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megjelenése a naī kahānī irodalmában 

Mohan Rākeś A romok ura című 

művének tükrében

Mohan Rākeś és a naī kahānī

Mohan Rākeś (1925–1972) a modern hindí irodalom egyik meghatározó 

alakja, neve összeforrt a naī kahānī, vagyis új novella irányzatával. Több műve 

is megjelent magyar fordításban (Tétova Árnyak1, A romok ura2), neve így 

a magyar közönség számára sem ismeretlen.

Mohan Rākeś az észak-indiai Amṛtsar városában született, tanulmányait a mai 

Pakisztán területén, Lāhaur városában végezte, ahol az egyetemen szanszkrit 

és hindí nyelvet és irodalmat hallgatott. A felosztást követően Delhibe költö-

zött, ahol hamarosan komoly irodalmi hírnévre tett szert. Sokoldalú irodalmár 

volt, szinte az összes szépirodalmi műfajban kipróbálta magát, és a kritikusok 

és olvasók körében is kedvező fogadtatásra talált műveivel. Indiában nap-

jainkban is nagy népszerűségnek örvend, elsősorban ma is gyakran játszott 

drámái révén (Laharoṃ kā rājhaṃs, Ādhe adhūre, Āṣāṛh kā ek din). Indián kívül 

elsősorban novellái (Malbe kā mālik, Mis Pāl, Ek aur zindagī, Jānvar aur jānvar, 
Uskī roṭī) és regényei (Aṃdhere baṃdh kamre, Na āne vālā kal) révén ismert. 

Ezen kívül írt még napló formájú önéletrajzot, úti leírást, irodalomelméleti 

esszéket és verseket is. 

Az utókor számára elsősorban mint a naī kahānī, „az új elbeszélés” megte-

remtője és első számú képviselője nyert jelentőséget. Mohan Rākeś neve és a naī 

1 Mohan Rakesh, Tétova árnyak, ford. Balabán Péter. Európa, Budapest, 1975.
2 Móhan Rákés, A romok ura. Huszadik századi indiai novellák, Indiai Dekameron sorozat, ford. 

Négyesi Mária, szerk. Greskovits Endre. Noran, Budapest, 2008, 124–136.
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kahānī irányzata olyan mértékben összefonódtak, hogy az új novella születését 

1950-től, Mohan Rākeś első novelláskötetének megjelenésétől szokás számíta-

ni. Egészen az 1960-as évek közepéig ez volt a hindí nyelvű novellairodalom 

meghatározó irányvonala.3

Ugyan Mohan Rākeś számít a naī kahānī szellemében alkotó fiatal írók min-

tapéldájának, rajta kívül még sok kiváló alkotó csatlakozott ehhez a szellemi 

áramlathoz, akik idővel szintén keresetté és elismertté váltak. Az új elbeszélés fő 

ideológusa Kamleśvar (1932–2007) volt, aki számos esszében és tanulmányban 

igyekezett megfogalmazni a naī kahānī célkitűzéseit és módszereit. Rājendra 

Yādav (1929–2013), Mannū Bhaṇḍārī (1931–), Nirmal Varmā (1929–2005) 

az imént említett szerzőkkel egyetemben mind fiatal, művelt, középosztálybeli, 

urbánus értelmiségiek voltak az 1950-es években, akik nem voltak elégedettek 

a hindí irodalmi színtér akkori helyzetével. Úgy gondolták, hogy a társadalomban 

lezajlott hatalmas változásoknak az irodalom területén is hasonlóan radikális vál-

tozásokat kell kiváltania – innen az irányzat elnevezése (naī kahānī, új elbeszélés) 

is. Vélekedésük szerint a megelőző korok irodalma a maga idealizmusával és ro-

mantikájával nem volt képes megfelelően kifejezni a modernitás mozgalmas korát, 

a társadalomban és az egyénben lezajló érzelmi viharokat.4 A megváltozott társas 

környezetet, és mindebben az egyén megváltozott helyét akarták ábrázolni. 

A naī kahānīkārok, vagyis az új novellisták törekvései és céljai jól doku-

mentáltak és könnyen kutathatók, ugyanis – mint az már korábban említésre 

került – a korszak szerzői gyűjteményes kötetek előszavaiban, irodalmi folyó-

iratokban és irodalomelméleti esszékben gyakran írtak saját látásmódjukról és 

önképükről is. Ezek alapján elmondható, hogy önmagukat nemcsak radikális 

újítóknak, hanem az 1930-as évekbeli premcandi realizmus egyenes ági le-

származottainak is tartották. Véleményük szerint a későbbiekben a Yaśpāl és 

Amṛt Rāi nevével fémjelzett szocialista és forradalmi irányultságú irodalmi 

irányzat sokkal fontosabbnak találta egy bizonyos társadalmi üzenet közve-

títését, mint az egyéni és az egyedi helyzetek realista bemutatását. A hindí 

irodalom másik jelentős, Jainendra Kumār és Ilācandra Jośī-féle ága pedig, 

inkább a szereplők belső, érzelmi világára helyezte a hangsúlyt ahelyett, hogy 

életszerű képet festett volna a környezetében létező egyénről.5

3 Konrad Meising, Erzähltechniken der Nayi Kahani. Die Neue Erzählung der Hindi-Literatur, 

Harrasowitz Verlag, Wiesbaden, 1996, 19–20.
4 Anne Castaing, „La révolution litteraire de la Nai Kahani”. Anne Castaing (szerk.): Ragmala. 

Les litteratures en langues indiennes traduites en francais. Anthologie, Institut national des 

Langues et Civilisations orientales, Paris, 2005, 203–209. 204.
5 Meising, i.m., 6.
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A naī kahānīkārok éppen ezt tűzték zászlajukra. Úgy vélték, hogy akkor 

tudják aktuális mondanivalójukat időtálló formában kifejezni, ha az egyént nem 

választják el erőszakosan a környezetétől, nem alakítják azt tetszésük szerint 

céljaiknak megfelelően, hanem az egyént (vyakti) és környezetét (vā tāvaraṇ) 

a valóságnak megfelelően a maguk összefonódottságában ábrázolják. 

El akartak távolodni mindenféle ideológiától, amely arra csábíthatta volna 

őket, hogy novelláik középpontjába egy ennek megfelelő központi üzenetet 

vagy mondanivalót állítsanak, majd pedig ennek megfelelően alakítsák 

a történetszövést, hisz ez eltávolította volna őket elsődleges céljuktól, a valóság 

lehető legteljesebb ábrázolásától.6

Ennek a valóságnak az ábrázolása a gyakorlatban azt jelentette, hogy a naī 

kahānī szerzői tartózkodtak mind a komoly társadalmi mondanivaló meg-

fogalmazásától, mind a lelki folyamatok szavakba öntésétől, ragaszkodtak 

a hétköznapi rögvalóhoz, mint elbeszéléseik témájához. A naī kahānī filozófi-

ája értelmében ténylegesen bármi egy novella középpontjába kerülhetett, akár 

a naī kahānī iskolapéldájának tartott Bas sṭaiṃḍ kī ek rāt című Mohan Rākeś 

novellában a holdfény játéka. A hangsúly korántsem a nagy volumenű, komoly 

társadalmi mondanivalóval rendelkező események narrálásán volt, hanem 

sokkal inkább a hétköznapi élet eseményein és az ebből következő tényleges, 

életszagú realizmuson. A naī kahānī szerzői épp ezért szívesen merítették 

elbeszéléseik témáit saját élményeikből, vagy saját környezetük élményeiből. 

Ebből kifolyólag az irodalmi stílusirányzatra legjellemzőbb művek a nagyvárosi 

környezetben elidegenedett, gyökerüket vesztett, kiüresedett párkapcsolatban 

élő, középosztálybeli egyénekről szóló novellák. A naī kahānīkārok tudatosan 

tartózkodtak attól, hogy elbeszélésük témája túllépjen a novella műfaji keretein, 

és elrugaszkodjon a szorosan vett témától.

A fent említett okok teszik igazán érdekessé és relevánssá a naī kahānī legfőbb 

szerzőjének az India és Pakisztán felosztásával foglalkozó műveinek mélyebb 

elemzését. Tanulmányomban azt mutatom be, hogy ezt a kataklizmaszerű 

eseményt hogyan jelenítette meg az az irányzat, amely tudatosan tartózkodott 

a nagy történelmi események ábrázolásától és a nagy történelmi narratívák 

alkalmazásától.

6 Rājeṃdra Yādav, „Āj kī kahānī, paribhāṣā ke nae sūtr”. Rājeṃdra Yādav: Kināre se kināre tak, 

Aksar prakāśan, Nayī Dillī, 1961.
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India és Pakisztán felosztása, a felosztás megjelenése az irodalomban

Az indiai nemzeti mozgalom az 1940-es évekre beérett, erőfeszítéseit már a Brit 

Birodalom sem tudta figyelmen kívül hagyni. Mindez egybeesett világpolitikai 

változásokkal, mint például a II. világháborút követő dekolonizációs hullám, 

brit belpolitikai változásokkal, munkáspárti kormány alakulásával, és továb-

bi bel- és külpolitikai eseményekkel és tendenciákkal, amelyeknek összessége 

a függetlenségi mozgalom számára szerencsés konstellációt eredményezett. 

A gyarmati sorban lévő Brit-India tehát 1947. augusztus 14–15. éjféljén sza-

badult fel a Brit Birodalom fennhatósága alól. Különböző belpolitikai esemé-

nyek következményeképp, melyek tárgyalása, illetve a tárgyalásukról szóló 

tudományos diskurzus ismertetése kívül esik e dolgozat keretein, a felekezeti 

alapon megosztott függetlenségi mozgalom törekvéseinek eredményeképp 

ugyanezen a napon a történelmi terület felosztása is megtörtént. Létrejött 

az indiai szubkontinensen élő muszlim közösség számára alakított muszlim 

állam, Pakisztán, valamint a célkitűzései szerint szekuláris India. 

 A születő India és Pakisztán nem tudta békés úton rendezni sem a terüle-

tek felosztását, sem pedig a lakosságcserét, így a felosztás a huszadik század 

egyik legkonfliktusosabb és legvéresebb eseményévé fajult. Megközelítőleg 

tizenkét millió ember kényszerült addigi lakhelyének feladására, közülük is 

tíz millióan a születő nyugati határ mentén, Panjāb területén lépték át az új-

onnan született határokat. A felosztáshoz kapcsolódó halálos áldozatok be-

csült száma kétszázezer és kétmillió között mozog. Legtöbbjük kommunális 

villongások és erőszak áldozatává vált, de sokan pusztultak el betegségek és 

éhezés következményeképp is.7 

A huszadik század legnagyobb népvándorlásában főként azok az egyszerű 

emberek voltak érintettek, akiket az eredeti lakhelyükön érzett félelem motivált 

a lakhelyváltoztatásra, nem pedig a vallásos érzelmek vagy a létrejövő államok 

irányában érzett patriotizmus. Leggyakrabban nem küldetéstudattal, az új haza 

megteremtőiként indultak útnak, sokkal inkább a mindennapi megélhetési prob-

lémák és addigi életük kereteinek összeomlása motiválta őket lakhelyük elha-

gyására. A migráció sok esetben tényleg elkerülhetetlenné vált, hisz gyakori volt 

a kommunális erőszak következtében az addigi élettér és társadalmi környezet 

megszűnése, az addigi szomszédsági viszonyok megromlása és a traumatikus 

események következtében a további békés együttélés is ellehetetlenült.8 

7 Urvashi Butalia, The other side of silence. Voices of partition, Penguin Books, New Delhi, 1998, 3.
8 Alok Bhalla, Partition dialogues: Memories of a lost home, Oxford University Press, New Delhi, 

2006, 2–4.
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Annak ellenére, hogy a migráció maga is tragikus esemény volt, az új 

lakhelyen az új élet megteremtése is sok problémával járt. Mindezt gyakran 

megelőzte a menekülttáborok traumája: sokan itt döbbentek rá, hogy nem 

új hazát alapító zarándokokká váltak, hanem kiszolgáltatott földönfutókká, 

akik a bürokrácia csapdájában vergődve igencsak távol kerültek attól a val-

lásos és morális pátosztól, amely indulásukkor esetleg még jellemezhette 

őket. Az összetákolt és szervezetlen menekülttáborokban is széles körű volt 

az erőszak és a korrupció elterjedése. Sokan itt szembesülhettek a felisme-

réssel, hogy a politikusok, akik olyannyira sürgették őket otthonuk hátra-

hagyására és a felekezeti identitásuknak megfelelő új hazába vándorlásra, 

a valóságban meglehetősen homályos elképzelésekkel rendelkeztek csupán 

az érkező tömegek integrációjára vonatkozóan. A migránsok sok esetben 

teljesen a nulláról voltak kénytelenek újrakezdeni életüket és a korábbinál 

sokkal szerényebb életszínvonalat voltak csak képesek elérni a későbbiekben 

is. A helyzetet tovább súlyosbították a feldolgozatlan traumák, a felosztás és 

migráció idején elszenvedett sérelmek okozta fájdalom, avagy az elkövetett 

bűnök miatt érzett bűntudat. A lakhelyet változtatott emberek körében gya-

kori volt az elidegenedés és a gyökértelenség érzése, hisz az otthon elvesztése 

egyet jelentett a dél-ázsiai kontextusban oly meghatározó közösségi környezet, 

vagyis szomszédság, rokonság elvesztésével is, ezzel együtt pedig az életet 

addig meghatározó alapvető fogalmak is kiüresedtek és értelmezhetetlenné 

váltak („otthon”, „barátság”, „emberi jóság”, „biztonság” stb.).9

A helyzet – és később a novellaelemzés – jobb megértéséért elengedhe-

tetlenül szükséges a felosztás egyik legjellemzőbb és legtragikusabb aspek-

tusának, a kommunális vagy más kifejezéssel felekezeti erőszaknak a rövid 

tárgyalása. Általánosságban elmondható a felosztást megelőző korszak át-

lagembereiről, hogy mikrokörnyezetükben békésen éltek egymás mellett, 

a tolerancia jellemző volt, és a lakóhely, illetve a mindennapi élet közösségé-

nek szövete sokkal erősebben átfonta az emberek életét, mint vallásuk által 

determinált identitásuk. Az 1940-es évekre azonban a muszlim és hindu 

beállítottságú országos szintű politika eredményei lassan már a tradicio-

nálisan koegzisztenciára berendezkedett falvakban és nagyvárosokban is 

megjelentek, az identitásalapú politika elérte a hétköznapi emberek szintjét is. 

Azok, akik addig elsősorban településük, illetve régiójuk alapján definiálták 

önazonosságukat, elkezdték magukat hinduként, szikhként vagy muszlim-

ként meghatározni. Ezzel együtt járt az is, hogy a tolerancia határai szűkülni 

9 Bhalla, i.m., 6–7. 
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kezdtek, megjelent a „másik” fogalma, az eretnekfogalom kiélesedett és új 

tartalmat kapott.10 

A születő határok mentén a felosztást megelőzően szórványosan és az 1947-es 

év nyarán fokozottan jelentkeztek kommunális zavargások, a hindu, muszlim 

és szikh közösségek szélsőséges tagjai kölcsönös mészárlásokba, fosztogatá-

sokba és nemi erőszak-sorozatokba bocsátkoztak, amelyeknek célja a másik 

közösség méltóságának sárba tiprása, életkörülményeinek tönkretétele volt, 

és végső soron annak az üzenetnek a közvetítése, hogy nincs helyük az adott 

terület többségi társadalmában. Az erőszaknak ennek megfelelően általában 

a másik közösség legsebezhetőbb tagjai, vagyis az idősek, nők és gyermekek 

estek áldozatul.11

A felosztás, illetve a kommunális erőszaknak a politikára és társadalmi emlé-

kezetre gyakorolt hatása mind a mai napig felismerhető az indiai és pakisztáni 

kül- és belpolitikában egyaránt. Sajnálatos tény, hogy Indiában a kommunális 

erőszak időnként ugyanolyan elemi erővel tör felszínre, mint a felosztás idején 

(például 1984 – szikh pogrom Delhiben és Észak-Indiában, 2002 – muszli-

mok elleni erőszaksorozat Gujarātban), és a társadalomnak azóta sem sikerült 

az ilyen esetekben szükséges szembenézést és feldolgozást megvalósítania.

Mint arról már korábban szó esett, a felosztás, és a felekezeti erőszak ha-

talmas, következményeit napjainkig érzékeltető traumát okozott az (észak-)

indiai társadalom számára. Ennek ellenére az indiai történetírás csak az 1990-es 

években kezdett foglalkozni a témával. Ekkor is a feminista és gender-szem-

pontból vizsgálódó történészek vetették föl először, hogy az esemény társadalmi 

szempontból sokkal nagyobb horderejű volt, mint azt addig a politikatörténeti 

szemléletű művek bemutatták. Nekik köszönhetően elindult a felosztás kö-

vetkeztében kialakuló társadalmi problémák tudományos feldolgozása is, de 

az irodalom továbbra is sajátos, hiánypótló szerepet tölt be a kérdésben.12 A té-

mával foglalkozó irodalmi művek ugyanis sok esetben dokumentumértékűek, 

hiszen a felosztás idejéből a kormányzati, erősen propagandajellegű iratokon 

és az áldozatokkal készült riportokon kívül csupán ezek maradtak fenn mint 

gyakran valós eseményeket megjelenítő, írott művek.13

10 Bhalla, i.m., 14–15. 
11 Rituparna Roy, South Asian Partition Fiction in English. From Khushwant Singh to Amitav Gosh, 

Amsterdam University Press, Amsterdam, 2010, 71.
12 Roy i.m., 19.
13 Sarvar V. Sherry Chand, „Manto’s „Open it!” Engendering Partition Narratives”, Economic and 

Political Weekly, XLI/4, 2006, 301–310. 308.
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A függetlenség erőszakmentes kivívásának dicső folyamata és a felosztást 

kísérő különös kegyetlenség ellentmondása rányomja a bélyegét a korszakkal 

foglalkozó irodalmi művekre. A korszak népszerű műfajává a novella vált, 

melynek középpontjában általában az egyén áll, aki saját sorsán keresztül 

kapcsolódik a szubkontinens nagy történelmi folyamataihoz.14 

Ezen novellák egyik legjellemzőbb témája a kommunális erőszak. Az észak-in-

diai, és dél-pakisztáni társadalom jelentős része volt elkövetője, elszenvedője 

vagy szemtanúja az eseményeknek, gyakran maguk az írók is, így az irodalom-

ban is komolyan leképeződött mindez. A felosztást közvetlenül követő időszak 

irodalma elsősorban a brutalitás és vérengzés megjelenítésének és ezzel együtt 

feldolgozásának eszköze volt. Kezdetben mind a hindí, mind az urdú novella-

irodalomra az erőszak részletekbe menő ábrázolása volt jellemző, amely az erő-

szakos cselekményeknek csupán a lehető legnaturalisztikusabb megjelenítésére 

törekedett, magyarázatára és kontextualizására azonban nem. 

A felosztásról szóló művek legnagyobb számban az 1950-es években jelentek 

meg, és ekkor is elsősorban a Panjāb területével foglalkozva, amely a felosztás 

során a legvéresebb és legtragikusabb események helyszíne volt.15 A szerzők 

ekkor már törekedtek a felosztás és az azt övező kommunális erőszak lehetséges 

okainak magyarázatára, egy szélesebb narratíva biztosítására. Az 1970-es és 80-

as években megjelenő művek pedig már más perspektívából közelítették meg 

az eseményeket. A felosztást személyesen átélő írókat gyakran foglalkoztató 

téma a szemtanúk szempontja volt, a maga véres és embertelen nézőpontjából, 

míg a későbbi szerzőket érthető módon sokkal jobban érdekelte a túlélők és 

a későbbi generációk sorsa.16 

Mohan Rākeś A romok ura című novellája – A naī kahānī és 

a felosztás

Amint azt már az előzőekben láthattuk, a naī kahānī egyik fő célja az élet apró 

eseményeinek ábrázolása, a nagy narratíváktól való tartózkodás. A felosztás, 

mint láttuk, hatalmas volumenű esemény volt, mind történelmi, mind tár-

sadalmi szempontból. Logikusnak tűnne tehát a következtetés, hogy a naī 

kahānī éppen ebből az okból óvakodott a felosztás megjelenítésétől, a téma 

14 Mushirul Hasan (szerk.), India Partitioned: The other face of freedom, Roli Books Pvt. Ltd., 

New Delhi, 1997.
15 Roy i.m., 23.
16 Alok Bhalla, „History and fictional representations of Partition”, Economic and Political 

Weekly, XXXIV/44, 1999, 3119–3128. 3125.
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feldolgozásától. Azonban ez koránt sincs így. Összességében elmondható, 

hogy a felosztás bár nem tartozik a naī kahānī legkedveltebb témái közé, sőt 

az ezzel foglalkozó művek bizonyos mértékben atipikusnak is mondhatók, 

több novellában is megjelenik a felosztás motívuma. Véleményem szerint 

ez egyértelműen arra vezethető vissza, hogy a naī kahānī egyik célkitűzése 

a társadalmi és az egyéni valóság minél pontosabb ábrázolása, ezért ha hű 

akart maradni a saját alapvetéseihez, egy eseményt, amely ilyen mértékben 

meghatározta annyi ember mindennapjait, nem hagyhatott figyelmen kívül. 

Mint arról már korábban szó esett, a felosztás rendkívüli módon befolyásolta 

ugyanis azokat a radikális változással járó folyamatokat, amelyek a naī kahānīt 

életre hívták. A felosztás által kiváltott migrációs hullám hozzájárult az urba-

nizációhoz, mindez a gyökértelenség érzéséhez, az egyén elidegenedéséhez, 

a mindennapi élet széteső és újraformálódó kereteihez. Ahhoz tehát, hogy 

a naī kahānī igazán megérthesse az egyént, a környezetének mélyére is kellett 

hatolnia, ennek a környezetnek pedig sok esetben alapvetően meghatározó 

eseménye volt India és Pakisztán felosztása. 

Mohan Rākeś sem képez ez alól kivételt. A generációjába tartozó oly sok 

észak-indiai fiatal értelmiségihez hasonlóan az ő életét is alapjaiban változ-

tatta meg a felosztás. Panjāb, vagyis Mohan Rākeś születésének régiója vált 

a felosztás idején a kommunális erőszak által leginkább sújtott területté, hisz 

az újonnan létrejövő határok ezt a történelmi területet vágták ketté és ennek 

a területnek a vallási tekintetben kifejezetten kevert lakossága volt kénytelen 

legnagyobb számban új hazát keresni magának a határ egyik vagy másik ol-

dalán. Maga Mohan Rākeś is kénytelen volt elszakadni szellemi szülőföldjétől, 

baráti körének lakhelyétől és választott életterétől: meg kellett válnia Lāhaur 

városától. Delhibe költözvén pedig nap mint nap szembesülhetett a sajátjá-

hoz hasonló sorsokkal, a gyökerüket vesztett emberek tömegeivel. A felosztás 

motívuma így több művének témáját vagy hátterét is biztosítja. Az elemzés 

tárgyául választott Malbe kā mālik, vagyis magyarul „A romok ura” című 

elbeszélésen kívül ide sorolhatók még a magyarul eddig meg nem jelent 

Paramātmā kā kuttā (A mindenható kutyája), Kambal (Pokróc), és Klem 

(Kérvény) című művek is. 

A Malbe kā mālik című elbeszélés 1957-ben, a Nae bādal (Új felhők) című 

gyűjteményes kötetben jelent meg és azóta a felosztással foglalkozó novellák 

közül az egyik legnagyobb klasszikus szerepét szerezte meg magának. A mű 

mindemellett magán viseli a naī kahānī jellegzetes vonásait is. A továbbiakban 

ennek tükrében folytatom ezen irodalmi irányzat bemutatását.
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A naī kahānī jellegzetes vonásának tudható be maga a témaválasztás is, vagyis 

hogy a novella nem magával a felosztással, hanem sokkal inkább annak követ-

kezményeivel foglalkozik, a történelmi esemény sokkal inkább csak hátteret 

és kiindulópontot biztosít a cselekménynek. A középpontjában az egyén áll, 

akiben a gyökértelenség és elidegenedettség érzése él a legerősebben.

A történet helyszíne és ideje is pontosan meghatározható a hihetőbb és kézzel 

foghatóbb realizmus érdekében, ami a naī kahānīnak kimondott célkitűzése is. 

Az elbeszélés Amṛtsarban, az indiai Panjāb fővárosában, a legvéresebb esemé-

nyek helyén játszódik, pontosan hét és fél évvel a felosztás után. Főszereplője 

Abdul Ganī miyāṃ, az idős férfi, aki hosszú évek után tér vissza szülővárosába 

Pakisztánból. Távolléte idején a születése óta oly jól ismert környék megvál-

tozott – az erőszak rajta hagyta nyomát a városon: a felégetett városnegyed 

bizonyos részei újjáépültek, nagy része azonban még mindig üszkös. A férfi 

útját vesztetten bolyong a félig romos, félig újjáépült környéken, és nem leli 

saját utcáját – ahogy feltételezhetően a saját helyét sem leli Amṛtsarban. Mikor 

rátalál eredeti mikrokörnyezetére, a kis utcácskára, ahol hét évvel azelőtt új-

onnan épült háza állt, a maradék talaj is eltűnik a lábai alól. Sem egykori 

szomszédai és barátai nem hajlandók kommunikálni vele, sem pedig egykor 

gyönyörű háza nem áll már a helyén. A szomszédok házaikba rejtőztek, a ház 

helyén pedig csak a címben is szereplő kiégett romok láthatók.

Lassan fény derül egy párhuzamos történetre is: Cirāgdīn és az új ház történe-

tére. Cirāgdīn, Abdul Ganī fia a felosztás idején nem volt hajlandó édesapjával 

tartani Pakisztánba, hanem családjával együtt hátramaradt, hogy gondját vi-

selje új otthonuknak, hisz biztos volt benne, hogy barátai és szomszédai között 

nem eshet bántódásuk. Tévedett, ugyanis ő maga és egész családja is brutális 

gyilkosság áldozatává vált, melynek oka az új házuk által keltett irigység volt, 

tehát korántsem elvont, magasabb célokkal igazolható mozgatórugó. Azzal, 

hogy az olvasó megismeri ezt a történetet, valamint az elkövető személyét is, 

amely Abdul Ganī számára nem ismert, egészen új értelmet nyer a közösség 

viselkedése. Félelemből, bizalmatlanságból visszahúzódó emberek helyett rossz 

lelkiismeretüket távolmaradással takargató, de a színfalak mögül kíváncsian 

figyelő nézőkké válnak. 

A történetben a feszültség akkor éri el a csúcspontját, amikor sor kerül az el-

követő és az áldozat találkozására. Abdul Ganī, miután a romok között megsi-

ratta fiát és annak családját, véletlenül belebotlik Rakkhā pahalvānba, a környék 

birkózó kiskirályába, Cirāgdīn régi jó barátjába. Az olvasó tisztában van vele, 

hogy pontosan ez az ember gyilkolta meg oly hidegvérrel Cirāgdīnt és család ját, 
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azonban Abdul Ganī nem tudja ezt, és régi kedves ismerősként köszönti a bir-

kózót. Nem is habozik vele megosztani a lelkében játszódó eseményeket, el-

sírja neki a fia halálával kapcsolatos bánatát és sajnálatát fejezi ki, hogy még 

Rakkhā sem volt képes megvédelmezni szerencsétlen Cirāgdīnt a sors ellenében. 

Különösen érdekes, és a naī kahānī ismertetőjeleit magán viselő módon ábrázol-

ja a novella az elkövető és az áldozat édesapja közötti találkozás lelki aspektusát. 

A naī kahānī tartózkodik az érzelmek dialógusokban vagy monológokban való 

explicit megfogalmazásától, ezért ebben az esetben a birkózó érzelmi reakci-

óit fizikai síkon követhetjük végig. Lelki folyamatairól testbeszéde árulkodik. 

Kényelmetlenül fészkelődik, erősen verejtékezik, testének különböző pontjain 

erős fájdalmakat érez, és szájában összesűrűsödött nyálától is csak folyamatos 

köpködéssel tud megszabadulni. Vagyis az olvasó bepillantást nyer abba, hogy 

a férfi, aki oly sok éven át büszkén vállalta tettét, sőt, az elorzott ház jogos urá-

nak is tartotta magát, hogyan omlik össze annak a férfinak a kedvességétől és 

szeretetétől, akinek élete legnagyobb fájdalmát okozta. 

Azonban a naī kahānīra jellemző módon a klasszikus értelemben vett katarzis 

elmarad. Nem történik meg a szembenézés, Abdul Ganī ahogyan jött, úgy el is 

távozik, nem is sejtvén, hogy fia gyilkosával beszélgetett épp. Annak ellenére 

azonban, hogy színpadias lelepleződés nem történik, változásokat figyelhetünk 

meg, amelyek ennek az emblematikus eseménynek a hatására következtek be. 

Ezek elsősorban Rakkhā pahalvān viselkedésében állnak be. Természetesen 

a naī kahānī alapvető stílusának megfelelően szavakban nem fejezi ki érzéseit, 

azonban tetteiben megnyilatkozik, hogy Abdul Ganī látogatása nem múlt el 

nyom nélkül. Rakkhā pahalvān, aki addig a címben szereplő „romok ura”-ként 

viselkedett, senkinek sem engedte, hogy állatait az új ház romjainál pányvázza 

ki, és egyértelműen úgy vélte, hogy Cirāgdīn megölésével a ház az ő tulajdonába 

került – még akkor is, ha az a zavargások közben véletlenül kiégett –, Abdul 

Ganī jelenlétének hatására elkezd visszahúzódóbban viselkedni ebben a tekin-

tetben. Talán megfogalmazódik benne a gondolat, hogy a „romok ura” esetleg 

jogosan nem is ő maga, hanem a törékeny öregember? Az este beköszöntével 

ugyanis újabb hívatlan látogatók érkeznek a romhoz: egy varjú és egy kutya. 

Ők is megkérdőjelezik Rakkhā kizárólagos tulajdonjogát, ugyanis egyikőjük 

sem hajlandó eltávozni Rakkhā hessegetése ellenére sem. A birkózó nem is 

próbálkozik kitartóan, az olvasóban felmerülhet a gondolat, hogy talán azért 

nem, mert elfogadta, hogy a romok igazi ura már nem ő, hanem a természet, 

és mivel már nincs is meggyőződve az igazáról, nem is küzd többet a jogtala-

nul megszerzett terület megtartásáért.
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A novella ezzel bocsátja útjára olvasóját: nincs megfogalmazott szentencia, 

nincs szájba rágott tanulság, a naī kahānī szájízének megfelelően az olvasó 

maga vonhatja le következtetéseit, elgondolkozhat a történet mozgatórugóin, 

a szereplők jellemén és cselekedeteiken, nem kell az író által kijelölt egyedül 

üdvözítő utat követnie, akárcsak a való életben. A realitás érzésének fokozá-

sához hozzájárul az is, hogy a történetben nagyon sok olyan elem van, amely 

a való életben sem alakulna másképp. Gyakran a hétköznapokban sem érkezik 

katartikus megoldás a problémákra, nem derülnek ki sötét titkok. A feszültség 

fokozatosan emelkedhet, majd pedig el is halhat anélkül, hogy eget rengető 

események történtek volna. Az utca lakóinak passzív megfigyelői magatartása 

is könnyen hihető hozzáállás. Ugyan a lakók végig részesei az eseményeknek, 

hisz a múltban és a jelenben is végignézték Abdul Ganī családjának tragédiáját, 

de sem akkor, sem később nem avatkoztak közbe, mert nem merték vállalni 

a kockázatát a Rakkhā pahalvānnal való szembekerülésnek. Teljesen átlagos 

emberek a novellának ezen arc és név nélküli mellékszereplői, csakúgy, aho-

gyan a főszereplők is. Abdul Ganīhoz hasonló, családjukat és megélhetésüket 

vesztett idős muszlim férfiakat a felosztás tragédiája ezrével termelt ki, csak-

úgy, ahogyan a Rakkhā pahalvānhoz hasonló elkövetőket is. Egyikőjük sem 

kifejezetten okos vagy buta, jó vagy gonosz, véleményem szerint még Rakkhā 

pahalvān sem. Az egyéni felelősség kérdése természetesen nem megkérdő-

jelezhető, azonban az sem hagyható figyelmen kívül, hogy az ő esete sem 

volt kirívó, ugyanazt csinálta, mint a zavargások idején oly sokan: elvette azt, 

ami megtetszett neki és nem törődött a következményekkel. Rakkhā emellett 

azért sem értékelhető egyértelműen és egyszerűen gonosznak, mert a novella 

középpontjában tulajdonképp az ő lelkiismeretének feltámadása és az ő lelki 

folyamataiban beálló változás áll. 

Összességében elmondható tehát, hogy bármennyire is atipikus a naī kahā-

nī irányzatában a hétköznapi eseményeknél nagyobb volumenű, különleges 

történések ábrázolása, a naī kahānī képes úgy nyúlni ezekhez a nagy jelentő-

ségű, tragikus eseményekhez is, hogy ne hazudtolja meg önmagát. A felosztás 

hétköznapi következményeit ragadja meg, tartózkodik az erőszak explicit áb-

rázolásától, szereplői átlagos emberek, nincs benne különleges vagy meglepő 

fordulat, és nem fogalmaz meg az olvasó számára erkölcsi tanulságot – mégis, 

vagy talán épp emiatt, olyan történeteket alkot, amelyek sokáig követik és nem 

hagyják nyugodni olvasójukat.
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