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A szerelem szociológiája

Eva Illouz Why Love Hurts című könyvéről

„I think you know how to love better than any of us.
That’s why you find it all so painful.”

(Fleabag – BBC)

Először is szögezzünk le néhány 
alapvető tényt! Egy: amikor a szerelem nem fájdalmas, akkor na-
gyon-nagyon jó; és amikor nem nagyon-nagyon jó, akkor leg-
többször kibírhatatlanul fájdalmas. Kettő: a szerelem személyek 
között jön létre – legalábbis abban a gyenge értelemben, hogy 
még a plátói szerelem legmagányosabb formáit is úgy éljük meg, 
mint amit egy másik ember ébresztett bennünk. Három: amikor 
gyerek voltam, az anyám legtöbbször távolságtartóan (már-már 
megvetően) nyilatkozott a szerelemről – kivéve, amikor egy al-
kalommal azt mondta: csak a szerelem miatt érdemes élni. Az 
alapattitűd és a kérdéses megnyilatkozás között nem érzékelt 
olyasfajta ellentmondást, amely korrekcióra szorulna .

Mindezen megállapítások – hogy tudniillik a szerelmet sze-
mélyek csinálják egymással; hogy a szerelem (nagyfokú) öröm 
és fájdalom forrása; és hogy a szerelemnek feltehetőleg van va-
lami köze a jó/boldog/élni érdemes élethez – együttesen arra 
utalnak, hogy a szerelem etikai kérdésfelvetések tárgya lehet . 
Megkérdezhetjük például, hogy milyen típusú értéket képvisel a 
szerelem az ember életében, és hogyan kell súlyoznunk a fontos-
ságát, amikor összeütközésbe kerül más értékekkel . Vagy bátor 
szívvel feltehetjük a kérdést: tekintve a szerelemmel járó temér-
dek nyűgöt és boldogtalanságot, egész biztos-e, hogy a szerelem 
többet ad hozzá az egyén boldogságához, mint amennyit elvesz 
belőle? Végül beszélhetünk arról, hogy milyen normatív előírá-
sok vonatkoznak, vagy kellene, hogy vonatkozzanak (ez két na-
gyon különböző kérdés!) egy szerelmi kapcsolat résztvevőire, 
avagy rövidebben: mik az erkölcsileg helyes viselkedés szabályai 
a szerelemben?
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Ezen kérdésekre különböző korok egészen eltérő válaszokat 
adtak (ha egyáltalán feltették őket) – mi több, még egyazon tár-
sadalmon belül is jelentős egyet-nem-értés lehet a szerelem ilyes-
fajta normatív megítélésében .1 Ám akárhogy foglalunk is állást, 
mindenképp kell hogy legyen valami fogalmunk arról, egyálta-
lán mit értünk szerelmen, és miben áll a szerelemben rejlő végte-
lennek tűnő potenciál – a boldogságra és a szenvedésre egyaránt.

Eva Illouz többek között erre a kérdésre kínál válaszokat Why 
Love Hurts című 2012-es könyvében. Illouz témái bárki számára 
ismerősek lehetnek, aki valaha forgatott a kezében női magazint, 
vagy hallott népszerű pszichológusokat párkapcsolatokról nyi-
latkozni. Az elköteleződéstől való félelem (a férfiak oldaláról), 
a szerelmi csalódás okozta önértékelési válság és lelkifurdalás 
(a nők oldaláról), a hamvába holt párkapcsolat-kezdemények 
(mindkét oldalról) – mindezen témák prominens helyet foglal-
nak el a populáris kultúra és a pszichológiai önsegítés és isme-
retterjesztés összes szegmensében, és lassan, de biztosan beszi-
várognak személyes párkapcsolat-narratíváinkba is . 

Már-már zavarba ejtő módon Illouz csak a legritkább esetben 
kérdőjelezi meg a párkapcsolatok „válságáról” szóló közkeletű 
diagnózisokat – nem a jelenségek leírásában, hanem azok ma-
gyarázatában tér el radikálisan a mainstream diskurzusoktól . A 
Why Love Hurts (és tágabban Eva Illouz életművének) projekt-
je szlogenszerűen a következő: visszanyerni a pszichológiától 
az intimitás tereit a szociológia számára . Ha meg akarjuk érteni 
az érzelmi viszonyok aszimmetriáját, a szerelmi kapcsolat és az 
önértékelés törékenységét, akkor itt az ideje leszakadnunk sze-
retet- és törődéshiányos gyerekkorunk boncolgatásáról, kiirat-
kozni az önismereti és önsegítő csoportok, terápiák, coachingok 
világából, és egy szociológus perspektívájával ránézni azokra a 
politikai és gazdasági intézményrendszerekre, technológiai inf-
rastruktúrákra és kurrens ideológiákra, amelyek ezeket a viszo-
nyokat egyfelől kitermelik, másfelől eszközöket nyújtanak ezek 
értelmezéséhez . 

Elsőre ez talán nem tűnik különösebben ígéretes munkamód-
szernek: jó okunk van ugyanis azt gondolni, hogy mióta a világ 
világ, a szerelem fáj – mondhatni, politikai, gazdasági, technoló-
giai és ideológiai kereteken átívelően fáj. Illouz hipotézise szerint 
azonban nem mindig fáj ugyanúgy – a kötet célja pedig annak 
kitapogatása, hogy miért és miként sajog máshogy a késő mo-
dernitás emberének szíve, mint a korábbiak . Az összeálló mun-
ka egyszerre szociológia, kultúratörténet, erkölcspszichológia 
és filozófiai tisztázás, gazdagon illusztrált és lenyűgöző látlelete 
annak, ahogyan a mindenkori hatalmi viszonyok át- és átformál-
ják vágyainkat, elvárásainkat, fantáziáinkat, legprimérebbnek és 
legintimebbnek hitt késztetéseinket, hogy végül a közös jelenté-

1 Erről bővebben ld. Fáber Ágoston: Az autotelikus párkapcsolat és a gyerek-
vállalás mint „metaprojekt” . Replika 2019, 95–133.
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sek2 olyan hálója jöjjön létre, amelyben már azt sem tudjuk, mi-
lyen irányban kell keresnünk a választ egzisztenciálisan legége-
tőbb kérdéseinkre. 

A Why Love Hurts mégis több elméleti értekezésnél: para-
dox módon olyan önsegítő könyv, amely mélyen elítéli az ön-
segítő könyveket. Ahogy Illouz az Epilógusban fogalmaz: „Ha 
van ennek a könyvnek a tudománytól független célkitűzése, az 
az, hogy »enyhítse a szerelem kínjait« azáltal, hogy feltárja an-
nak társadalmi alapzatait. Itt és most pedig ez nem kezdődhet 
máshogy, mint hogy végre felhagyunk azzal, hogy kioktassuk 
és leckéztessük embertársainkat – épp elég terhes nekik így is 
az állandó hajsza az egészséges és fájdalommentes élet és sze-
relem után.” (239) A „kioktatás” és „leckéztetés” a pszichológia 
irányából érkezik: azáltal, hogy a fősodorhoz tartozó pszicholó-
giai irányzatok hajlamosak tökéletesen figyelmen kívül hagyni 
az egyén problémáinak társadalmi kontextusát, így vagy úgy, de 
mindenképp az egyénre terhelik annak felelősségét, hogy képes 
legyen adaptálódni ahhoz a társadalmi környezethez, amely kö-
rülveszi – függetlenül attól, hogy maga a környezet mennyire 
képes az egyén számára biztonságos és kielégítő lehetőségeket 
nyújtani .3 Illouz elmesélésében így patologizálódik az elköte-
leződéstől való félelem mint fóbia, és válik „bizonytalanul kö-
tődővé” és „alacsony önértékelésűvé” a nők egyre nagyobb és 
nagyobb hányada – miközben mind az elköteleződés elutasítá-
sa, mind az elutasítottságtól való szorongás tökéletesen érthe-
tő és elkerülhetetlen válasz arra, ahogyan ma a „párkapcsolati 
piac” strukturálódik (hogy miért, arra rövidesen visszatérek) . A 
kötet bevallott célja, hogy leemelje az emberek (és különösen a 
„pszichopiac” által célba vett nők) válláról azt a felelősséget, ami 
valójában sosem volt az övék . 

Mr. Darcy udvarlásától a Tinderig

Illouz története Jane Austentól indul – de talán nem a történet 
a leghelyesebb kifejezés, hiszen a Why Love Hurts nem kívánja 
lineáris történeti elbeszélés részévé tenni a jelenünket . Austen 
prózája mint kontrasztív eset és eszmetörténeti illusztráció kap 
szerepet, amelyen keresztül elemezhetővé válik az, ahogyan mo-
ralitás és szerelem, szerelem és választás, érzelem és publikus 
cselekvés viszonyul egymáshoz. A 19. század első felének Ang-
liája még épp ismerős, de már elég távoli ahhoz, hogy a segítsé-
gével fel lehessen tenni a kötet alapkérdéseit: Hogyan jutottunk 
el egy olyan világból, amelyben az morális számonkérhetőség 

2 Ld. Taylor, Charles: Interpretation and the Sciences of Man. The Review of 
Metaphysics, 1971/1. 3–51.

3 Erre az alapvető belátásra épül a kritikai pszichológia legtöbb irányzata. Bő-
vebben ld . például az Új Egyenlőség (http://ujegyenloseg.hu/) Kritikai pszi-
chológia rovatának írásait .



minden szerelmi kapcsolat sine qua nonja volt, egy olyan világba, 
ahol az erkölcsi felelősségre vonás szerelmi ügyekben illegitim 
határátlépésnek minősül? Hogy jutottunk el egy olyan világból, 
ahol a szerelem lassan bimbózott ki, arányosan az együtt töltött 
idővel és az ismeretség elmélyülésével, egy olyan világba, amely 
– legalábbis a kulturális imagináció szintjén – a szerelem elvi 
megmagyarázhatatlanságát és villámcsapásszerű hirtelenségét 
hirdeti? Hogyan jutottunk el az udvarlás olyasfajta rituáléitól, 
amelyek szemantikai jelentéséről minden érintettnek közös tu-
dása4 volt, egy olyan világig, amelyben minden kapcsolat egy új 
játék, amelynek szabályait az érintett feleknek kell(ene) együtt 
meghatározniuk?5 És hogyan jutottunk el attól a férfiszereptől, 
amely megkövetelte az érzelmi kezdeményezést és korlátlan el-
köteleződést, azokig a sikeres férfiakig, akik vállaltan nem kí-
vánnak semmifajta elköteleződést magukra venni a párkapcso-
lataikban?

Mindez persze megengedhetetlen túláltalánosításnak és ol-
csó moralizálásnak tűnhet – márpedig Illouz ez utóbbit minden 
erejével igyekszik elkerülni. A szociológiai megközelítés az ő ér-
telmezésében pontosan azt jelenti, hogy úgy próbálunk értelmet 
adni ezeknek a mélyreható társadalmi változásoknak, hogy ma-
gunk mögött hagyjuk mind az egyéni pszichopatológiák, mind 
a kollektív erkölcsi züllés szókészletét . Abból indul ki, hogy ha 
az emberek máshogy viselkednek, mint régen, akkor az azért 
van, mert máshogy élnek – mert másfajta anyagi, identitásbeli, 
társadalmi incentívák szabályozzák a cselekedeteiket. Érdemes 
észrevenni, hogy ebben a világképben a moralitás maga is de-
rivatív: Illouz például a hozomány intézményével magyarázza 

4 A kifejezést a játékelméletben bevett értelemben használom: akkor rendel-
keznek a „játékosok” közös tudással, ha mindenki tisztában van egy adott 
ismerettel, és azt is mindenki tudja, hogy a többiek is tisztában vannak azzal 
az ismerettel (és így tovább ad infinitum) . 

5 Természetesen mindezen megállapítások csak tendenciaszerűen igazak. Az 
Austen-regények visszatérő motívuma például, hogy a szereplők között 
nincs egyetértés abban, miképp interpretálják a férfiak viselkedését; hogy 
mennyi elköteleződést lehet elvárni tőlük előzetes cselekedeteik fényében. 
Az Emmában például kis jelentőségű, de valós feszültséget kelt, hogy Frank 
Churchill viselkedését Emma Woodhouse iránt elkötelezett udvarlásként le-
hetett-e értelmezni, és ennek folytán vétkes-e Churchill valamifajta erkölcsi 
ballépésben (a regény briliáns módon lebegteti ezt a kérdést, ezáltal vissza-
tükrözve Churchill amúgy is kétes jellemét) . De hasonló a helyzet a Büszkeség 
és balítélet esetében is: ugyan egyértelmű, hogy Mr. Bingley intenzíven ud-
varol Jane Bennettnek, ám a kettejük közti társadalmi különbség miatt nem 
egyértelmű, hogy Mr. Bingley megengedhetetlenül viselkedik-e, ha kifarol 
a kapcsolatból. Ráadásul Illouz szinte teljesen figyelmen kívül hagyja, hogy 
Austen regényei nem minden tekintetben az akkori status quo reprezentáci-
ói, még abban az értelemben sem, hogy pontosan tükröznék a szerelemmel 
kapcsolatos kortárs kulturális mítoszokat . Austen regényeivel minimum ket-
tős harcot hirdetett: egyfelől a puszta anyagi érdekeken alapuló, nem sze-
relmi házasságokkal, másfelől az akkortájt begyűrűző angol romanticizmus 
zabolátlan szenvedélyeivel szemben . Regényei egy normatív ideált szembe-
sítenek a kortárs angol társadalom kényszereivel .
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a férfiak korábbi nagyfokú hajlandóságát az elköteleződésre. 
Az tehát, hogy a moralitás milyen módon van (vagy nincs) jelen 
szerelmi kapcsolatainkban, nem valamifajta adottság, amelyet a 
társadalmat alkotó egyének erkölcsi jelleme határoz meg, épp 
ellenkezőleg: vágyainkhoz, fantáziáinkhoz és egyéb normatív 
szabályrendszereinkhez hasonlóan a szerelem etikájának mind a 
hatóköre (tehát az, hogy egyáltalán mivel kapcsolatban tehetünk 
fel erkölcsi kérdéseket), mind a tartalma alá van vetve azoknak 
a politikai/gazdasági/ideológiai rendszereknek, amelyekben lét-
rejönnek .

Autonómia, elismerés és a házasság szabad piaca

„And somehow there isn’t anything worse than someone who doesn’t want to fuck 
me. […] You know, everyone feels like this a little bit, and they’re just not talking 

about it, or I’m completely fucking alone which isn’t fucking funny.”

(Fleabag – BBC)

Illouz magyarázata a fenti változásokra roppant komplex, és leg-
alább három pillérre támaszkodik. Először is, a 20. század folya-
mán megtörténik a „házassági piac deregulációja”: az endogámi-
ának leáldozik, de legalábbis radikálisan kitágul a szóba jöhető, 
elfogadható partnerek horizontja, mind osztály-hovatartozásra, 
mind rasszra, mind nemre való tekintettel. Ehhez kapcsolódó-
an pedig létrejön egy újfajta szempontrendszer, amely a korábbi, 
többé-kevésbé objektív és az individuum hatókörén kívül álló 
kritériumok helyett a szépséget és a szexuális vonzerőt teszi meg 
a házassági piacon való sikeresség fokmérőjének. A szexuális 
vonzerő fogalma nemcsak új keletű, de végtelenül képlékeny is: 
míg a kortárs szépségideálról lehetnek többé-kevésbé határozott 
és közös ismereteink, az, hogy ki „szexi”, kizárólag abból derül 
ki, ahogyan a potenciális romantikus partnerek reagálnak a kö-
zelségére .

Másodszor, az első ponthoz szorosan kapcsolódva: az endo-
gámia felszámolódása a rendi társadalom megszűnésével, a tár-
sadalmi mobilitás növekedésével párhuzamosan történik meg . 
Ezen üdvös folyamatok azonban alapvető bizonytalanságot te-
remtenek azzal kapcsolatban, hogy kinek hol a helye (társadalmi 
értelemben); hogy ki mennyit ér. Austen hősei és hősnői bármi-
fajta külső visszajelzés nélkül is képesek felmérni önnön értékü-
ket (elsősorban a család reputációja és a hozományuk, illetve já-
randóságuk mértéke alapján), így a potenciális visszautasítás jó 
eséllyel ezeknek a tényezőknek szól, és nem érinti személyiségük 
magvát. Ehhez képest a késő modernitás emberének önértékelé-
se radikálisan ki van szolgáltatva azoknak a visszajelzéseknek, 
amelyeket aktuálisan kap – és ezek közül is kiemelten fontos a 
szerelmi siker és sikertelenség . Mivel az individuum értéke töb-
bé már nem objektívan meghatározható, a szerelmi sikeresség 
pedig maga is olyan elúzív tényezőktől függ, mint a szexuális 
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vonzerő, az emberek társadalmi elismerése (a honneth-i érte-
lemben) folyamatos megerősítésre szorul a szerelmi életükben 
– minden egyes szerelmi próbálkozásunkban személyünk teljes 
értékét visszük a vásárra .

Harmadszor (bár feltehetőleg megint csak nem függetlenül 
az előző pontoktól): a házassági piac deregulációja után lezaj-
lik egy határozott normaváltás a szerelmi és szexuális életben, 
amely már nemcsak a kivelt, hanem a mit és a hogyant is a reflexív 
autenticitás, a szabadság és önkéntesség, illetve a boldogságmaximali-
zálás követelményeinek rendeli alá. A reflexív autenticitás azt je-
lenti, hogy a szerelmi viszonyok résztvevőinek folyamatosan ref-
lektálniuk kell aktuális érzelmeikre – a szerelem felébredése nem 
a közösen töltött idő, az együtt végigjárt út eredménye, hanem 
magányos érzelem, amelynek minőségét a szerelmes állandóan 
monitorozza. A szabadság és önkéntesség kívánalmai egyfelől 
azt fogalmazzák meg, hogy az „egészséges” párkapcsolattal nem 
fér össze az önfeladás, és hogy ebből következően a „jó” pár-
kapcsolat maximálisan védi mindkét fél autonómiáját – másfe-
lől viszont az önkéntesség keretein belül maximális szabadságot 
enged a romantikus és különösen a szexuális „önkifejezésnek” . 
Végül a boldogságmaximalizálás azt az elvet fejezi ki, hogy a ro-
mantikus kapcsolatok célja az egyén minél nagyobb fokú pszi-
chikai és szexuális jólléte, és ennek az alapvetően egoista elvnek 
esetenként alárendelhetőek azok az Austen korában még nagy 
becsben tartott deontikus kötelességek, mint amilyen a hűség 
vagy az ígéretek betartása .

Az esetleges látszattal ellentétben tehát nem arról van szó 
– érvel Illouz – , hogy a szerelmi és szexuális élet a 20. század 
végére „elerkölcstelenedett” volna: csak egy radikálisan eltérő 
normatív szabályrendszer uralma alá került . Korunk legjellem-
zőbb párkapcsolati bonyodalmai – az elköteleződés nehézségei; 
a rettegés attól, hogy érzelmileg túlságosan elkötelezetté válunk 
a párkapcsolatunkban, ami a másik számára terhessé válik – leír-
hatók az autonómia megőrzése iránti igény és a társadalmi érté-
künket meghatározó elismerés iránti vágy konfliktusaként. Míg 
az a partner, akinek az autonómiája megtartása a meghatározó 
törekvése, terhesnek érezheti és faképnél hagyhatja azt a part-
nert, aki érzelmileg „túlságosan elkötelezett”, addig annak, aki 
elsősorban saját értékének elismerését keresi egy kapcsolatban, 
szükségszerű csalódás, szenvedés és magára hagyatottság lehet 
a jussa . De nem kevésbé meghatározó a két érték okozta belső di-
lemmahelyzet sem: sem a nők, sem a férfiak nem úszhatják meg, 
hogy folyamatos ön- és kapcsolatmonitorozást végezzenek, és 
azt mérlegeljék, mennyi elismerést remélhetnek és autonómiájuk 
mekkora részét adhatják fel egy párkapcsolatban anélkül, hogy 
tökéletesen védtelenné válnának . 
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Egyenlőség a patriarchátusban

Ám hiba lenne azt gondolni, hogy ez a két pozíció bármilyen 
értelemben szimmetrikus. A legfontosabb és Illouz számára leg-
több fejtörést okozó rejtvény az, hogy miért mutat ez a két sze-
rep olyan egyértelmű nemi mintázatot. Mind a szerző kutatásai, 
mind a mindennapi tapasztalataink világossá teszik: ma egy he-
teroszexuális kapcsolatban a nők azok, akik „túlságosan” szeret-
nek, és a férfiak azok, akik őrzik az autonómiájukat. Márpedig 
ezt nem könnyű megmagyarázni: mivel a jelen társadalmak egy-
től egyig tartják patriarchális jellegüket,6 a férfiak bizton számít-
hatnak arra, hogy a házasságkötés után olyan kiszolgálásban és 
gondoskodásban lesz részük, amelyet nem kell viszonozniuk . 
Akkor miért kerülik az elköteleződést?

Illouz hipotézise szerint a szexuális hódítás pontosan azért vál-
hatott a férfiak szociális státuszának indikátorává, mert minden 
egyéb területen (munka, család, férfiközösségek) a maszkulinitás 
területeket veszített. A nők tömeges munkába állásával, a femi-
nista mozgalom vívmányaival a férfiak teljes és korlátlan uralma 
mind a munkahelyeken, mind a családban megkérdőjeleződött, 
a tradicionális férfi terek és közösségek (klubok, hobbitársasá-
gok) pedig túlnyomórészt nyitottá váltak a nők számára is. Ezzel 
együtt pedig felértékelődött a szexualitás identitásképző ereje: a 
férfiak azért nem hajlandók feladni az autonómiájukat, mert ezzel 
az egyetlen olyan területet veszítenék el, ahol a társadalmi presztí-
zsük megmérkőzhetne más férfiakéval.

Mindeközben – továbbra is Illouz gondolatmenetének fényé-
ben – a nők döntő többsége továbbra is a monogám párkapcso-
laton alapuló családban látja az elsődleges lehetőségét annak, 
hogy társadalmi elismerést kapjon . Ráadásul az emberi repro-
dukció sajátosságai miatt a nőknek a férfiakénál korlátozottabb 
időkeret nyílik a gyerekvállalásra. Lényegében tehát a férfi és a 
női identitás megélése és az ezáltal nyert társadalmi elismerés 
hoz létre feszültséget a heteroszexuális kapcsolatokban: míg a 
férfi addig „férfi”, amíg érzelemmentes kontrollt gyakorolva mi-
nél több szexuális sikert könyvelhet el, addig a nő akkor „nő”, ha 
sikerül többé-kevésbé tradicionális keretek között családot ala-
pítania .

Ez a gondolatmenet – különösen összevetve a kötet többi ré-
szével – nem különösebben meggyőző. Látva a férfiak nyomasztó 
túlsúlyát a hatalomgyakorlás összes létező terében, a politikától 
a gazdaságon át a tudományos világig, és ismerve azt a nagyfo-
kú egzisztenciális kiszolgáltatottságot, ami az úgynevezett cent-
rum-országok magasan képzett női munkavállalóin kívül szinte 
minden családban élő nőt sújt, kevéssé hihető az az állítás, hogy 
a férfiaknak csak és kizárólag a szexualitás területén lenne le-

6 De nem egyöntetűen és nem egyforma mértékben – Illouz a nyugati társadal-
makat „legyengült patriarchátusnak” (contested patriarchy) nevezi .
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hetőségük megélni a maszkulinitásukat, és társadalmi értéket 
szerezni. Mint ahogy az sem tűnik különösebben valószínűnek, 
látva a házasság és a gyerekvállalás kitolódását a tárgyalt orszá-
gokban, hogy a kamaszlányok – Illouz szavaival élve – döntése-
inek architektúráját a reproduktív kor korlátai határoznák meg 
– márpedig a tárgyalt aszimmetria már egészen fiataloknál is jól 
megfigyelhető.7 

De ami még komolyabb probléma: a fenti hipotézis nem ma-
gyarázza meg, hogy az autonómia és az elismerés között feszülő 
érdekellentétből miért a férfiak kerülnek ki győztesen. Márpedig 
nehezen tagadható, hogy így történik: míg a nők elköteleződés-
re való hajlandóságát – követve a pszichológusok által diktált 
trendeket – egyre gyakrabban írjuk le kóros bizonytalanságként, 
éretlenségként, az önszeretet és az önismeret hiányaként, amit 
terápiával, mindfulness-sel vagy a pozitív pszichológia legfris-
sebb csodamódszereivel meg kell gyógyítani, addig a férfiak au-
tonómiára való igénye és az ebből következő elköteleződés-kép-
telenség az a norma, amelyhez a nőknek igazodniuk kell. Miért 
fáj a szerelem? – teszi fel a kérdést a kötet címe, de valójában a 
szerelem ma jellemzően a nőknek fáj, mert ők élik át többször az 
elköteleződés iránti igényük és az ebből fakadó gyengéd érzel-
mek visszautasítását .

Ez az aszimmetria másfajta magyarázatra szorul – és adható 
is effajta magyarázat, ám az nem a patriarchátus erodálódásá-
nak tényéből, hanem magából a patriarchális berendezkedésből 
próbálja megérteni a jelen erőviszonyait. Úgy gondolom, az a fo-
lyamat, amelyet Illouz úgy ír le, mint az individuum társadalmi 
értékét meghatározó objektív kritériumok elvesztését, eleve nem 
egyforma mértékben és formában érintette a két nemet. Míg a 
nők számára valóban a szerelemben és a szexualitásban kapott 
megerősítés vált az elismerés legfontosabb konstitutív elemévé, 
addig a férfiak számára a szerelmi és szexuális siker inkább a 

7 A kurrens tinisorozatok (a cikk írásának idején épp az Eufória című HBO so-
rozat söpör végig a tinédzserkorosztályon) pontos látleletét nyújtják annak, 
amit legpontosabban talán a „párkapcsolat erkölcsi kiüresítésének” nevez-
hetünk. Ez nem a „párkapcsolat” vagy a „járás” újradefiniálásával történik 
meg, hanem olyan újonnan elnevezett, a párkapcsolatot megelőző stádiumok 
beiktatásával, amelyek megszólalásig hasonlítanak a korábban párkapcso-
latnak nevezett viselkedésegyüttesre, ám hiányzik belőlük az elköteleződés 
és a kizárólagosság bármifajta mozzanata. Így az, ha két fiatal rendszeresen 
találkozik, közös programokat szervez, lefekszik egymással, nem feltétlenül 
„járás”, de még csak az sem biztos, hogy randevúznak – lehet, hogy csak 
„együtt lógnak”. Mindez összecseng Illouz rítusokkal kapcsolatos meglátá-
saival: ezekben a modern kapcsolattípusokban a kapcsolat formáját már nem 
a közös publikus tevékenység jellege határozza meg, hanem egy ezektől füg-
getlen és potenciálisan elhagyható privát mozzanat, amelyben a felek úgy 
döntenek, hogy mostantól az elköteleződés magasabb szintjére lépnek. Ez a 
fajta nagy horderejű nyelvi zsonglőrködés arra is rámutat, hogy a modern 
párkapcsolatok valóban nem egyszerűen amorálisak: hiszen ha azok lenné-
nek, akkor semmi szükség nem lenne olyan speciális kifejezések bevezetésé-
re, amelyek egyetlen célja az elköteleződés tagadása.
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markere, visszatükrözése az élet egyéb területein kapott elisme-
résnek. Mindez a nemi szerepek szerkezetéből következik: míg 
a tipikusan nőkhöz társított értékeknek és tevékenységeknek 
(különösen a gondoskodás és „szolgálás” legkülönfélébb for-
máinak) alacsony a társadalmi presztízsük,8 és így „csak” attól 
jók, hogy másnak jók (elsősorban a férfiaknak, másodsorban a 
család, illetve még tágabban a társadalom többi tagjának), addig 
a „férfias” (anyagi, intellektuális, pénzügyi) siker önmagában is 
társadalmi elismerést élvez. Amikor a férfi sikeres a szerelmi és 
szexuális hódításban, azzal azt bizonyítja, hogy az élet egyéb te-
rületein is sikeres, mert a nők feletti szexuális kontroll hagyomá-
nyosan a magas presztízsű (magas rangú, gazdag, hatalommal 
bíró) férfiak kiváltsága volt;9 ha pedig sikertelen, az alapvetően 
kétségbe vonja a többi területen kivívott elismerést is – legalább-
is maga és a többi férfi szemében. Röviden: míg a nők kizárólag 
azon keresztül tehetnek szert értékre, ha a férfiak számára ér-
tékesek, addig a férfiak számára a nők meghódításának instru-
mentális értéke van: rajtuk keresztül reprezentálják társadalmi 
státusukat. Ebből származhat a férfiak által élvezett érzelmi füg-
getlenség és az a dominancia, amit ezáltal a párkapcsolatokban 
gyakorolni tudnak: az ő elismerésük csak közvetetten múlik a 
nőknél elért sikereiktől, míg a nők számára ők jelentik az egyet-
len esélyt arra, hogy a női identitásuknak megfelelő módon kap-
janak elismerést .

Merre tovább, szerelem?

8 Természetesen vannak ezzel ellentétes tendenciák is, főleg a retorika szintjén: 
napjainkban – különösen a politikai és gazdasági döntéshozatallal összefüg-
gésben – gyakorta megjelenik a sztereotip „nőies” értékek – a kooperáció, 
az empátia, az intuitív döntéshozás – felértékelődése és a „férfias” értékek 
– versengés, agresszió, racionalitás – lefokozása. Ám gyanítható, hogy ezek 
sokszor az úgynevezett „jóindulatú szexizmus” megnyilvánulásai, amelyek 
sokkal inkább szolgálják a nők „női pályán” tartását, semmint az emanci-
pációjukat. Erre utal legalábbis, hogy ezen klisék immár évtizedes kitartó 
ismételgetése ellenére sem lettek a tipikusan nők által végzett munkák sem 
anyagi, sem társadalmi értelemben jövedelmezőbbek (sőt).

9 Erről Illouz is hosszan ír (72).

„And love isn’t something that weak people do.
Being a romantic takes a hell of a lot of hope.

I think what they mean is  
when you find somebody that you love it feels like hope.”

(Fleabag – BBC)
Az előzőekben elmondottak megerősítik számos feminista teore-
tikus aggályait: tudniillik hogy egy olyan társadalomban, amely 
továbbra is a férfiak hatalomfölényére épül, az egyenlőség – ha-
sonlóan a szabad piac logikájához – a gyakorlatban további hát-
rányokat hordozhat a nők számára. Ahogy Illouz fogalmaz: „Az, 
hogy szabad piac jött létre a párválasztásban, elleplezi az érzelmi 
dominanciának azt az új formáját, amelyet a férfiak azáltal gyako-
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rolnak a nők felett, hogy a megváltozott döntési helyzetben a nők 
érzelmileg elérhetőek, a férfiak viszont vonakodnak elköteleződ-
ni nekik.” (116) 

Mindezen dilemmák egy olyan kor lenyomatai, amely egyfe-
lől minden korábbinál többre becsüli az önkéntességet és a sza-
badságot, ám közben fenntart és éltet számos olyan történetileg 
áthagyományozott hatalmi egyenlőtlenséget, amelyek végső so-
ron épp az önkéntességet és a szabadságot ássák alá . Átmeneti 
időszak, mondhatnánk – de mintha a női egyenjogúság ügyének 
tagadhatatlan és történeti léptékű győzelme ellenére az intimitás 
területei – talán mert a lehető legmélyebben érintik az identitá-
sunkat és ezen keresztül azt, hogy értékesnek érezzük-e magun-
kat a világban – felettébb ellenállóan őriznék patriarchális mű-
ködésmódjukat. Mi több, a késő modernitás néhány új jelensége 
– gondolok itt elsősorban a pornográfiaiparra, a szépségiparra 
és a gyerekek fogyasztási termékeken keresztül történő nemi 
szocializációjára – mintha soha nem látott intenzitással és haté-
konysággal tennének azért, hogy a magánéletünkben rögzítsék 
és eszkalálják a nők férfiaknak való alárendeltségét. 

Mindebből semmiképp nem az következik, hogy akár Illouz, 
akár jelen sorok írója visszakívánná Jane Austen korát . Az elkö-
teleződés fellazulását megnövekedett szabadságunk tette elke-
rülhetetlenné – szabadságunk nemcsak a párválasztásban, ha-
nem a szociális élet minden színterén. Bár 19. századi regényeket 
olvasván az embernek rokonszenves lehet az objektív társadalmi 
érték nyújtotta biztonság – de nem árt emlékeztetni magunkat, 
hogy ez nemcsak a jó házból való úrilányokat, hanem a társada-
lom alján és perifériáján élőket is egyszer s mindenkorra felru-
házta objektív… értéktelenséggel. És bármennyire fájdalmas és 
dilemmatikus helyzeteket szül is az autonómia iránti vágyunk, 
összességében mégsem kevesebb, hanem a mostaninál sokkal-
sokkal nagyobb autonómia illetné meg a legtöbb embertársun-
kat .

És hogy mi a helyzet a szerelemmel? A Why Love Hurtsből 
egy olyan társadalom képe bontakozik ki, amelyben a szerelem 
elsődleges funkciója sem nem közösségi, sem nem spirituális: a 
reflexív önkifejezés és a boldogságmaximalizálás színtere. En-
nek megfelelően a szerelem és a szexualitás ma egyfelől vég-
telenül szabad, másfelől viszont pokolian korlátozó: miközben 
a jelen társadalma irtózik a szexuális tabuktól és erkölcsi bék-
lyóktól, a szerelemhez egykor elidegeníthetetlenül hozzátarto-
zó érzelmi és viselkedésbeli elköteleződést mégis szankcionálja 
és patologizálja. Ezen körülmények között nyitott kérdés, hogy 
végső soron a szerelem hozzáad vagy elvesz az ember életéből 
– és az erre adott válasz a legkevésbé sem független sem a ne-
münktől, sem a társadalmi státusunktól. De akármiképpen vá-
laszoljunk is, egyvalamit érdemes észben tartanunk: bárhogy 
értsük és éljük is meg itt és most a szerelmet, nem kell örökkön 
örökké ilyennek maradnia . (Polity Press, Cambridge, 2012)
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