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         „hiszen minden rémtettem 

vallomás volt” 

I. Bevezetés  

 

 Dolgozatomban Bret Easton Ellis Amerikai Psychojával, azon belül is a főszereplő, 

Patrick Bateman alakjával foglalkozom. Ez a regény az irodalomban való erőszak-

megjelenítés szélsőségei közé tartozik, hiszen egy pszichopata sorozatgyilkos elbeszéléséről, 

vallomásáról van szó. A mű körül kialakult botrány is jelzi, a befogadók nagy része szerint a 

művészet nem bírja el az ilyen szintű agressziót. Ebben az esetben mégis irodalmilag legitim 

ábrázolásmóddá válik, az egyetlen eszközzé, mellyel egy kultúrája csapdájába esett férfi 

kiútkereséseit a szerző meg tudta jeleníteni. Még konkrétabban: olyan esettel állunk szemben, 

mikor az író nem akar szörnyűségekről írni, de rá van szorulva. Én ennek a módszernek a 

szükségszerűségét szeretném megvizsgálni, melyhez elengedhetetlennek éreztem egyfelől a 

társadalom-egyén viszonyának megfigyelését, másfelől a karakter motivációinak vizsgálatát. 

Ehhez azonban egy főként pszichológiai elemzést kellett végeznem, amiben eltekintek a 

műhöz kapcsolódó szimulációra vonatkozó kérdésektől (valóban megtörténtek-e a 

gyilkosságok, vagy csak Patrick fantáziájában?).  Gondolatmenetemet ugyanis igyekszem az 

ok-okozati összefüggések köré építeni, amiben ez a vitapont számomra irrelevánssá válik.  

 Egyik fő vizsgálódási szempontom a főszereplőhöz gyakran kötött szadista látásmódra 

irányul. Ennek körbejárásához Sade márkiból indulok ki. Bár nem feledkezhetünk meg az 

időbeli távolságról és a miliő különbségéről, úgy vélem, az általa megfogalmazott életérzés 

kortól függetlenül felszínre kerülhet, bizonyos tekintetben szükségszerűen következő reakciók 

láncolatának is vehetjük őket. Mivel tehát hasonló szituáció bármikor létrejöhet, az abban 

résztvevők viselkedése, reakciói is hasonulhatnak az előbbihez. Nem pusztán a minta, hanem 

egy szabályszerűség, az ember természete miatt is. Az Amerikai Psychoban ábrázolt 

eltárgyiasult világ pedig nagy hasonlóságokat mutat a libertinusokéval, Patrick cselekedetei is 

az övékére emlékeztetnek. Mégsem vélem úgy, hogy egyértelműen szadistának nevezhetnénk. 

A szadizmus lényege ugyanis a másik szenvedése általi örömérzés, ami nem maradéktalanul 

igaz Bateman-re. Fontosnak tartom ezt a kérdést, mert a gyilkosságok és kínzások okának 

kutatásakor, valamint az elkövető tette közbeni érzéseit vizsgálva több okra is bukkanhatunk, 

ezek közül az egyik lehetséges elgondolás Sade-é, ami itt is megjelenni látszik. Mégis, úgy 
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látom, itt annak egy ellentmondásos típusával találkozunk, ahol a bántalmazások kiváltó oka 

az elért gyönyörérzet ellenére a szenvedés. 

 Másik fő szempontom magára a karakterre irányul. Egyfelől vélt kettős életét cáfolom 

meg, miszerint pszichopata hajlamait a külvilág számára elrejti, s csupán pozitív énjét 

mutatja. Feltételezésem szerint ugyanis folyamatos jelzéseket küld, amit azonban a felszínes, 

közömbös környezet nem vesz észre. Másfelől tetteit éppen ebből a miliőből való kitörési 

kísérleteiként értelmezem, határok folyamatos feszegetésének. Törekvései sikertelenségeinek 

okát azonban saját, a leküzdeni kívánt kultúra befolyása alatt álló személyiségében is látom.  

 

II. A körülmények  

II.1. Történelmi háttér  

 

 Ahhoz, hogy jobban megérthessük Batemant, szükséges áttekintenünk a közeget, 

amelyben él.  

A regény az 1980-as évek New York-jában játszódik, Reagan elnöksége alatt. Az államfő 

republikánus szellemben kormányzott, melyhez hiába társult optimizmusa, súlyos strukturális 

problémák adódtak. Ez egyrészt külpolitikájából következett (hidegháború, terrortámadások 

kezelése, Irak-iráni háborúba való beavatkozás, stb.), ami nagy összegeket emésztett fel, 

másrészt a költségvetési egyensúly figyelmen kívül hagyása az államdeficit jelentős 

emelkedését okozta. Az állam szerepét eközben egyre csökkentette a gazdasági és társadalmi 

életben egyaránt, a gazdasági szabadság támogatása pedig háttérbe szorította az egyenlőséget. 

Nagy különbségek alakultak tehát ki a társadalmi rétegek illetve földrajzi régiók között, 

növekedett a munkanélküliség, és csökkentek a reálbérek.
1  

II.2. Yuppie kultúra   

 

A másik oldalon azonban volt egy réteg, amely hatalmas nyereséget tudhatott magáénak, 

ennek egy csoportját nevezték yuppie-knak. A mű ennek a mikrovilágnak kiváló 

dokumentarista-realisztikus bemutatását adja.
2
 Az elnevezés a 80'-as években a fiatal 

                                                 

1 Magyarics Tamás: Az Amerikai Egyesült Államok története (A rövid XX. század). Szeged, Kossuth, 

2008. 169- 176.  

2 Túry György: Amerikai etikai kritika: Irodalom- és kultúrtudományi vizsgálódások a késő huszadik 
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(huszonöt-harminc év körüli), sikeres, gazdag üzletemberek csoportját jelentette. Pozíciójuk 

kifejezése céljából törekedtek a lehető legdrágább (olykor felesleges) luxuscikkek vásárlására, 

halmozására, hiszen ebben a körben ez mércévé vált. Életstílusuk, lakóhelyük, kapcsolataik, 

hobbijaik kezdték elveszíteni eredeti funkciójukat, s pusztán a prezentáció eszközévé 

alakultak. Életmódjuk főleg az akkori amerikai liberális társadalom fogyasztói kultúrájából 

eredeteztethető.
3  

  

Ellis az egyik interjúban
4
 azt nyilatkozta, eredetileg pusztán a pénzről, a yuppie-k 

mindennapjairól tervezett írni, nem egy ámokfutóról. Mivel volt pár Wall Street-i (1. kép) 

ismerőse, csatlakozott hozzájuk egy rövid időre, engedett a szokásaik sodrásának, mert jobban 

meg akarta ismerni ezt az életstílust. Két hét után tudatosult benne, hogy egy 

sorozatgyilkosról kell írnia. Döntésének pontos okát nem tudta megmondani, egyszerűen csak 

így érezte logikusnak.  

 Ellis tehát egy materialitásában, objektivizálódásában már-már abszurddá váló 

kultúrából indult ki. Ezen a ponton visszautalnék a korábban említett liberalista fogyasztói 

kultúrára. Ez a jelenség számos teoretikust szólaltatott meg. Lasch nyíltan beszél a 

liberalizmus csődjéről, ami eredetileg a feltörekvő polgárság politikai elmélete volt, ám az 

egységesítő tendenciák szétbontása végérvényes relativizálást von maga után. Fukuyama – 

aki szerint a liberalizmus a XX. század végén az egyetlen alternatíva – „modern embere”, az 

utolsó ember igen hasonlít Nietzsche történelem utáni emberről szóló elképzeléséhez: 

egyfelől rájön az értékek közvetlen értékesíthetetlenségére, másrészt anyagi jóléte miatt nem 

lesznek gondjai, újra állati szintre helyeződik. Rorty kísérletet tett a fogyasztói kultúra 

önideológiájának megfogalmazására, s itt ismerhetünk rá igazán a regény világára. Ennek 

lényege ugyanis, hogy minden helytálló és érvényes, amíg azt a piac és a fogyasztás igazolja. 

Az erkölcsi kérdések tehát már nem játszanak szerepet a kulturális kínálat szabályozásában, 

ami a profitszerzés és a kultúra közötti határ elmosódásához vezet. Ez a mechanizmus így 

behatol az eddigi értékrendszerbe, és azt a saját képére formálja. Az egyének személyiségét is 

csak bizonyos sztereotípiák kereszteződése, testképét pedig a divatnak, illetve az aktuális 

anatómiai normáknak való megfelelés határozza meg. Ez vezet el addig a felismerésig, hogy 

                                                                                                                                                         
századból. Budapest, Kijárat, 2009. 143.  

3 Kékesi Kun Árpád: Az értelem(hiány) keresztútjai. In: Literatura, 1996/1. 65.  

4 Jamie Clarke: Interjú Bret Easton Ellis-szel. In: Fosszília 2004/4.; V. 4.  41.  
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az egyén a fogyasztóipar által gyártott sorozattermékké válik.
5
 Ez magában hordozza a világ 

posztmodern totalizálhatatlanságát is, ám ez nem problémaként, hanem törvényszerűségként 

jelentkezik.
6
   

II.3. Bateman társasága  

 

 Ebbe a kultúrába tartozik tehát bele Bateman. Kialakult társaságában tökéletesen 

megfigyelhetjük a yuppie jellemzőket, s azok következményeit. Mint említettem, a legtöbb 

dolog eredeti funkcióját elveszítette, minden a státusz bizonyításáról szól (2. kép). Ezért 

lehetséges jelenet például egy egész fejezetet írni arról, hogyan szervezik meg telefonon az 

esti asztalfoglalást a legfelkapottabb étkezdékbe, ahol az ételek legfontosabb tulajdonsága a 

különlegessége és drágasága, az adagok ugyanis nevetségesen kicsik, gyakran érintetlenül is 

hagyják. Az étteremben az éttermekről beszélnek, a legexkluzívabb öltözetben a különféle 

ruhamárkákról, sikeres üzleti élet mellett irigykednek a még nyereségesebb folyószámlákra. A 

beszélgetések célját mondhatjuk körkörösnek, mivel olyan témákra irányul, melyek végtelen 

ismétlődést vonnak maguk után azáltal, hogy szüntelenül a felszínen maradnak, s kizárólag 

önmagukra vonatkoznak. Az így létrejövő ciklikusság megszakíthatatlanságára való 

reflektálásként is értelmezhető a mű végén szereplő „NEM KIJÁRAT” felirat. Igen 

sokatmondó, mikor menyasszonyával való szakításakor a lány arra hivatkozik, hogy a közös 

barátok miatt úgyis mindig találkoznának, Patrick így oldja meg a problémát: „Mind a tied 

lehet”.  

 Bateman igen nagy tekintély a társaságban, hiszen minden témából naprakész, gyakran 

kérik ki a véleményét. Ennek ellenére sokszor jegyzi meg, hogy összetévesztik valakivel, 

elfelejtik a nevét, a beszélgetés során nem emlékeznek, miről is volt szó. A drogok rendszeres 

fogyasztása az egymás melletti elbeszélést még inkább erősíti, bár hatásai a nők esetében 

látványosabban vannak megjelenítve, akik nemegyszer majdnem elalszanak a randevúkon. 

Egymás iránti közömbösség érhető tehát tetten, az egyetlen igazi motiváló tényező a 

versenyszellem lesz. Erre igen sokatmondó példa a névjegykártyák bemutatása. (Patrick 

ugyanis abban a hiszemben élt, hogy az övé a legnívósabb, egy alkalommal viszont 

szembesülnie kell tévedésével. Ezt a jelentéktelennek tűnő felismerést ő valóságos traumaként 

                                                 
5 Kékesi Kun Árpád: Az értelem(hiány) keresztútjai. In: Literatura, 1996/1. 66-71.  

6 Bán Zsófia: Túl a minimalizmuson. In: Prae, 2004/2. 8.  
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éli meg.) Az amerikai kultúrának pedig igazán szerves része a versenyszellem, mely maga 

után vonja a győztesek jutalmazása mellett a vesztesek megbüntetését is.
7
 Hamar kiderül 

azonban a befogadó számára, őt magát sem fűzik mély érzések társaihoz, számtalanszor 

nyilatkozik róluk becsmérlően tájékozatlanságuk, felszínességük miatt. A nőket nemcsak ő, 

hanem körükben mindenki lenézi, általában eszközzé degradálódnak, melyekkel szintén 

sikerességüket fejezhetik ki a külvilág felé. Patrick hiába vőlegény (menyasszonya, Evelyn 

gyakran teher neki, ha teheti, kerüli a társaságát), rendszeres nemi életet él másokkal is. Egyik 

ismerősének menyasszonya, Courtney különösen tetszik neki, a beteljesülés után viszont 

hamar kiábrándul belőle, s ő is egy zavaró elemmé válik csupán, ahogy a lány elkezdett, de be 

nem fejezett vallomása is. Ezenkívül az őt körülvevő személyzettel sem tud megfelelően 

kommunikálni, képtelen megértetni magát. Az esetek többségében valóban nem érthető, mi az 

zavar oka, ahogy például egy alkalommal a portás esetében sem: „Úgy mered rám, mintha 

áthágtam volna valami láthatatlan határvonalat, s ezért megpróbálom kitalálni magamban, 

vajon melyik szó hozhatta ennyire zavarba. Talán a gondnok vagy a mennyezet? Netán az, 

hogy kérem?”, vagy a vegytisztító dolgozóival, ahol a nyelvi különbségek leküzdésére egyik 

fél sem törekszik, ami csak növeli Patrick indulatait.  

 Családjával sem jobb a helyzet. Testvére, Sean iránt közömbös, amit érez, az egyedül a 

megvetés. Intézetben lévő anyjával való beszéde erőltetett, s a családi fénykép bemutatásakor 

is a ruhák leírásán van a hangsúly.  

II.4. A felszín és a hiány  

 

 Igazi érzelmeket tehát ebben a világban ritkán találhatunk. Ettől szenved Patrick is, aki 

a regény vége felé így fakad ki az olvasónak: „Félelem, bosszú, ártatlanság, rokonszenv, 

bűntudat, hiábavalóság, kudarc, gyász – csupa olyasmi s olyan érzelem, amit már senki sem 

érez át... A felszín, a felszín, a felszín csupán, hol bárki is még valami jelentésre bukkan.” 

Kérdés, vajon csak felszínesség van-e itt, vagy inkább üresség? Bán Zsófia a 

sorozatszerűséget követve úgy véli, nem egy szimbolikus űr, a Semmi van a mélyben, hanem 

újabb és újabb felszínek sorozata végtelenítődik.
8
 Én ezzel csak részben tudok egyetérteni. 

Valóban tanúi lehetünk annak, hogy a felszín alá ásva újabb felszínekre bukkanunk a 

                                                 
7 Elliot Aronson: A társas lény. Budapest, Akadémiai, 2008. 264.  

8 Bán Zsófia: Túl a minimalizmuson. In: Prae, 2004/2. 10.  
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szereplőket vizsgálva, ezt a folyamatot azonban nem tartom örökösnek, egy idő után 

megjelenni látom az ürességet, a nihilt. Ismét a főszereplő szavaira hivatkoznék, előbb egy 

látomására: „kietlen tájat láttam, mely véghetetlen volt, s holmi kráterre emlékeztet, oly üres 

minden ok s értelemtől, fénytől s szellemtől, hogy az elme nem lel kapaszkodót”, majd két 

vallomására: „elátkozom a világot meg mindent, amire szüleim és tanáraim tanítottak: az 

elveket, az értékeket, az erkölcsöt, a kompromisszumokat, a tudást, az egységet, az imát – mert 

minderről kiderült, hogy tévedés csupán és céltalan”, később pedig: „Lelkiismeret, szánalom, 

reménység réges-régen kiveszett belőlem”. Úgy vélem, ez a pár kiemelés is mutat egy 

kiüresedési folyamatot, ami nem csupán személyekre, de a kapcsolatokra, eszmékre is 

vonatkozik.  Túry György szerint az etikának esztétikával való felcseréléséről beszélhetünk.
9
 

Szerintem inkább a helyettesítés lenne a megfelelőbb szó, mivel, épp a felszínességből és 

ürességből következően valóban az etika helyére kerül az esztétika, fordítva azonban nem 

látom ezt megjelenni. Ezért, bár valóban egy felületi világgal szembesülünk, nem tartom 

szükségszerűnek a modernista hiány elvetését az elemzésnél.  

 

III.  A karakter természete  

III.1. Ábrázolásmód  

 

 A regény során homodiegetikus narrátor szól hozzánk, így közvetlenül érintkezünk 

Batemannel. Elsőkézből értesülünk tehát gondolatairól, cselekedeteiről, a mindentudó 

elbeszélő nélkül azonban gyakran egy torzult, különböző szerektől kábult tudaton keresztül 

kell szemlélnünk az eseményeket, s Patrickkel együtt gondolkodnunk azon, mi is történik, 

mennyi belőle a valóság.  Ő ezt állítja magáról: „Személyiségem vázlatos csupán, 

kialakulatlan, és csak szívtelenségem lényegi és állandó.” 

 Mielőtt alaposabban megvizsgálnánk a karaktert, említsünk pár szót a lehetséges 

irányzatokról, melyek hatottak Ellis ábrázolásmódjára. Az Amerikai Psycho ugyanis nemcsak 

botrányos jelenetei miatt váltott ki sok vitát, hanem azzal kapcsolatban is, vajon 

minimalistának, posztmodernnek, esetleg paradigmaváltónak tekinthető-e?  

 Egyrészt megvan benne a posztmodern prózára jellemző kaotikus, totalizálhatatlan 

                                                 
9 Túry György: Amerikai etikai kritika: Irodalom- és kultúrtudományi vizsgálódások a késő huszadik 

századból. Budapest, Kijárat, 2009. 145.  
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világkép, másrészt a felvetett problémákat a minimalizmus eszközeivel láttatja, vagyis 

hétköznapi szituációkkal, mikroközösségek, interperszonális kapcsolatok, az egyén 

ábrázolásával. Ilyen szempontból Ellist sokan az irányzat második hullámához sorolják.
10

 

Ennek ellentmond azonban egyfelől a folyamatos társadalmi-ideológiai utalás (rasszizmus, 

hajléktalanság), ami nem fordul elő a minimalizmusban, másfelől a burjánoztatás tipikus 

posztmodern jellemző. Bár valóban személyekre való redukálás történik, a felcserélhetőség, 

sorozatelvűség miatt az identitás fogalma megkérdőjeleződik.
11

 

III.2. A saját élmény hiánya  

 

 Én ezt a pontot érzem a legalkalmasabbnak a kiindulásra. Továbbra is Bán Zsófia 

megfigyelését veszem alapul, aki rámutatott arra, hogy Patrick számára nem adatott meg a 

saját élmény. Ez azt jelenti, hogy világképét elsősorban mások formálják, életét is önmaga 

számára szinte idegenként éli. A narrátor így fogalmazza meg: „én, magam egyszerűen nem 

vagyok. Bárhonnan nézzünk is engemet, nekem nincsen semmi értelmem. Mesterségesen 

létrehozott én, elfajzott emberszabású vagyok”. Bontsuk ezt most részeire, nézzük át, mik 

azok a tényezők, amik ezt az állapotot idézték elő nála!  

 Már az egyik legalapvetőbb eszköz, a beszéd is problémás. Azt kell mondanunk 

ugyanis, Bateman többnyire nem használja, hanem gépiesen idézi a nyelvet.
12

 Akár 

öltözködés terén, akár zenét illetően tudjuk meg véleményét, olyan érzésünk lehet, mintha 

katalógust vagy kritikát olvasnánk, semmiképpen sem élő, spontán szöveget. Ez mutatja 

nagyfokú tájékozottságát, illetve  sosem lehetünk biztosak benne, mi az ő saját véleménye, 

hiszen azt az épp aktuális trendek elnyomják. Jól láttatja ezt az az eset, mikor a Pastel 

pizzériát kifogásolja a száraz tészta miatt. Mikor azonban mutatnak neki egy cikket, amiben 

egyik példaképe, Donny a kedvencének nevezi azt az éttermet, Patrick azonnal visszavonja 

korábbi elmarasztalását.   

 Másik igen szembetűnő elem, hogy Bateman mindig egy filmhez hasonlítja az 

eseményeket, legyen akció-, romantikus- vagy pornófilm, amire szüntelenül utal, nemegyszer 

még a zenei aláfestést is hiányolva a szituációból. Ennek a jelenségnek csúcspontja, mikor a 

Hajsza, Manhattan fejezetben megtörik a homodiegetikus narráció, s heterodiegetikusra vált. 

                                                 
10 Kékesi Kun Árpád: Az értelem(hiány) keresztútjai. In: Literatura, 1996/1. 62-63.  

11 Bán Zsófia: Túl a minimalizmuson. In: Prae, 2004/2. 9.  

12 Uo. 11.  
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Itt már valóban egy akciófilm jelenetei peregnek, ami az olvasóknak, kritikusoknak újabb 

kérdésekre ad alapot, erre a részre később magam is visszatérnék.  

 Maga Ellis is beszélt róla,
13

 miért játszik ilyen nagy szerepet regényében a film. Eleve 

nem is törekedett szépprózai szöveg írására, úgy vélte, a film ábrázolási módszere a 

legalkalmasabb a láttatni kívánt élethelyzet bemutatására. Korábbi írását, a Nullánál is 

kevesebbet klipszerű megoldásaiért MTV-regénynek is nevezik. Az Amerikai Psychoban is 

szükségszerűnek mutatkozott ez a megoldás, hiszen pszichológiailag instabil, kaotikus 

világban élő, magát céltalannak érző karakter ábrázolásánál nem látta a helyét a történetnek, 

ami a lineáris narratíva velejárója lett volna. Ehelyett pillanatképek, események körüljárásából 

áll össze egy egésszé a szöveg.  

 Ez alkalommal viszont jóval elidegenítőbb elemként működik, mint a Nullánál is 

kevesebb-ben, nem állíthatjuk azonban biztosan, hogy ez csak vizsgált karakterünk esetében 

állt fent ebben az időszakban. A filmekben ugyanis nagy változások jöttek létre. Ez részint 

érintette tartalmukat, mivel az eddigi westernek és visszafogott agresszióval élő alkotások 

helyett nyílt, brutális szereplők kerültek a vászonra, valamint kötelezővé vált a szexualitás 

bizonyos szintű ábrázolása is. Másrészt a befogadók realitásérzetébe avatkoztak bele. A film 

ekkor már nem pusztán fikciót gyártott, hanem mítoszt, majd valóságot. Az emberek gyakran 

elfelejtették dolgokról, vajon álmodták, a vásznon látták, vagy tényleg megtörtént-e? 

Mondhatjuk tehát, hogy a film befészkelte magát a realitás és fikció közé, egy harmadik 

típusú valósággá válva.
14  

 Mielőtt továbbmennék, hangsúlyozni szeretném, nem kívánok állást foglalni a média 

erőszak-megjelenítésének hatásaira vonatkozó vitában (melyre a kapcsolódó kutatások a mai 

napig nem tudtak biztos válaszokat adni), hanem egy erőteljes ráutaltságra szeretném felhívni 

a figyelmet.  

Érdemes azonban megjegyezni, hogy főleg a videókölcsönzőből kivett, rendkívül brutális 

pornófilmeket nézi rendszeresen, melyekről gyakran fantáziál, s az ott látottakat néha a 

valóságban is alkalmazza (például a fúrógépet). Ehhez kapcsolódóan előfordul, hogy mikor 

egy aktust, akár résztvevőként akár szemlélőként (két lány közti esemény irányítójaként) ír le, 

rögtön pornófilmhez hasonlítja a valóságot. Másik kedvelt műsora a Patty Winters Show, amit 

sosem mulaszt el megnézni, ha mégis, akkor felveszi videóra. Ebben általában bizarr eseteket 

                                                 
13 Michael Schumacher: Interjú Bret Easton Ellisszel. In: Helikon, 2003/1. 91.  

14 Andor László: Amerika évszázada. Budapest, Aula, 2002. 278-280.  
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megélt emberekkel készítenek interjút, és Patrick nézőpontja lesz az, ami a tragikus sorsú 

helyzetek szemléléséből a testi-lelki gyönyört váltja ki nála. Ezek a tények egy agresszió 

iránti magas ingerküszöbről tanúskodnak, nem állapítható azonban meg egyértelműen, ebben 

mennyi a felelőssége a médiának, aminek a szerepét én itt elsősorban Bateman vágyainak 

kiszolgálásában, idegeinek pillanatnyi megnyugtatásában látom, nem feltétlenül a cselekvésre 

ösztönző elemnek.  

 A média részeként a zene is nagy jelentőséget játszik Patrick életében. Főleg a 80'-as 

években népszerű énekeseket, együtteseket hallgat, stílusukban megtalálható köztük líraibb 

hangvételű és rockzene is (Talking Heads, Genesis [P. Gabriel kiválása utáni korszak], 

Whitney Houston, U2, The Kingsmen). Rendszeresen kapunk ezekről beszámolót, mégsem 

lehetünk biztosak saját véleményében, nagyon kevés olyan mondatot találunk, melyet 

személyesebbnek ítéletünk. Éppen ezért nehéz megállapítani, milyen hatást gyakoroltak rá 

ezek a zenék, annak ellenére, hogy néha teljes fejezetek foglalkoznak egy-egy 

valószínűsíthető kedvencével. Abel szerint
15

 nem is lehet tisztázni pontosan, ki itt a narrátor. 

Úgy véli, az erőszaknak ez is egy szintje, ám Ellis részéről, aki így a prózába avatkozik bele 

rendkívül erőteljesen, hiszen ezek a részek erőteljes megszakításokként működhetnek. S bár 

rendkívül ragaszkodik a zenéhez, élőben nem szívesen hallgatja, csakis a lejátszóin. Ezáltal a 

zene tárgyiasulásának lehetünk tanúi.  

 Úgy gondolom, ez összefüggésben lehet technikai igényeivel, amik szintén 

státuszjelölők. A zene minőségéhez is hozzájárul számára a hanghordozó márkája, 

felszereltsége, ezzel kapcsolatban is megfigyelhetjük nála a (gyakran pár pillanatra 

kétségbeesett) versenyszellemet. Lakása ugyanis a legmodernebb eszközökkel van 

felszerelve, a benne lévő eszközökről részletes leírásokat kaphatunk. Az erőteljes technológiai 

közvetítettség pedig a központi karakter önmegértésre való hajlandóságát torzítja.
16 

  

III.3. Sorozatgyilkos minták   

 

 Ezek mellett egyáltalán nem elhanyagolható fokozott érdeklődése a sorozatgyilkosok 

iránt. Ebben már kilóg környezetéből, hiszen társasága nem foglalkozik ilyennel, ám 

jelentőséget sem tulajdonít Bateman ilyen irányú tájékozottságának. A reakció erre kimerül a 

                                                 
15 Marco Abel: Violent affect. Literature, cinema, and critique after representation.  University of Nebraska 

Press, 2007. Lincoln and London 52-53.o.  

16 L. Varga Péter: A metamorfózis retorikái. Budapest, Nemzeti Kulturális Alap, 2009. 189.  
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pillanatnyi értetlenségben, vagy múló zavartságban. Egy alkalommal például Ed Gein egyik 

megnyilvánulásáról beszélt, aki, ha egy nőt látott, először elgondolta, milyen lehet rendesen 

megismerkedni vele, beszélgetni, majd, hogy miként mutatna a feje egy pózna végén. Ezt 

Patrick humoros közbeszólásnak szánta volna, a társak azonban nem tudtak mit kezdeni vele, 

igaz, megrökönyödésnek sem mutatták jelét.  

Azt tehát fontos szem előtt tartanunk, hogy bizonyos bűnözők életét rendszeresen olvasta, 

többször hivatkozott rájuk, bizonyos szinten példaképnek tekintette őket. Itt már, úgy 

gondolom, nagyobb biztonsággal kijelenthetjük, hogy cselekedeteiben szerepe volt 

„elődjeinek”, sokkal inkább, mint a médiának. Valójában konkrét viselkedési mintaként 

szolgáltak neki, ezért szükségesnek tartom, hogy pár mondatot szóljunk róluk.  

 Nézzük meg tehát közelebbről először az imént említett Ed Geint (3. kép), akinek a 

tetteivel a legtöbb párhuzamot véltem felfedezni. Ő kizárólag nőket ölt, a hozzájuk való 

viszony megértéséhez tudnunk kell, hogy gyermekkorában kettős nőkép alakult ki benne. 

Anyja vallási fanatizmusában elzárva nevelte őt és bátyját, így akarva megóvni őket a bűntől, 

vagyis a másik nemtől. Ezért egyfelől rendkívül zárkózottá vált, másrészt a nőket a rossz 

forrásával azonosította. Létezett azonban egy másik képe, méghozzá az anyjáé, aki rendkívül 

domináns személyiség volt, Gein rajongott érte.
17

 Paradox helyzet volt tehát, hogy épp egy 

végletekig magasztalt nő mondja saját nemét a bűn forrásának. Patrickhez hasonlóan Ednek is 

csupán a kedves, visszafogott oldalát ismerték a szomszédok, így rendkívül megrökönyödtek, 

mikor kiderült, milyen is valójában. Először sírokat rabolt, később élő személyeket rabolt el, 

és ölt meg. A gyilkosságnál azonban nem állt meg. Ekkor következett a nekrofília, 

kannibalizmus, a testrészek különböző felhasználása, vagy csak egyszerű tárolása (kiállítás 

trófeaként, tál koponyából, bútorhuzatok, ruhák emberi bőrből, maszkok, szív, orr, fej, 

genitália, stb.). Közrejátszott még kíváncsisága is, milyen lehet női testben élni, a testrészeket 

gyakran magára próbálta (nagyrészt ő adta az inspirációt A bárányok hallgatnak című film 

Buffalo Bill karakterének megformálásához). Épelméjűségét nem sikerült tisztázni, végül 

kórházi kezelésben részesítették, ahol igen jó magaviseletet tanúsított, majd a rákkal folytatott 

hosszú küzdelem során halt meg 1984-ben.
18

   

 Míg Ed Gein módszereinek szélsőségeivel tűnt ki a sorozatgyilkosok között, Ted 

Bundy (4. kép) az áldozatok számával, körülbelül harminc gyilkosság fűződik hozzá. 

                                                 
17 http://crime.about.com/od/murder/p/gein.htm  

18 http://horrorfreak.freeblog.hu/archives/2008/01/30/Sorozatgyilkosok_-_Ed_Gein/  

http://crime.about.com/od/murder/p/gein.htm
http://horrorfreak.freeblog.hu/archives/2008/01/30/Sorozatgyilkosok_-_Ed_Gein/
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Akárcsak Bateman, neki is rendkívül megnyerő külsejű, intelligens oldalát látták csak, 

kezdetben tanulmányaiban és magánéletében egyaránt sikeresen szerepelt. Nőkkel való 

látszólag stabil kapcsolata ellenére először szexuálisan zaklatott, majd meg is ölt lányokat, 

áldozatai között egy tizenkét éves is szerepelt. Elrablási módszere (amit szintén felhasználtak 

az említett Buffalo Bill alakjához) volt, hogy begipszelt kezére hivatkozva kért segítséget, 

majd ütötte le kiszemeltjeit. Bundy-t halálbüntetésre ítélték, amit 1989-ben hajtottak végre 

Floridában.
19

  

 Patrick nagy érdeklődést tanúsított a jelenleg is börtönben ülő Charles Manson (5. 

kép) iránt is.  Gyerekkorától követett el kisebb-nagyobb bűncselekményeket, amikért többször 

került elzárásra. A kezdeti lopások, hamisítások után azonban kegyetlen gyilkosságokra is sor 

került. A zenéléssel sikertelenül próbálkozó Manson egy bűnbandát, a Családot hozta létre, 

amelynek megszervezését filozófiai gondolataival alapozta meg. Víziói kivitelezéséhez az 

erőszaktól, áldozatoktól sem riadt vissza. Alapvetően számított a négerek lázadására, s úgy 

érezte, a fehérek elsöprése a Család felemelkedését segíti. Patrick rasszizmusába talán ez is 

belejátszhatott. Mikor azonban a várt mészárlás nem történt meg, azt mondta követőinek, 

nekik kell megmutatni az elsöprés módját. Brutális, csoportosan elkövetett gyilkosságok 

vették kezdetüket, nőket és férfiakat egyaránt öltek.
20

  

 Manson egyértelműen antiszociális személyiségzavarral küzdött,
21

 pszichopátiájához 

azonban igen magas IQ szint társult, ahogy rendkívüli intelligencia mondható el Bateman 

következő példaképéről, Son of Samről, vagyis David Berkowitzről. Ő ismét főleg nőket ölt, 

áldozatai száma körülbelül negyvennégyre tehető. Vele kapcsolatban felmerült az okkultizmus 

is, ám ez pontosan nem tisztázott.
22

   

III.4. A sade-i filozófia, az önzés és tárgyiasulás megfogalmazója  

 

 Patrick még más bűnözők életével is foglalkozott, alapvetően azonban ez a négy 

ember volt számára meghatározó. Cselekedeteihez mintákra talált bennük, emellett azonban 

volt még valaki, akivel erőteljes párhuzamot vonhatunk. A bevezetőmben már említettem, az 

időbeli távolság ellenére miért tartom szükségesnek a sade-i világgal való összehasonlítást. 

                                                 
19 http://www.biography.com/people/ted-bundy-9231165  

20 http://history1900s.about.com/od/1960s/p/charlesmanson.htm 

21 Ronald J. Comer: A lélek betegségei. Budapest, Osiris, 2003. 558.  

22 http://www.fortunecity.com/roswell/streiber/273/berkowitz_cf.htm  

http://www.biography.com/people/ted-bundy-9231165
http://www.fortunecity.com/roswell/streiber/273/berkowitz_cf.htm
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Túry György Ellis társadalmi szatírájának elődjeként nevezi Sade-ot (6. kép), mivel ő is egy 

eltárgyiasult válságkor válságirodalmát hozta létre. Az önzés filozófiája erőteljesen igaz az 

Amerikai Psycho világára, ahol az egyén számára csak az önélvezet létezik, a külvilág csak 

eszköz a vágyak kiszolgálására. A másik tehát mindig dologi minőségben van csak jelen, az 

élvezet nem az emberiből, az élőből ered, hanem a tárgyból, ami fetisizmust von maga után.
23

  

 Vessünk tehát pillantást először a felvilágosodás libertinusaira, az általuk elképzelt 

világra!  

Sade műveiben szinte mindig a természetességre hivatkozik, ami szerinte azt jelenti, az ember 

kizárólag a saját vágyaival foglalkozik, hiszen alapvetően mindenkinek önmaga kell, hogy a 

legfontosabb legyen. A természet hangja nála tehát önző, és szüntelenül az élvezkedésre 

szólít. Igazi kéj pedig minél hevesebb érzelmi-érzéki megrázkódtatásból származik, az idegek 

együttesét a leghevesebb behatásnak kell érnie. A legélénkebben pedig a fájdalom érint, mert 

az hozza elő az emberből a rejtett állati ösztönöket, így nagyobb hatást ér el.  

És, mivel a legfontosabb mindig a saját élvezet, a másoknak okozott szenvedésnek nem kell 

bűntudatot okozni. Egyfelől, mert azt a kéjenc nem érzi, számára nem létezik, másfelől, mert 

a kegyetlenséget Sade erényként definiálja. Úgy véli ugyanis, ez az, ami a civilizáció ellenére 

az ember természeti oldalát jelzi.
24

  

Az áldozat saját érzései iránti közömbösségéhez a másik tárgyként való kezelése is 

hozzájárul. Ezt jelzi egyrészt az áldozatok némasága, másrészt a leírásuk. Akárcsak Ellisnél, 

itt is a test anatómiai leírása történik, az arc, szemszín nem érdekes. A szépség üres retorikai 

portréként jelenik meg, nem mutatja be részletesen.  

 Sade szexuális ábrázolását nem megfelelő szó erotikusnak nevezni. Az ahhoz 

szükséges sugalmazás, metaforikusság helyett ugyanis itt állító-kijelentő módon jelenik meg a 

nemi élvezet. A szerelem tehát rögtön csupasz, nem előzi meg célzás, játék, ráhangolódás (7. 

kép). Így az öltözködésnek is behatárolt funkciói vannak (megalázás, áldozatok 

kategóriájának kifejezői, gyorsan levehető jelmezek). És, bár a tobzódás hirtelen és féktelen, 

nem kaotikus. Ahogy Patrick rendezi mindig a pozíciót, úgy itt is tökéletes összhang, 

szervezettség uralkodik. A jelenetek ezért nem gépiesek, hanem inkább lenyűgöző 

sportteljesítményre emlékeztetnek. Szabály ugyanis, hogy minden műveletben a lehető 

legtöbb pozitúrát kell adott idő alatt létrehozni. Tehát egyfelől minden résztvevőnek meg kell 

                                                 
23 Ue.  

24  De Sade márki: Filozófia a budoárban. Budapest, Pallas Lap- És Könyvkiadó, 1989. 56-57.  
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találnia a saját helyét a kompozícióban, másrészt a test minden zónáját ki kell elégíteni.  

 Sade a paráználkodást összekapcsolja a fényűzéssel, lakomákkal. Ahogy az Amerikai 

Psychoban, itt is igen részletes leírásokat kapunk az öltözetekről, ételekről. A kéjencek 

gazdagok, a pénz igen sokat jelent. Egyfelől eszköz, másrészt a sikkasztások, rémtettek tárgyi 

bizonyítéka (a bűn és erény Sade-nál felcserélődik), valamint látványosabb lesz a 

nyomorúság. Az ábrázolt közösség valójában internátustársadalmat hoz létre, ami alapvetően 

két részre oszlik: a fényűzőkére és az áldozatok kasztjára. A jólét pedig nem a kényelem miatt 

élvezetes, hanem a tudattól, hogy ez mások fájdalmaiba került.
25

 Ez részben talán 

magyarázatot adhatna arra is, miért járnak szüntelenül Patrick fejében a hajléktalan emberek, 

a műben említést találunk a Les Misérables musicalre és a Koldusoperára, az utcán haladva 

mindig megjegyzi, ha látott egyet, gyakran szórakoztatja magát gúnyolásukkal.  

III.5. A pszichés zavar  

 

 Mint láthattuk tehát, viselkedési mintáit egyfelől bűnözőktől veszi, másrészt a Sade 

által megfogalmazott atmoszféra erőteljes hatást gyakorol rá. Ezek átvételére azonban 

fogékonyság is szükséges. Patricknél a pszichopátia egyértelmű jeleit fedezhetjük fel. A 

személyiségzavarok a legnehezebben kezelhető pszichés problémák, nem tisztázott, milyen 

mértékben lehet betegségnek tekinteni őket, ahogy örökölhetőségük vagy kialakulásuk pontos 

oka sem. Ezek a belső élmények és a viselkedés átfogó, tartós mintája, amely jelentősen eltér 

az egyént körülvevő kultúra elvárásaitól.
26.

Egyik fajtája az antiszociális személyiségzavar, 

más nevén pszichopátia. Nem a köznyelv által használt „antiszociális” fogalomra kell itt 

gondolnunk. Itt már ugyanis gyakran bűntettek lesznek ennek a következményei, mivel 

semmibe veszik, sőt, rendszeresen megsértik mások jogait. Épp ezért az előbbre jutásuk 

közben másoknak okozott fájdalom nem érinti meg őket, képtelenek a megbánás, 

lelkiismeret-furdalás, együttérzés tanúsítására. A külvilág számára azonban nem mindig 

felismerhető ez, mivel rendkívüli intelligenciájuk révén az alkalmazkodás látszatát kiválóan 

fent tudják tartani, manipulációs képességeiket is alkalmazva. Emellett nárcizmus jellemző 

rájuk. Kiváltó ok lehet a kockázatvállalás iránti fokozott igény, amit az ebben a csoportban 

                                                 
25 Roland Barthes: Sade In: De Sade Márki: Filozófia a budoárban. Budapest, Pallas Lap- És Könyvkiadó, 

1989.  140-148.  

26 Ronald J. Comer: A lélek betegségei. Budapest,  Osiris, 2003. 547.  
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megfigyelt nagyobb mértékű alkoholfogyasztás csak erősít.
27

  

Mint említettem, a pszichopátia érvényesüléséhez különböző szerek is hozzájárulhatnak, 

amikből Patrick igen sokat szed. Elsősorban a kokaint említeném, melyre igen rendszeresen 

van szüksége. Ez a serkentőszer az orrba szippantva éri el hatását, ami azonnali 

magabiztosságot és szinte orgazmusszerű örömérzetet okoz. Nagyobb mennyiség bevétele 

már mozgászavarokat, agressziót, kényszergondolatokat, hallucinációt vált ki. Patrick 

általában az anyag kis mennyiségére és gyengeségére panaszkodik, azt a keveset azonban 

rendszeresen szedi. Ezért már képtelen is lenne szedésének abbahagyására, ami emocionális-

mentális problémákat idéz elő, kognitív károsodásokhoz vezet.
28

 Ennek a tartósságnak (is) 

tudhatók be emlékezetzavarai, abszurd megfigyelései (pl. Patty Winters Show bizarr részeinek 

leírása is utalhat kábult állapotára), valamint orrvérzései, izomgörcsei.  

Ezt gyakran alkohol fogyasztásával párosítja, ami egyrészt tovább rontja fizikai-mentális 

egészségét, másrészt a gátlások további csökkenését segíti elő.  

Nem elhanyagolható továbbá a nyugtatók rendszeres szedése, mint a Xanax, illetve a Valium, 

amik alkoholelvonás vagy pánikbetegség, szorongás esetén szedendő antidepresszánsok. 

Mindkettő mellékhatásai között megtalálható a depresszió, feledékenység, zavartság.
29

  

III.6. Két én között   

 

Mint említettem, a pszichopaták esetében gyakran fordul elő, hogy a külvilág csak a 

felé mutatott megnyerő, megbízhatóságot sugárzó képet ismeri róluk, ezért is lesz olyan nagy 

a megrökönyödés, mikor a háttérben zajló szörnyű tettekre fény derül. Ez felületi olvasatnál 

Patricknél is igaz. Gondoljuk csak át, hogy nyilatkoznak róla! Nézhetjük akár Jean 

véleményét: „Maga... törődik a másik emberrel... ami nagyon ritka dolog ebben a hedonista 

világban.” majd: „Maga  olyan édes... maga olyan titokzatos... maga olyan... figyelmes... És 

szerintem a félénk férfiaknak romantikus természetük van”, vagy az ügyvédjére, aki tréfának 

veszi vallomását: „ez a Bateman olyan... pubika, hogy a dolog nem igazán volt hiteles. 

Egyébként jót röhögtem rajta... Ez a Bateman felcsípni se tudna még egy call-girlt se”.  Ez 

két szélsőség, ám jól mutatja, akármit is látnak benne, a gyilkosságra való hajlamot messze 

                                                 
27 Uo. 555-558.  

28 Uo. 397-400.  

29 http://www.hazipatika.com/gyogyszerek/termek/XANAX_1_mg_tabletta/1854 ill. 

http://enfo.agt.bme.hu/drupal/node/9052  

http://www.hazipatika.com/gyogyszerek/termek/XANAX_1_mg_tabletta/1854
http://enfo.agt.bme.hu/drupal/node/9052
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nem tételezik róla. Alapvetően tehát csupán egy jóképű, mindig divatos, mindenből 

naprakész, előzékeny fiatalemberként ismerik. Emiatt már olyan olvasat is alakult ki, amely 

az énkettőzés szituációjáig is elment (még a szuperhős, Batman alakjával is összevetve).
30

  

Én úgy látom azonban, a pszichopatáktól eltérően Patrick nem törekszik ennek a látszatnak a 

fenntartására, azt pedig végképp nem mondhatjuk, hogy kettős életet él. Éppen ellenkezőleg, 

folyamatos jelzéseket küld valódi, felszín alatti énjéről a világnak, mely azokat nem veszi 

észre (8. és 9. kép). Említenék pár példát, amik segítségével könnyebben érthetővé teszem 

feltételezésemet. Már a könyv elején megvallja igazi valóját, senki nem veszi azonban 

komolyan egy parti után Evelyn kérdésére adott válaszát: „Ő egy nagyon helyes kisfiú, igaz-e, 

cucikám? - Nem éppen – motyogom magamban – én egy közveszélyes pszichopata vagyok”. 

Másik alkalommal, mikor Evelyn épp a leendő esküvőjüket tervezgeti, Bateman közbevág: 

„Én meg hoznék magammal egy Harrison AK-47-es rohamfegyvert – mondom unottan – 

harmincas tárral, hogy miután szétlövöm vele az anyád hájas fejét, még azt a buzi bátyádat is 

el tudjam intézni.” Evelyn azonban, mintha meg se hallotta volna, sorolja tovább a teendőket, 

nem fogta fel a szavait. Később a hosszúra nyúlt telefonos vacsoraszervezésnél kérdik meg 

társai, mihez lenne kedve, mire így felel: „Én a legszívesebben... péppé verném egy nő arcát 

egy téglával”, mivel azonban ezt a válaszát figyelemre sem méltatják, később újra 

próbálkozik: „Mint tudjátok, fiúk, én képes vagyok rá, hogy akár többször egymás után is 

beleverjek egy ólomcsövet egy vaginába... persze együttérzőn”, ezt a megnyilvánulását is 

félreértik azonban, hiába teszi hozzá, hogy nem olyan hencegésre gondolt, mint ők hiszik. 

Legérzékletesebb talán az, mikor egy Halloween-buliban szendvicsembernek öltözik, 

táblájára pedig kiírja, hogy „TÖMEGGYILKOS”, alája pedig: „Én vagyok az!”, valódi 

embervérrel.   A ruhája is csupa vérfolt volt, kezében az egyik lány kitépett hajcsomóját 

tartotta, a gomblyukába tűzött virág mellé pedig egy lefőzött ujjcsontot helyezett. A 

jelmezversenyt mégsem ő nyerte, nem tartották elég eredetinek. Emellett a – néhol talán kissé 

túlzásba hajló – részek mellett számos esetet nézhetnénk még, melyekből azt a következtetést 

vontam le, hogy Patrick tudatosan igyekszik jelezni környezetének a benne lévő hajlamokat. 

Tulajdonképpen a határok feszegetése történik. Egy szélsőségesen objektivizálódott 

környezetben, ahol az emberek elbeszélnek egymás mellett, összetévesztik egymást, az 

egyetlen mérce a státusz, Bateman keresi azt a pontot, amivel felhívhatná magára, 

                                                 
30 Fodor Péter: Hiszem, ha látom. In: Prae, 2004/2. 18.  
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általánosabban a szubjektumra a figyelmet. Ez azonban nem egy egyszerű feltűnési vágy. Az 

értelmetlen ciklikusságot, üres fecsegéseket és tekinteteket akarja megtörni, mivel azonban a 

szó, a kulturált társalgás hatástalannak bizonyul, egyre erőteljesebb eszközökhöz folyamodik. 

A lényeg, hogy az eltárgyiasult életben vegyék észre újra az individuumot, az élőt: „A szex 

csak matematika. A személyiség immár érdektelen. Mit számít az intelligencia? Okszerű 

gondolkodás. A vágy – értelmetlen. Az ész nem segít. Az igazság halott... A gondolkodás 

hasztalan, a világban nincsen többé értelem”. Egy ilyen szinten abszurd szituációban a 

részéről a kísérlet is abszurddá válik: azt kockáztatja, torzítja el, gyalázza meg, vagyis sodorja 

veszélybe, aminek az értékéről (vagy talán a létezéséről is) megfeledkeznek. Miután egy lány 

húsából készített fasírtot eszik, váratlanul zokogásban tör ki: „Én csak azt akarom, hogy 

szeressenek”. Hiába népszerű ugyanis, s kedvelik sokan, igazi érzéseket, valódi szeretetet 

senki részéről nem tapasztalt. A brutális gyilkosságok hátterében részben ez a kétségbeesett 

próbálkozás áll, s mint kiderül, ez sem elég ahhoz, hogy odafigyeljenek rá, mint egyént 

kezeljék. Úgy vélem, egy kiszólása a befogadók felé is van e téren. Ez pedig az a helyzet, 

mikor Evelyn hívja fel telefonon, és elmondja, szomszédját brutálisan megölték. Patrick a 

feltett kérdésre, merre járt a gyilkosság időpontjában, nem tud megnyugtató alibit adni, majd 

megjegyzi, azért nem akar most találkozni Evelynnel, mert a nő levágott feje még nála van. 

Bár erről a gyilkosságról nem számolt be az olvasónak, s elsőre talán ismét csak egy gúnyos 

piszkálódást látunk benne (amellyel oly' gyakran él a lánnyal szemben), itt ugyanazt látom 

megtörténni, amit a társaság körében tesz: próbára tesz minket, hogy csak a leírt szavaknak, a 

látszatnak hiszünk-e, vagy mögé látunk-e tréfálkozásainak?  

 Úgy vélem, mondhatjuk tehát vérszomjas cselekedeteit egy próbálkozásnak, 

hangsúlyozni kell azonban, ehhez számos más, korábban említett tényező is hozzájárul 

(viselkedészavara, sorozatgyilkos példaképek, különböző szerek rendszeres szedése). Az 

erőszak egy idő után már a saját személyének, idegeinek nyugtatásához is szükséges, a regény 

vége felé arról számol be, rosszul érzi magát nyilvános helyen, mert a körülötte lévőkben 

automatikusan áldozatokat keres. Azért, hogy közelebb kerülhessünk motivációihoz, valamint 

jobban megértsük, miért találta ezt a szélsőséges módszert a legalkalmasabbnak, szükséges 

alaposabban megvizsgálnunk tetteit.  
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IV. Tettei  

 IV.1. A borzalmak befogadói kezelése   

 

 Kevés olyan könyvet találunk, ami már a megjelenése előtt nagy mértékű botrányt 

kavart. Az Amerikai Psycho azonban ezek közé tartozott. Először a Simon and Schuster kiadó 

vonta kétségbe, hogy ki kell-e egyáltalán adni, majd Ellis két előző regényének illusztrátora, 

Corsillo utasította vissza a munkát. A Times is felháborítónak minősítette egyik cikkében, 

Tammy Bruce vezetésével pedig a feministák a könyv bojkottját követelték.
31

 Ezek a reakciók 

csak egy részét képezik annak a hatalmas ellenkezésnek, ami körbevette a könyvet, a szerző 

legnagyobb megdöbbenésére. Számított negatív kritikára, a kialakult helyzetről azonban azt 

gondolja, ez már független a könyv tartalmától, és a fogadtatás sokkal felháborítóbb, mint 

maga a könyv.
32

 Különbséget kell tudni tenni ugyanis az olvasottakon való megsértődés és 

megrendülés között, hiszen utóbbi egy egészséges érzés.
33

  

Gyakran érte az a vád, hogy így példát mutathat a leendő bűnözőknek, az erőszak pártján áll, 

mivel nem hangsúlyozza ennek negatív voltát. Ellis egyszer ezt felelte rá: „Mivel soha nem 

lépek közbe, és mondom azt, hogy 'Hé, ez mind helytelen!', az emberek felháborodnak. Ez 

számomra botrányos! Ki mondja azt, hogy a sorozatgyilkosság helytelen!?? Ez nem magától 

értetődő??”.
34

 A szerző egyébként tudatosan is elhatárolódott attól, hogy „morális regényt” 

hozzon létre, úgy vélte, az erkölcsi tanulság levonása a befogadó feladata. Ő inkább 

dokumentál, tényeket közöl, kérdéseket tesz fel, amik megválaszolását nem tartja az írók 

feladatának.
35

  

Végső soron azt mondhatjuk, akárcsak Sade művei esetében, itt sem egy erkölcstelen, hanem 

egy erkölcs nélküli világ kerül bemutatásra.  

Az tény, hogy a gyilkossági jelenetek leírása rendkívül erőteljes, sokkoló, a rémület mellett 

(vagy helyett) gyakran undort kiváltó. Ezt viszont ismét érezhetjük kiszólásnak a műből. Az 

ember ugyanis a sok agresszió ellen védekező mechanizmussal él, bizonyos szintű 

közömbösséggel, amit nem feltétlenül kell negatív értelemben venni, hiszen minden erőszak 

                                                 
31  Robert Love: Interjú Bret Easton Ellis-szel. In: Szép literatúrai ajándék 1998/1. Pécs 100.  

32  Uo. 105.  

33 Uo. 104.  

34 Túry György: Amerikai etikai kritika: Irodalom- és kultúrtudományi vizsgálódások a késő huszadik 

századból. Budapest, Kijárat, 2009. 139-140.  

35 Michael Schumacher: Interjú Bret Easton Ellisszel. In: Helikon, 2003/1. 90-91.  
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hatását mélyen átérezni túl sok lenne az embernek. Mégis tapasztalnunk kell egy negatív 

közömbösséget is, amit a legtöbbször a média hatásának tudnak be, hivatkozva a sok 

verekedésre, lövöldözésre, gyilkosságra, amit rezzenéstelenül nézünk végig a tévében. Úgy 

vélem azonban, bizonyos szintű érzéketlenség az előtt is jelen volt, elég arra gondolnunk, 

hogy az emberi történelem legfontosabb eseményei nagy részben háborúk, mészárlásokkal 

járó hódítások.
36

 Az agressziót mint olyat, tehát elítéljük, valamilyen szinten azonban 

legitimizálva van a közösség által. Ebbe belejátszhat az is, hogy az erőszakot, az igazán durva 

brutalitást nem tudjuk elképzelni, csak azt hisszük, ismerjük. Ezért is döbbenünk meg annyira, 

mikor találkozunk egy olyan leírással, ami kíméletlenül, minden részletet elmondva mutat be 

egy gyilkossági jelenetet.
37

 Így tehát nemcsak környezetét, de bennünket is felráz az 

erőszakról való gondolkodásunkból/közömbösségünkből, s puszta valójában láttatja az élő 

test kínzásainak, elpusztításának minden gyötrelmét.  

Akármilyen visszataszítónak és olykor talán túlzónak is érezzük ezeket a részeket, tudnunk 

kell, Ellis alapos kutatást végzett e téren az FBI aktáiban, és a valóság sokszor a regényben 

leírtaknál borzalmasabb volt.
38

 A jelenetek írása őt magát is megviselte, bevallása szerint 

sokat sírt, ivott, drogozott közben, hogy kibírja, és boldogtalannak érezte magát.
39

  

Valóban, ahogy Jaucourt fogalmazott az általános kínzásokkal, kivégzésekkel kapcsolatban: 

„Fájdalmas, többé-kevésbé kegyetlen testi büntetés.. .Megmagyarázhatatlan jelenség, hogy a 

sokoldalú képzelet mekkora barbárságra és kegyetlenségre képes”.
40

 A kínzás Foucault 

szerint valóban kegyetlen jelenség, de nem vad.
41

 Dühből nem lehet csinálni, higgadtságot 

igényel az aktív személytől.
42

 Többnyire kiszámított megszakításokkal késleltetik, és egymás 

utáni támadások sorával sokszorozzák meg a halált. Három fő kritérium van. Egyrészt 

értékelhető, mérhető mennyiségű fájdalmat kell okozni, másrészt a halál is lehet kínzás, ha 

alkalmat ad a szenvedés kiszámított fokozataira. Végül, a kínhalál tulajdonképpen az élet 

visszatartásának egy módja, mikor a halál előtt a testből még kinyerik a legkülönbözőbb 

szenvedéseket.
43

 A kínzási módszerek egyik velejárója pedig az alany méltóságának 

                                                 
36 Elliot Aronson: A társas lény. Budapest, Akadémiai, 2008. 255.  

37 Marco Abel: Violent affect. Literature, cinema, and critique after representation.  University of Nebraska 

Press, 2007. Lincoln and London 56.  

38  Robert Love: Interjú Bret Easton Ellis-szel. In: Szép literatúrai ajándék 1998/1. Pécs  107.  

39 Jamie Clarke: Interjú Bret Easton Ellis-szel. In: Fosszília 2004/4.; V. 4. 45.  

40 Michel Foucault: Felügyelet és büntetés. Budapest, Gondolat, 1990. 47.  

41 Uo. 56.  

42 Uo. 20.  

43 Uo. 47-48.  
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meggyalázása, emberi mivoltából való kivetkőzése. Ez a megalázó testhelyzetek, a fájdalom 

elviselhetetlensége, szexuális tabuk áthágásával érhető el.
44

  

IV.2. A kegyetlenkedés elszabadulása   

 

Patrick áldozatai között különféle emberek (és állatok) szerepelnek (hajléktalan emberek, 

homoszexuálisok, utcai zenész, gyerek), a legnagyobb kegyetlenséggel azonban a nőket ölte 

meg. Erre a különbségre később visszatérek. A lányokkal általában mindig a nemi aktus után 

végzett, mikor az egyre vadabbá váló érintkezés hirtelen tudatos kínzásba csapott át. A 

szadizmusba átcsapó eseményben olykor egy ideig partnerre talált bennük (pl. cigaretta 

elnyomása a testen), mikor viszont bizonyos félreérthetetlen jelekből rájöttek áldozat 

mivoltukra (pl. testrész kiharapása, késelés), azonnal menekülni igyekeztek, de későn. 

Többnyire alkohol vagy drogok hatása alatt álltak ekkor már. Úgy gondolom, a rendkívül 

szélsőséges, elnyújtott ölési forma egy eszköz volt Patrick számára a felszín alá ásásban, 

hiszen úgy vélte, így az ember igazi valója feltárulhat, megláthatja azt, amit nem a trend 

diktál, nem sablonos, hanem az ember legmélyebb valója, és ilyen helyzetben csak azt tudja 

mutatni. Ezért is veszi fel a kínzásukat videóra (nem kizárólag technikai ragaszkodása, a 

másodlagos valóság szükségessége
45

 miatt), hogy megérthesse őket. A reakciók mégis 

sablonosak maradnak: sírás, könyörgés, elképedés, az eszméletvesztés fokozatai. Nem alakul 

ki tehát közöttük számára értékelhető párbeszéd, nem kerül közelebb hozzájuk. Nincsenek 

vallomások, utolsó üzenetek, nem beszélnek az életükről, a halál pillanatában nincsen 

visszatekintés az életükben fontos, vagy elmulasztott dolgokra. Ellentétben például a 

középkori példákkal, ahol a nyilvános kínzások az igazság pillanatának számítottak, 

vallomástétel, hősies fájdalomtűrés révén akár tiszteletet is kivívhatott az elítélt, tehát intenzív 

érzelmi-értelmi megnyilatkozásoknak voltak tekinthetők.
46

 A regényben az áldozatoknak 

azonban nincs miről beszélniük.  

 A narrátor saját bevallása szerint már idegei megnyugtatásához is szükséges legalább 

az ölés. Itt valószínűleg az agresszió egyik járulékos jelenségéről, a katarzisról, az energia-

levezetés pszichoanalitikus fogalmáról van szó, vagyis a felgyülemlett feszültségek 

                                                 
44 Francoise Sironi: Hóhérok és áldozatok. A kínzás pszichológiája. Budapest, Göncöl, 2010. 23.  

45 Kékesi Kun Árpád: Az értelem(hiány) keresztútjai. In: Literatura, 1996/1. 65.  

46 Michel Foucault: Felügyelet és büntetés. Budapest, Gondolat, 1990. 63.  
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levezetéséről.
47

  Mégsem mindig tud itt megállni. Úgy látom, módszereiből több szintű 

következetések vonhatók le. Az ember mint tömegtermék miatti, sablonosan tökéletes test 

ellen lázad, mikor a végletekig eltorzítja, groteszkké téve azt, beleértve az arcot is. Módszerei 

rendkívül kreatívak, átgondoltság, felkészültség jellemzi őket. Találhatunk köztük régóta 

bevett szokást is (pl. patkánnyal kínzás, ami a középkor óta máig előfordul). Míg Freud 

szerint a perverzió alapvetően regresszió az infantilis ösztönökre, későbbi elemzők szerint az 

agresszív impulzusok kielégítését jelenti a partner megalázásával. Stoller már egyenesen azt 

állítja, a szadizmus a gyűlölet erotikus formája.
48

 Ezen túlmenően azonban meg kell értenünk, 

hogyan segíti elő ezt a gondolkodásmódot az objektivizálódás. A szubjektum halálával 

ugyanis kicserélhetősége miatt értéktelenné válik számára az emberi élet. Egy Sade-éhoz 

hasonló tárggyal kerül tehát szembe, azzal a különbséggel, hogy ezt a sajátos felfogást nagyon 

intenzíven hozta elő benne az őt körülvevő kultúra. Míg Sade esetében egy aktív, természetre 

hivatkozó filozófia egyik pontjává alakul a Másiknak mint objektumnak, eszköznek kezelése, 

itt Patrick a társadalom részeként passzívan teszi ezt a szemléletet magáévá, s igyekszik is tőle 

szabadulni. Mindenesetre, ez a szemlélet eleve csökkenti a lelkiismeret-furdalást, bűntudatot 

(mint megjegyeztem, az antiszociális viselkedészavar esetében egyébként sem feljegyzett 

jelenség), hiszen a nő teste így csupán szervek sokaságának számít, csonkolása egy tárgy több 

részre való osztását jelenti, ami a deszubjektivizálás kiterjesztése.
49

 Többször fordul elő 

például olyan jelenet, melyben a levágott testrészeket a még élő lánynak megszerzett 

trófeaként mutatja fel. „Közben már látom, hogy igen jellemző módon ez a lány is rút, 

értelmetlen halált fog halni; még szerencse, hogy hozzá vagyok szokva a horrorhoz. Ami a 

szemem előtt folyik, szinte a horror esszenciája, engem azonban meg sem rendít, sem fel nem 

kavar.” Az ő számára tehát ez egyenértékű lesz az öltözködéssel, evéssel vagy bármi mással, 

amit tesz, valójában a napi rutinjába épül bele teljes természetességgel. Abel már az erőszak 

unalmáról beszél ennek kapcsán. Hozzáteszi azonban, először azok számára lehet 

megdöbbentő, akik az előzmények (a könyv egyharmadáig nincs szó erőszakról) alapján nem 

jöttek rá Bateman hajlamaira, de lehetett rá számítani. És, bár a jelenetek egyre erősödnek, 

beépülve a rutinba, ugyanolyan részletességgel leírva sokak számára vontatottá válhat.
50
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Pedig az agresszív cselekedetek további hasonló cselekedetekre buzdíthatnak, a gátakat a 

tettek is csökkenthetik, mivel az erőszak igazolódott.
51

 Ezek közben azonban maga is kifordul 

emberi mivoltából, amit érez is: „ott állok fölötte mezítelen, nyilván észbontó borzadállyal 

tölti el, hogy belőlem szemlátomást gyakorlatilag teljesen hiányzik az emberiesség szikrája 

is”. Később azonban Evelyn, mikor a szemére veti, hogy ő nem is ember, ezt sértődötten 

visszautasítja. Az öléssel azonban nincs ennek vége, nem tud leállni, kielégültsége hamar 

alábbhagy, ezért indulatait, elkeseredettségét a holttestre is kivetíti. Ez véleményem szerint 

érzései lezárhatatlan voltát is kifejezik. Sade-nál nem figyelhetjük meg, ez inkább a 

valóságban, a példaként felhozott Ed Geinnél volt megfigyelhető, ahogy a testrészekkel, 

maradványokkal bánt.  Általában napokig csak tárolta, nem egyszer azonban dekorálásuk is 

előfordult.  Egy helyen Bateman ezt írja: „Az öltözőszekrényemben három vagina hever, 

melyeket nemrégiben metszettem ki mindenféle nők testéből, akiket a múlt héten öltem meg... 

Az egyikre hajcsattal kedves kis svájcisapkát tűztem, a kedvencemre pedig kék szalagot 

(Hermés [márka]) kötöttem”. Mint az idézetből is láthattuk, már teljesen groteszk 

megjelenítéssel találkozhatunk. Gyakori jelenség volt azonban még nála a kannibalizmus is, 

akár nyersen, akár főzve vagy kisütve evett áldozataiból, testrészeikből. Azok leírása pedig 

igen hasonlít az éttermi ételek bemutatásához, így a valaha élő személyt fogyasztási cikké 

degradálja. Kannibalizmusát azzal is igazolja, hogy az elfogyasztott részek nem is voltak 

értékesek.
52

 Ezek mellett nem egyszer kerül sor a holttesttel vagy levágott részekkel (fejjel 

való orális) közösülésre. Itt azonban nem mindig jár sikerrel, nem éri el a kívánt élvezetet. Ez 

betudható egyfelől a sok drog hatásának, másrészt egy mély csömörnek is. Materializálódásuk 

(„A szex csak matematika... A vágy-értelmetlen.”) révén ugyanis a nemi aktusok leírása, 

akárcsak Sade-nál, itt is elveszíti erotikus jellegét, helyére a kiábrándult undor kerül.  

IV.3. A szadizmus mögött   

 

Mit láttuk, s előre jeleztük is, számtalan hasonlóságot, egyezést találhatunk a szadista 

felfogással. Úgy vélem azonban, mielőtt egyértelműen ezzel a jelzővel illetnénk Batemant, fel 

kell hívni a figyelmet egy nagyon jelentős, alapvető különbségre. Mint tudjuk, Sade-nál 

minden tett motivációja és célja a gyönyörérzés. A regényt olvasva Patricken is ezt látjuk, 
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akár fizikai érzésre, akár lelki élvezetre gondolunk. Tisztázni kell azonban, hogy nála nem ez 

az elsődleges érzés, hanem a saját fájdalma. Ezt írja egy helyen: „A kín, mely gyötör, heves és 

szüntelen, és nem akarom, hogy más jobb világban éljen, mint én. Azt akarom, szenvedjen más 

is ugyanúgy, ahogyan én. Azt akarom, hogy senki ne meneküljön meg.” Az alapvető érzés 

benne tehát negatív, ami adódik az objektivizált világból, ahol az emberek kezdenek 

tömegtermékké válni, ahogy ő maga is, pusztán felszínekkel való találkozásaiból, eszmék 

üresnek találásából. Sokan azonban ezt nem veszik észre, belenyugszanak, sőt, talán 

elégségesnek is érzik ezt a helyzetet, így még inkább egyedül marad magányában. Az lesz 

tehát számára az örömteli, hogy nem egyedül szenved a világban, hanem sokan vannak.  

Patrickben tehát a „ha nekem nem jó, ne legyen jó másnak se”- mechanizmus is működik, 

mikor akár a fizikai fájdalomtól elcsigázott, akár lelki szenvedéstől eltorzult arcok láttán 

örömérzete támad. Rajongással nézi a Patty Winters Show interjúalanyait, akiket tragédia ért, 

az állatkerti jelenet után pedig csak azért bánja, hogy megölte a gyereket, mert így nem tudott 

olyan sok hozzátartozójának, ismerősének fájdalmat okozni, mint egy felnőtt ember esetében.  

Nem arról a teljes, kielégítő élvezetről van tehát szó, mint a libertinusoknál, mivel itt a 

probléma mindig megmarad, ezért is esik nehezére leállni, ezért sem talál kontrollt. Míg náluk 

a kéjenc alapérzése a kínzások közben a gyönyör, itt az alapérzés a fájdalom.  

Szadizmusa továbbá azért is kérdőjelezhető meg, mert míg a szerint az elv szerint minden, 

amit a társadalom erénynek gondol (különösen a jóság, hűség, együttérzés) visszataszító, 

szánalmas fogalmak, kis híján bűnök, ebben a világban pozitívumként szerepelnek. Patrick, 

nárcizmusa ellenére magát nem egyszer negatívan minősíti: „Féktelenség és téboly, 

kegyetlenség és ördögi gonoszság, ami bennem van, meg a temérdek rémség, aminek okozója 

voltam...”.  (Ez alapján is úgy látom, önimádata elsősorban külsejére irányul, jellemét illetően 

igyekszik őszintén vallani hibáiról, hiányosságairól is.) Mégis, a jó, a szeretet iránti igénye 

szüntelenül megfigyelhető, hiányuk említése elkeseredést vált ki belőle. Egyik randevú 

alkalmával Jean személye megrendülést is kivált belőle: „Visszaszorítom a kezét, mivel 

meghatódom attól, sőt megilletődöm rajta, minő tudatlanságban van a gonosz felől”. De 

emlékezhetünk egyik sírás közben tett kijelentésére is: „Én csak azt akarom, hogy 

szeressenek”. Az erkölcs nélküliség tehát itt is jelen van, ám úgy, hogy szüntelenül a rá való 

vágyakozást tapasztalhatjuk.  
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IV.4. Kínhalál vagy kiiktatás – az ölési módok különbségei   

 

Ahogy utaltam rá, nem kizárólag nőket ölt meg. Az áldozatokat összehasonlítva olyan 

Patrickban rejlő ellentmondásra jöttem rá, ami újabb magyarázatot adhat a mű végén szereplő 

„NEM KIJÁRAT” feliratra. Két csoportot alakítottam ki. Az egyikben azok vannak, akiket 

nagy, kidolgozott, lassú kegyetlenséggel ölt meg, nekrofíliát és kannibalizmust végezve 

rajtuk. Ha őket megnézzük, látjuk, hogy teljesen beleépülnek abba a fogyasztói kultúra 

rendszerébe, gazdagságuk, külsejük minden elvárásnak megfelel. A másik csoportba tartoznak 

azok, akiket rövid idő alatt ölt meg, a tetemükkel való további foglalkozásnak pedig nem 

tulajdonított jelentőséget. Idézek egy részt, csakhogy lássuk a jelenet gyorsaságát: „sarkon 

perdülve véres kesztyűs kezemmel erősen mellbe taszítom a vén buzit, majd vaktában 

összeszurkálom az arcát meg a fejét, hogy aztán végül két kurta nyisszantással elmetéljem a 

torkát (236.o.)”. Bár utána biztonsági okokból még újra megszúrta, és belélőtt, a gyilkosság 

maga rendkívül hamar, egy mondaton belül lezajlott, ellentétben a kínzások hosszadalmas 

leírásaival. Bár Paul Owen sem hal meg azonnal, Patrick két baltacsapásnál többet nem szán 

megölésére. Mondhatjuk tehát, itt a cél nem a haldoklás, a szenvedés szemlélése volt, hanem 

kizárólag a kiiktatás. Közéjük tartoztak hajléktalanok, homoszexuálisok, gyerekek, 

társaságbeli fiatalemberek, etnikumok. Róluk általánosságban elmondható, hogy vagy teljes 

egészében, vagy részben nem férnek bele abba az elvárásrendszerbe, amit az aktuális trend 

megkíván. Van olyan eset is, mikor a kettő egybeesik, például Bethany esetében, aki egyfelől 

tökéletes nő, másfelől olyan hibákat vét, mint pl. eltéveszti az öltöny márkáját, vagy 

partnerének személye zavarja Patricket. Mielőtt lesújtana rá a szögbelövő pisztollyal, ezt a 

kérdést teszi fel neki: „...miért pont Robert Hall-al?”, majd, mikor a lány már félholt a 

bántalmazásoktól, így kiabál rá: „Az öltönyöm még csak nem is Garrick Anderson. Hanem 

Armani! Giorgio Armani! - Szünetet tartok, végigmérem gyűlölködő pillantással, aztán 

odahajolok hozzá, és gúnyos vigyorral a fülébe súgom: - Te meg azt hitted róla, hogy Henry 

Stuart. Atyaisten! - Kap egy nagy pofont, aztán ezt sziszegem: - Te hülye kurva - és beleköpök 

az arcába”.  A második csoport esetében azonban mindig találhatunk egy ellenpéldát is. Egy 

hajléktalan(nak tűnő) lányt, akin megesik a szíve, és pénzt dob a bögréjébe; Whitney 

Houston, akiről rasszizmusa ellenére elismerően beszél, rendszeresen hallgatja zenéjét;  Luis 

Carruthers, az egyik társ, akiről kiderül homoszexuális volta, Bateman mégis képtelen 

bántani.  
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IV.5. Lázadás az én ellen  

 

 Az eddig írtak alapján tehát egyfelől azt kell látnunk, hogy Patricket egy olyan 

környezet veszi körül, mely ellen lázadna. Figyelembe kell azonban vennünk azt is, hogy 

ennek ő is része, ugyanúgy törekszik beilleszkedni, mint a többiek, hiszen ebben 

szocializálódott. Ezért figyelhetjük meg nála a versenyszellemet, irigységet, állandó aggódást 

a frizurája miatt, nagy gondját a manikűrre, a folyószámlákra, márkákra, csúcstechnológiára, 

a túlzásba vitt higiéniát, stb. Ezek nélkül elveszítené komfortérzetét, tartana tőle, hogy 

kevésbé értékes. Szüksége is van rá; ehhez szokott már hozzá, a részévé vált, igénye lett az az 

életmód. Egyfelől tehát szabadulni akar tőle, másfelől viszont nem tud, vagy nem mer. Ennek 

oka lehet, hogy az objektivizált, trendeken alapuló szemlélet túlzott beivódása kétségeket 

támasztott benne afelől, lehetne-e minőségi életet élni másként is. Bár nem kívánatos számára 

ez a világszemlélet, ez a felszínesség, nem ismer, nem bízik meg egy másik létezésmódban. 

Ez a jelenség, mely véleményem szerint jól bemutatja a közeg befolyását az egyénre, lesz az 

oka Bateman harca, lázadása paradox voltának. Kiútjának tehát önmaga is gátjává válik, 

magával azonban képtelen megküzdeni.   

IV.6. Kivételes személyek  

 

Ezért is tűnik meglepőnek kapcsolata egyfelől Luis Carruthersszel, másfelől Jeannel.  Luis 

ugyanis homoszexuális, egy félreértés (Patrick épp meg akarta fojtani, ám Carruthers elértette 

a mozdulatot) miatt ráadásul rendszeresen üldözi szerelmével. Patrick mégis képtelen bántani, 

még akkor is, amikor meglehetősen kínos helyzetbe hozza a nyilvánosság előtt. Mikor már 

nem tudja tovább tolerálni Luis nagy intenzitású könyörgését, megfenyegeti, hogy elvágja a 

torkát, mire a válasz: „Tessék csak, ölj meg... Ha nem akarsz az enyém lenni, akkor én nem 

akarok élni”. Bateman hiába figyelmezteti újra, ezúttal erősebben, a másik fél hajthatatlan, 

szerelme iránta valóban nem ismer határokat. Patrick tehát épp egy olyan csoport tagján 

tapasztalja a hiányolt értékeket, melyeket lenézni és likvidálni szokása, Carutthersen mégis 

szánakozik. Ez visszatartja tehát gyilkos ösztöneit, s bár gyakran viszolygás fogja el, az 

őszinte érzelmek előtt tehetetlen lesz.  

 

 „A titkárnőm, Jean, aki szerelmes belém, és akit végül is valószínűleg tényleg el is 
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fogok venni” - így mutatja be nekünk a narrátor a másik kitüntetett helyen lévő, kivételes 

személyt. Ennek ellenére kezdetben lekezelően, mégis elnézően bánik vele, megjegyzéseket 

tesz ruhájára, gúnyolódik vele. Hamarosan ő lesz az egyetlen, aki egyfelől teljesen nem épül 

be a sorozatelvűségbe, másfelől Patrick nyíltan felismeri benne a hiányolt értékeket.  Egyik 

közös vacsorájuk után például Jean megöleli őt, mikor Bateman így vall érzéseiről: „ezúttal 

olyasféle melegség árad belőle, mely számomra merőben ismeretlen”. Idővel tehát rá kell 

jönnie, jól esik neki a lány különbözése, vagyis visszafogottsága, törődése. Még ábrándozik is 

róla néha, ám képeit is a romantikus filmek toposzából meríti (parkban futás kézen fogva, 

nevetés, luftballonok elengedése). Különbözését a fogyasztói kultúra ideológiája által diktált 

elvárásoktól egyre inkább pozitívnak tekinti, olyannyira, hogy ez már próbatétellé válik 

(Bateman megkönnyebbül, mikor kiderül, nem márkás a lány notesze). A vacsora vele 

párhuzamba állítható Evelynnel, Patrick ugyanis meghatódik azon, mikor az ingére csöppenő 

sör láttán Jean szó nélkül nyújtja az asztalkendőt, míg hasonló esetben volt menyasszonya 

csak utasítja. Ezek a kis jelek rá magára is hatással vannak: figyelmessé válik, beszédében 

elkezd ügyelni arra, hogy ne riassza meg, sőt, valódi kíváncsisággal is fordul felé, ami szintén 

szokatlan jelenség környezetében. Egyre inkább úgy érzi, ő lehetne az a nő, aki mellett egy 

komoly, talán végleges kapcsolatot el tudna képzelni, aki esetleg kiút, de legalább 

megnyugvás lehetne számára. „Nincsen semmi értékes, amit felajánlhatnék neki... erősebbnek 

látszik, nem olyan kiszolgáltatottnak, amint magával akar vinni egy új s ismeretlen világba – 

egy merőben más világ rettegett bizonytalanságába... kénytelen vagyok beismerni, hogy 

valami nyilallást érzek, valami megfeszül bennem, s mire észbe kapok, már szinte el is vakít a 

káprázat, hogy talán képes lennék elfogadni a szerelmét, ha viszonozni nem is.” A viselkedése 

vele szemben mégsem jelent éles határvonalat, gyakran elkalandoznak gondolatai ezeken a 

randevúkon is, vagy tekinti unalmasnak, szürkének, felcserélhetőnek Jeant.  Probléma 

továbbá, hogy a szituáció számára ismeretlen, nem tud mit kezdeni vele, képtelen a 

viszonzásra, legfeljebb a passzív befogadó szerepét tudja betölteni. Jean tehát nem lesz 

elegendő a kitörésre, nem elégséges kiút. „S bár az a jeges hidegség, mely mostanáig mindig 

áthatott, mintha felengedne, a zsibbadt bénaság valószínűleg sohasem múlik el. Ez a 

kapcsolat feltehetően nem vezet sehová... nem változott tőle semmi.” Elismerése ennek 

ellenére megmarad, sőt, erősödik, ami különösen Valentin-napkor mutatkozik meg, mikor, a 

többi nővel ellentétben igazán értékes, komoly ajándékokat kap, „amiket egy átlagember 

bizonyára kedves gesztusnak tartana”. Először jelenik meg tehát egy szokatlan érzés nála, a 
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nő iránti tisztelet.  

IV.7. A kiút kapujában  

 

 Most térnék rá az említett Hajsza, Manhattan fejezetre. Ahogy írtam, ez tekinthető a 

filmes hatás csúcsának. Fodor Péter tanulmányában
53

 igen alaposan foglalkozik ezzel a 

kérdéssel. Már a mű elejétől nyomon követhetők a filmes jellemzők, mint a panning (kamera 

pásztázása), vagy a pornófilmekhez hasonló jelenetleírások, thriller-, horror elemek, vagy 

romantikus filmek toposzai a képzelgésben. Ez mind az üldözéses jelenetben teljesedik ki, 

ahol a narráció heterodiegetikussá vált, vagyis Patrick önmagát mint szereplőt kívülről látja, 

így beszél magáról. Ez az akciófilmek klisészerű műfaji kódjait viseli magán.
54

 Az egész 

elindítója egy szaxofonos megölése, ami alatt nem vette észre az arra elhaladó járőrkocsit, 

mely a lövés hallatára rögtön üldözőbe veszi. A menekülés elején még egyes számban beszél 

magáról, a váltás egy mondaton belül történik meg, minden átmenet nélkül, váratlanul, mikor 

az autóval belerohan egy zöldséges állványba. Az eredeti narrációba való visszaállás is ilyen 

hirtelen, ami az irodájában következik be.  

A bevezetőmben említett szimulációs megközelítés kapcsán több elemző is annak előretörését 

fedezi fel a jelenetben. Én úgy gondolom, célszerűbb lenne afelől megközelíteni, hogy ismét 

paradox módon ez Bateman számára egy várt pillanat. Az egyik rutingyilkossága során 

ugyanis valaki végre észrevette, felfigyelt rá, bár a legváratlanabb pillanatban. Megváltozott 

narrációja pánikszerűséget mutat. Olyan szituáció, mely hirtelen tört rá, nem tud vele mit 

kezdeni, ezért a jól ismert filmek alapján viselkedik. Hiszen, eddig is mindenben mintákra 

volt szüksége a saját élmény híján, a legtöbb történést ő maga is számára kívülállóként élte át 

(még ha nem is lett ilyen élesen ábrázolva). Ez a lehetőség azonban közelebb vitte volna 

ahhoz az ismeretlen, bizonytalan világhoz, amire vágyott, és amitől tartott egyszerre. Ezzel is 

magyarázható, hogy a narráció a pánikhelyzet elmúltával, viszonylagos nyugalom beálltával 

(irodájában van) újra homodiegetikus lesz. A helyzetet megragadva azonnal teljes vallomást 

tesz, melyet ügyvédje telefonjának üzenetrögzítőjére mond rá. Ez nemcsak pánikmegoldás 

volt, hanem nagyon is tudatos dolog, mely fontos neki, hiszen, mikor találkozik az 

ügyvédjével, s az nem hisz neki, hanem tréfának gondolja az egészet, Patrick igyekszik 

                                                 
53 Fodor Péter: Hiszem, ha látom. In: Prae, 2004/2.  

54  Uo.13-14.  
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bizonyítani vallomása igazát. Azt a következtetést vonhatjuk tehát le, igazán szüksége lett 

volna rá, hogy felismerjék másik énjét, még az ezzel járó veszélyeket is vállalta volna. Eljutott 

tehát addig, hogy társadalmi pozíciójánál, státuszánál fontosabb lett a szubjektumként való 

elismerése, akármilyen is. Vagyis a deviáns individuumot pozitívabbnak ítélte az elfogadott, 

ám felcserélhető tárgyiasulásnál, s ennek minden következményét vállalta volna. Nem 

változott azonban semmi, az ügyvéd még mindig összetéveszti mással, Paricket túl esetlennek 

találja. Hiába ment tehát el a végletekig, mondott el mindent, még ez sem volt elég ahhoz, 

hogy odafigyeljenek rá. „Immár nincs olyan korlát, amit át ne léptem volna”, jegyzi meg 

egyszer, és valóban, a lehetetlenségig feszegette a határokat, s mivel úgy látja, ennél többet 

nem tud megtenni, saját kultúrája rabjának érzi magát.  

V. Befejezés   

 

 A Patricket körülvevő világ tehát meglehetősen abszurd, egy ilyen szituációra pedig a 

válasz is abszurd. Ebből azonban még nem következne az erőszak. Az érték nélküli és 

emóciókat nélkülöző közegben viszont, ahol a szubjektum halálából kifolyólag az egyén 

felcserélhető, illetve fogyasztási cikké degradálódik, az emberélet jelentősége csökkenni 

látszik. Bár a szakértők körében még mindig nem tisztázott, mik a pontos kiváltói az 

antiszociális viselkedészavarnak, azt kijelenthetjük, hogy ez a jelenség Bateman számára 

jelentősen elősegítette tettei legitimitását. Mint láthattuk, a miliő sem tulajdonít neki 

jelentőséget, akár verbális, akár bűntény-jelzéseket küld, a holttesteket sem keresik, azon 

kivételes esetek pedig, mikor felelősségre vonhatnák, hamar kudarcba fulladnak. Az ilyen 

szintű kegyetlenségek iránti társadalmi közömbösség ellenére Patrick lesz az, aki 

szörnyűségeknek, rémtetteknek nevezi saját cselekedeteit. Ez a benne megmaradt emberi, 

erkölcsi ítélőképessége nyomait jelzi.  

 Lehetséges, hogy bizonyos szintű hajlam eleve volt benne, ám a közömbösséggel való 

folyamatos találkozásból, az összezavarodott etikai rendszerből, tárgyiasult világhoz 

viszonyulása, saját maga iránti idegensége miatti fusztráltság, felgyülemlett düh számára az 

agressziót találta a legközvetlenebb levezetési módnak, így érezte leghatásosabbnak az 

erőteljes impulzusok munkáját. Úgy vélem, választását a versenyszellem, környezeti 

értékhiány mellett egyedülléte is meghatározta. Tapasztalhattuk itt tehát az agresszió 

jellemzőiként az elnyomást, nem kívánatos elemek kizárását, a vágyak direkt, önző 
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kielégítését, negatív versenyszellemet. Ezek mind a  rövid távon gyors, látványos sikerek 

elérését szolgálják. Mint azonban a regressziót jelző, primitív eljárásoknál, itt is 

bebizonyosodott a módszer kudarca.  

 Úgy láttam, azzal a paradox esettel van dolgunk, mikor egy olyan rendkívül brutális, 

aberráltság jeleit mutató harcot látunk, melynek célja az odafigyelés, nemesebb, mély 

érzelmek, őszinte szeretet elérése. A bántalmazások és az azok általi látszólagos gyönyörök 

hátterében azonban fájdalmas kiáltások állnak, melyeket senki nem hall meg. Ennek 

hátterében egy elkeseredett érezni akarás, élni akarás áll, mely egyre inkább 

ellehetetlenítődik.  

 A pozitív célért negatív eszközökkel folytatott küzdelem azonban nem egyedülálló 

jelenség, ezek elemzésénél és értékelésénel azonban – az egyén habitusától 

függetlenül/mellett – elengedhetetlennek tartom a társadalom, közfelfogás felelősségének 

vizsgálatát.  
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