, terjesztéséhez, stabilizálásához. Moscovici elméletét 2011-ben tár-
gyalta újra az ez irányú kutatásoknak folyamatosan teret biztosító Papers on
Social Representations címû folyóirat. Ebben kitüntetett szerepet kapott annak 
a kérdésnek a tárgyalása, hogy e reprezentációk kutatásakor nem szabad megelé-
gednünk a reprezentációk tartalmának azonosításával, hanem létrejöttük folya-
mataira is rá kell kérdeznünk.7 E kettõs cél esetünkben éppen annak a váltásnak
a nyomon követését feltételezi, mely a hippiséggel kapcsolatos reprezentációkat
a kapitalizmus ellenkultúrája képzetkörbõl a kapitalizmusba beépülõ életmód-
kínálat felé tolja.

Az áttekintett filmes anyagban8 a téma megjelenítésének következõ elemeit
határoltam el: (1) a hippiség mint ellenkultúra (fõként dokumentumfilmes meg-
jelenítés, a Reklámõrültek egyes korai részei, Megvilágosultam, A tó tükre, Beépí-
tett hiba); (2) a hippiség hagyományozódása, generáció közötti közvetítése és az
ezzel járó problémák (Happiness runs, Itt és most, Elemi részecskék); (3) a hippi-
ség áruvá alakítása, a fogyasztói kultúrába való beépülése (Jobs, Reklámõrültek,
Holdjárók); (4) a hippiség mint (élet)stílus (boho chic, hipszterség –
Reklámõrültek, Beépített hiba, Hippi-túra, Holdjárók); (5) a hippiség mint self-
help paradigma (Vadon, Megvilágosultam). Érdekes módon az elsõ komponens,
mely a hippi szubkultúra leírásának korai tudományos modelljeihez tartozott
hozzá,9 erõteljesen tér vissza az elmúlt idõszak filmjeiben – akár a hatvanas évek
mozgalmainak megjelenítése által, akár az olyan narratív megoldásokban, ame-
lyekben e szubkultúra korai hithû követõinek kortárs társadalomba való beil-
leszkedésérõl (Itt és most, Beépített hiba) vagy éppen tudatos kintrekedésérõl 
(A tó tükre) van szó. Ez a paradigma a médiatudományban azzal a klasszikus vál-
tással kapcsolódik össze, melyet kulturális fordulatként írnak le, és a birmingha-
mi Center for Contemporary Cultural Studies kutatásaira nyúlik vissza. Ez az
irányzat határozza meg a szubkultúra fogalmát éppen a hippik példájából is ki-
indulva. Tófalvy Tamás a következõ terminusokkal foglalta össze a szub-
kultúrakutatás klasszikus alapfogalmának jellemzõit: „ellenállás, osztályhelyzet,
zárt stíluskódok, homogén közösség, fix struktúra, látványosság, strukturális
homológia”.10 A szubkultúrakutatás harmadik és negyedik hullámához tartozó
szerzõk közül többen érveltek amellett, hogy ezek a fogalmak éppen annyira ide-
jétmúltak, mint amennyire részben mégis használhatóak. A szubkultúra foga-
lom lecserélésére szánt stílusközösség, neotörzs, színtér kifejezések a szubkul-
túra fogalomtárából továbbvitték azt a meggyõzõdést, hogy ezek a stíluscsopor-
tok valamilyen ellenkultúrát jelentenek, a politikum erózióját célozzák, miköz-
ben azzal a belátással is számoltak, hogy az ellenkultúra-kapitalizmus azonban
beszippantotta ezt az ellenállóerõt. Éppen ezért is érdekes, hogy a kortárs nép-
szerû filmben a hippi masszívan visszatér nemcsak életstílusként, hanem éppen
ellenkultúraként. Ezzel a jelenséggel kapcsolható össze a generációs közvetítés
problémaköre, mely Michel Houellebecq klasszikus regényének és az abból ké-28
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szült filmadaptációnak is témája (Elemi részecskék): hogyan válhat pedagógiai
kínálattá a civilizációból való kivonulás, a szabadság abszolutizálása, milyen
pozíciót jelöl ki ez a szellemi örökség a következõ generációnak. Az HBO frissen
indult Itt és most sorozata éppen ezt a kérdéskört járja körül a Trump-korszak-
ban magát újragondolni kénytelen, sikeres hatvannyolcasok problématérképét
kirajzolva. Az Itt és most zavarba ejtõ és éppen ezért pontos sorozat: a hippi
szubkultúra eszméi szerint építkezõ álompár szülõk, akik egyszerre vállalták fel
a hippi éthoszt, és vállaltak társadalmi szerepeket érvényre juttatása érdekében,
súlyos identitásválságokkal megküzdõ gyermekeik mellett végig egyenrangú
partnerek maradnak. Mialatt a sorozatban benne van a jól csináltuk? kérdése, 
a karakterek közötti egyenlõségelvû viszonyok a konfliktusok ellenére is eléggé
határozott pozitív választ sugallnak. A hippi kultúra kiárusításának folyamatai
az Apple-alapítás, a Steve Jobs-mitológia megjelenítésében rendszeresen vissza-
térnek: ennek a témakörnek a megjelenítésében rendre feltûnik az a gondolat,
hogy a hippi szubkultúra ellenkultúraként éppen a kapitalizmus piaci folyama-
tainak az ellenében, de azok mintájára alakította ki szlogenjeit és hívószavait,
így instrumentalizálása sem okoz nehézséget.11 A hippi szubkultúra materiális
kultúrára tett hatása és self-help paradigmaként való értelmezése az elõbbi té-
makör egyenes következménye. Ez utóbbi vonatkozásban a Megvilágosultam cí-
mû sorozat amiatt is referenciaértékû, mert a hippi meditációs technikát éppen
a kapitalista nagyvállalat rendszere elleni lázadás módszeresen használt eszkö-
zévé alakítja az esetlen és kommunikációs stratégiáiban gyakran és súlyosan hi-
bázó fõhõsnõnél.

A témaköröket követõen a reprezentációs mag elemeire kérdeztem rá, és a
következõ elemekhez jutottam: (1) szerhasználat; (2) szabad szex; (3) ellenállás;
(4) új társiasság, kommuna; (5) zene és zenei élmények; (6) közvetlen tapaszta-
latkeresés – meditáció, szeretet, empátia; (7) új testhatárok és testhasználati sza-
bályok kialakítása (öltözet, öltözet elmaradása, organikus ruhadarabok12); (8) 
a szubkultúra alakulástörténete. A reprezentációs mag ezen elemei rendre
visszatérnek a hippi szubkultúráról szóló elemzésekben.13 A szubkultúra alaku-
lástörténetét háromfázisú elbeszélésben mondják el többen is: ennek az elbeszé-
lésnek az elemei a hatvanas évekbeli felfutás és ellenkultúraként való öndefiní-
ció, a hatvanas évek végére tehetõ mainstreammé válás és ezzel együtt a radika-
lizmus elvesztése (ebben az 1967-es Summer of Love a fordulópont), illetve 
a hetvenes évek elejétõl a hippi értékrend megkérdõjelezése (a Manson-
gyilkosságok és az 1969-es Altamont Speedway Free Festivalon bekövetkezett
katasztrófák következtében) és életstílus-modellé alakulása.14 Ezt a folyamatot
gyakran jellemzik úgy, mint a hippi szubkultúra kiárusítását. A reprezentációs
mag elemei az áttekintett filmes alkotások mindenikében jelen vannak – mind-
össze a hangsúlyok tekintetében vannak különbségek. E reprezentációs elemek
az átnevezésre és osztályozásra nézve is következményekkel járnak: ha a hippi-
ség életmód, akkor fogyasztói jellege, a kapitalizmus kínálatába való beolvadása
egyértelmû. Ezért van szükség más elnevezésre, más besorolásra. Az életmód
helyett az éthosz fogalom kínálkozik, mely a szubkultúra spiritualitását, szelle-
mi kínálat voltát hangsúlyozza, és a materiális elemeknek másodlagos szerepet
tulajdonít. A szellemi és materiális közötti klasszikus ellentét szubverzív hang-
súlyozása azonban értelmét veszti egy olyan rendszerben, mely egyenlõségjelet
tesz a két érték közé. Fisher szépen elemzi azt, ahogyan Bono Product Red már-
kája az etikai azonnaliságot teremtette meg: a márkát választóknak azt ígérték,
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hogy a választás fogyasztói gesztusával közvetlenül képesek lesznek az éhínség
globális enyhítésére – a fogyasztás gesztusának semmilyen közvetítõre nem volt
szüksége ahhoz, hogy a rendszer gazdasági hibáit korrigálja. Bono érvelésében 
a zenei márka közvetlen kereskedelmi értéke éppen a hippi szubkultúra
éthoszától akart elkülönülni, mely a spiritualitás és gazdasági érték közé a filant-
rópia elemét iktatta.15 Vagyis míg a hippi szubkultúra legalább egy csereértéket
beiktatott spiritualitás és materialitás közé, addig a soron következõ életstílus-
kínálatok már közvetlen átfordíthatóságot ígértek.

A Reklámõrültek hét évadában a hippi szubkultúra a reklámszakemberi szak-
ma szisztematikus ellenpontja: a sorozat narratív építkezésében mintha ez len-
ne az az elem, amely folyamatosan konfliktust generál, mintha a hippik 
a madmenek, a Maddison Avenue self-made-manjeinek16 folyamatos kihívói len-
nének. A sorozatnak egyébként is alapgondolata a karakterek és fõként a köz-
ponti karakter „idegensége”: Donald Draper kapcsán folyamatosan elhangzik és
az utolsó évadban következtetésként megfogalmazódik, hogy önértelmezése az
idegenségen alapszik, a csoporttal való azonosuláson mint kudarcon és a külön-
bözõségen alapuló életvezetésen. Természetesen a reklámszakember esetében 
a másikkal való részleges azonosulás, az életstílusokból való módszeres és
mértékletes merítés szakmai best practice: viszont a hippi szubkultúra tagjaival
való találkozás, le- és elszámolási szándék az egyéb versengõ életmódokkal va-
ló megmérkõzéshez képest erõteljesebb. Az elsõ évadban Rachel Menken, a mû-
vész-szeretõ karaktere az egyik ellenpontja a Madison Avenue világának: a nõ
barátai folyamatosan ironizálnak Draperen merevsége, a rendszert kiszolgáló
életgyakorlatai, beilleszkedés- és sikerorientált beszéd- és öltözködésmódja mi-
att. Az életmódok egymásra való lefordíthatatlansága abban is kifejezõdik, aho-
gyan Draper nem képes az elvárt „spontaneitás” elsajátítására: mire a hirtelen
döntés nevében kezd el cselekedni, az elvárássá alakult természetesség már
szükségtelen. Az utolsó, 1969-ben és az 1970-es években játszódó évad, mely-
nek plakátja egy LSD trip vizualitására utal, a két központi férfiszereplõ, Don
Draper és Roger Sterling esetében is a hippi szubkultúra kihívását teszi a bonyo-
dalom fõ okává. A befektetõ és a mûvészeti igazgató pályáján e konfliktus egé-
szen más hangsúlyokat kap: Draper szakmai tartalommá, árut eladó szellemi
hívószóvá alakítja a hippiséget, míg Sterling véglegesen leszámol vele. A szub-
kultúra megjelenítésének a következõ fõbb momentumai vannak az évadban: 
(1) Sterling szexuális kapcsolatai, a nála két generációval fiatalabb lánnyal való
nyitott viszonya, a luxusszállódák szobáiban szervezett szexuális orgiák – ezek
a mozzanatok az ellenõrzés alatt tartott hippiséget jelentik; (2) Sterling látogatá-
sa kommunában élõ lányánál és kísérlete arra, hogy egyrészt megértse a lány
életmódját, illetve másrészt a lányát a családjához visszacsábítsa – e jelenetek
elõbb Sterling és felesége elfogadó és elutasító magatartása közötti kontraszton
alapszanak, majd Sterling maga is képtelenné válik a kommuna életstílusának
tolerálására; (3) a finálé és Don Draper találkozása a hippi szubkultúrával uno-
kahúgának köszönhetõen, aki Drapernél korábban adja fel a meditációs techni-
kák elsajátítását. Draper ugyanazzal a módszerrel, mellyel korábban a gyermek-
kori élményt, a család éthoszát, a vállalt és konstruált identitást megértette és
vásárlási csereértékké alakította, megérti és konvertálja a meditációt. A szimbó-
lumforgalmazás szakembereként fogyasztásszimbólummá alakítja a hippi szub-
kultúrát. Ha úgy tetszik: a sorozat karakterei közül õ marad leginkább benne –
azzal az odatartozással, mely minden korábbi odatartozásának sajátja: folyama-30
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tosan fenntartva a távozás lehetõségét. E három központi mozzanat mellett jól
követhetõ, hogy a többi karakter komfortzónájába hogyan és mikor épültek be 
a hippi életmódkínálat elemei: Joan Harris a maga elegáns társasági módján al-
kalmi szerfogyasztóvá válik; Peggy Olsont megkísérti a szabad szex lehetõsége,
de azonnal és tudatosan el is utasítja; Don Draper fiatal felesége miatt szintén
kipróbálja a szexuális orgiát; az ügynökség alkalmazottainak ruházkodásán erõ-
teljesen látszik a hippik hatása; a fiatal kreatívok már nem az alkoholt használ-
ják transzállapotok elõidézésére. 

Az áttekintett filmek két következtetés megfogalmazását teszik lehetõvé. 
A hippiség intenzíven, felismerhetõen és klisészerûen van jelen a kortárs filmes
kínálatban. A hippiségre tett utalások ugyanakkor olyan referenciatartományt
alkotnak, mely egyszerre beszél arról, hogyan vált áruvá a kapitalizmus elsõ
szisztematikus, amerikai, nem értelmiségi bírálata, illetve arról, hogy ez a kriti-
ka használható-e még ma valamire.
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