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Természetfeletti rettenet az irodalomban

Az emberiség legősibb és legerősebb érzése a félelem, a
legősibb és legerősebb félelem pedig az ismeretlentől való
rettegés. E tényeket kevés pszichológus vitatná,
igazságtartalmuk ugyanakkor elégséges annak
bizonyításához, hogy a hátborzongató rémtörténet valódi és
elismert irodalmi műfajta.

Howard Philip
Lovecraft

Természetfeletti rettenet az irodalomban
A valódi hátborzongató történet eszköztára nem merül ki a
titokzatos gyilkosságokban, a véres csontokban, vagy a
lepellel borított, lánccsörgető alakokban. Ezeket a külső,
ismeretlen erőktől való lélegzetelállító és
megmagyarázhatatlan iszony légköre lebegi be; s emellett
kellő komolysággal és vészjóslóan sejtetni kell az emberi
elmében megfoganható legborzalmasabb gyanút – a
természet változhatatlan törvényeinek gonosz és különös
áthágásának vagy hatálytalanításának lehetőségét, mely
törvények kizárólagos véderőink a káosz és a végtelen űr
démonainak támadásai ellen.

„A weird fiction szerzői szakítanak például a mondavilág
vámpírjainak és farkasembereinek szerepeltetésével, és írásaikban
nem ritkán olyan, több lényből összerakott szörnyek bukkannak fel,
melyek vizualizálása – vagy nevük lejegyzése és kiejtése – gyakran
nem egyszerű feladat.” (Sánta Szilárd)

H. P. Lovecraft
Ulthar macskái

A macska szimbólum
Annak a képességének
köszönhetően, hogy
sötétben is jól lát, az
éleslátás, a belső látás
megtestesítője. Az éjszaka,
a titkos tudás állata.
A fekete macska a démoni
erők, a szerencsétlenség, a
halál, a Sátán
megtestesítője.
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Ambivalens,
kiszámíthatatlan és
megismerhetetlen, démoni
természete a női lélekre
utal.
Mint a megismerhetetlen
titkok és
megmagyarázhatatlan
mélységek ismerője,
gyakran társa a tudósok
magányának.

A macska ugyanis titokzatos teremtmény, s
közelebb áll azokhoz a különös dolgokhoz, melyek
az ember előtt örökre rejtve maradnak.
Rokonságban áll a dzsungel uraival, örököse Afrika
ősrégi, baljóslatú titkainak. A Sphinx unokatestvére,
érti nyelvét, mégis sokkal ősibb nála és emlékszik
arra is, amit az már rég elfeledett.

Egy szép napon egy karaván tűnt föl a falu
macskaköves utcáin, valami délről jött, furcsa vándornépség. Bőrük színe sötét volt, de nem hasonlítottak
azokhoz a városiakhoz, akik évente kétszer is
áthaladtak a falun. (…) Volt egy apátlan-anyátlan kisfiú
a karavánnal, csak egy kis fekete cicája volt, azt
dédelgette. A sors kegyetlenül bánt vele, csak ezt a kis
szőrgombócot hagyta meg neki, hogy enyhítse
fájdalmát.
Amikor ezt meghallotta, abbahagyta a sírást, tűnődni,
majd imádkozni kezdett. Karját a nap felé emelte, és
buzgón fohászkodott, s bár a falusiak nagyon
szerették volna érteni, számukra teljesen ismeretlen
volt a nyelv. A könyörgés hatására a felhők kezdtek
szokatlan alakot ölteni, s az égen lassan és
homályosan kivehetővé vált a furcsa, csak félig
emberi lények szarvasfej-díszes alakja.

E. A. Poe
A fekete macska

Nem törődöm azzal, hogy mások is elhiszik-e ezt az
eszeveszett és számomra mégis természetes
történetet, amelyet most papírra akarok vetni. Bolond
is lennék, ha elvárnám, hiszen még a magam érzékei
se hittek a maguk tanúbizonyságának. Pedig nem
vagyok őrült, és holtbiztos, hogy nem is álmodom.

A macska feltűnően nagy és gyönyörű állat volt,
koromfekete, és meglepően okos. Olyan okos, hogy
feleségem, aki csöppet sem volt babonás, gyakran
emlegette azt a régi mesét, hogy minden fekete
macska voltaképpen átváltozott boszorkány.
Plutó - ez volt a macska neve - volt a kedvencem és
játszótársam. Magam etettem, és ő nyomon követett
mindenütt a házban, bármerre is jártam. Nagy nehezen
tudtam csak leszoktatni és visszatartani attól, hogy az
utcán is el ne kísérjen.

…nem tagadhatom, hogy a dolog mély nyomot hagyott bennem.
Képzeletem hónapokon át foglalkozott a macskával, és olyan érzéseket
támasztott bennem, amelyek már-már a megbánással voltak határosak.
Odáig jutottam, hogy már sajnáltam, hogy elvesztettem az állatot, és a
lebujokban, ahol időmet eltöltöttem, mindig egy másik macskát
kerestem, hasonlót az elpusztulthoz, hogy betöltse annak helyét.
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Fekete macska volt... Nagyon nagy... akkora, mint Plutó, amelyhez
különben is rendkívül hasonlított. Csak éppen hogy Plutónak egy csöpp
fehér szőre sem volt, míg ennek a macskának a mellén határozatlan
körvonalú, nagy fehér folt világított.
Ahogy hozzányúltam, fölemelkedett, dorombolt, kezemhez
dörgölődzött, és egyáltalán nagyon elégedettnek látszott. Ez volt hát az
az állat, amelyet annyira kerestem. Fölajánlottam, hogy
megveszem, de a kocsmáros semmit sem kért érte, nem is
ismerte, soha nem is látta.
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Legjobban szerettem
volna ilyenkor egyetlen
ökölcsapással
agyonvágni, de ettől
visszatartott előbbi
gaztettem emléke, de
főképpen

– be kell vallanom - az
a rettenetes félelem,
amellyel e bestia
eltöltött.
Félelmem nem volt
fizikai természetű.

„Kozmikus félelem”

NEW WEIRD

China Miéville

