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Eve-nek

Jószág veszendő, 

jóbarát veszendő, 

jómagad is veszendő vagy; 

de a jó hír és név, 

ha kivívtad egyszer, 

el nem vész, jussod örökre. 

Részlet A Fenséges beszédéből, 
A HávAmálból.

Tandori dezső fordíTása
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I. 
SZÁMKIVETETTEK
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A p R ó b A 

A 
FIÚ CSAK EGY PILLANATIG HABOZOTT, DE 

ez éppen elég volt ahhoz, hogy Tüske a pajzsa 

szélével tökön vágja. 

Még az ellene szurkoló többi fiú csaholásának zú-

gása közepette is hallotta Brand fájdalmas nyö-

gését. 

Tüske apja mindig azt mondta: a pillanat, amikor megtor-

pansz, egyben a halálod pillanata is lesz, a lány pedig mind-

eddig eszerint élt, akár tetszett, akár – mint általában – nem. 

Most is bőszen a fiúra vicsorgott – elvégre ez volt a kedvenc 

arckifejezése –, felemelte térdét a földről, és minden eddigi-

nél durvábban rárontott. 

A vállával ugrott neki. Pajzsaik egymásnak csattantak és 

csikorogtak, homok spriccelt a tengerparton fájdalomtól el-

torzult arccal hátráló fiú sarka alól. Brand felé csapott, de a 

lány lehajolt a fa gyakorlókard alatt, alacsony suhintással vi-

szonozta a támadást, és közvetlenül a páncéling lobogó széle 

mellett telibe kapta a fiú combját. 
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10 H a l f  T H e  W o r l d  –  a  H a r c o s

Brand becsületére legyen mondva, nem esett össze, még 

csak fel sem kiáltott, csak grimaszolva hátrébb ugrált. Tüske 

megforgatta a vállát, és várta, hogy Hunnan mester kikiáltja-e 

végre győztesnek, de az csak állt némán és meredten, mint 

a szobrok az Istenek csarnokában. 

Voltak fegyvermesterek, akik a gyakorlókardokat is igazi-

nak tekintették, és megállították a küzdelmet az olyan talá-

latok után, amelyek valódi pengével végzetesek lettek volna. 

Hunnan azonban szerette nézni, hogy a tanítványai megsé-

rülnek, megtörnek, és a saját kárukon okulnak. Az istenek a 

megmondhatói: Tüske éppen elég ilyen kemény leckét vett 

már itt, Hunnan gyakorlóterén, ezért most örült, hogy ő lec-

kéztethetett másokat. 

Gúnyos vigyort villantott hát Brandre – elvégre ez volt a 

második legkedvesebb arckifejezése –, és rákiáltott: 

– Gyerünk már, beszari! 

Brand erős volt, akár egy bivaly, és éppen elég harci szel-

lem szorult belé, de már kimerült és sántított, Tüske pedig 

gondoskodott róla, hogy a lejtő is neki kedvezzen. A szemét 

egy pillanatra sem vette le a fiúról, hárította az első csapását, 

kifordult a másik elől, és elhajolt a harmadik, esetlen suhintás 

alatt, amivel Brand szabadon hagyta az oldalát. A kardod leg-

jobb hüvelye az ellenséged háta, mondta mindig Tüske apja, 

de hát helyett az oldal is megteszi. Fafegyvere Brand bordájá-

nak csattant, a hangos reccsenés olyan volt, mint egy hasadó 

farönk hangja. A fiú tehetetlenül megtántorodott, Tüske pedig 

még vadabbul vigyorgott. Nincs is jobb érzés a világon, mint 

tökéletesen eltalálni valakit a karddal, gondolta. 
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Lábát megtámasztotta Brand tomporán, és nagy csobba-

nással négykézláb az éppen kifelé áramló hullám vizébe lök-

te. A tenger felkapta a fiú karját, és arrébb sodorta, míg az be 

nem akadt a tajtékok között kavargó hínárba. 

Tüske közelebb lépett a hunyorgó Brandhez, és lenézett rá. 

A fiú vizes haja az arca egyik oldalára tapadt, foga vöröslött a 

vértől ott, ahol Tüske korábban lefejelte. Talán meg is sajnálta 

volna, de régen elmúlt már az az idő, amikor megengedhette 

magának, hogy szánakozzon. 

Ehelyett a nyakának szorította a kicsorbult fakardját, és 

rámordult: 

– Szóval? 

– Jól van. – Brand gyengén eltolta magától a fegyvert, be-

szélni is alig maradt ereje. – Megadom magam. 

– Ha! – kiáltott az arcába Tüske. – Ha! – vakkantott a gya-

korlótér körül álló, csalódott fiúk képébe. – Ha! – csattant 

Hunnan mester felé, majd győzedelmesen a köpködő, szürke 

ég felé emelte kardját és pajzsát. 

Gyér taps és kelletlen morgás üdvözölte csak, semmi több. 

Másoknak sokkal gyengébb diadalokért sokkal lelkesebb ün-

neplés járt, de Tüskét nem érdekelte az elismerés. 

Ő csak a győzelemért harcolt. 

Előfordul, hogy egy lányt is megérint Háború Anya. A ki-

sebb gyermekek között mindig akad néhány, akiket a fiúkkal 

együtt a gyakorlótérre küldenek, és megtanítanak harcolni. 

Aztán, ahogy múlnak az évek, ezek a lányok szép sorjában 

a hozzájuk jobban illő foglalatosságok felé fordulnak. Aki 

marad, azt később ezen foglalatosságok felé fordítják, majd 
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12 H a l f  T H e  W o r l d  –  a  H a r c o s

ordítva, gúnyolva és végül akár verve is arra terelik, míg a 

káros gyomot mind kiirtják, és nem marad más, csak a fér-

fiasság dicső virágai. 

Amikor a vanszternép betört a határon, a szigetiek partra 

szálltak a rablóhadjárataik során, vagy az éj leple alatt tolvaj 

osont a házba, természetesen a nők is azonnal kardot ragad-

tak, és életüket is feláldozva harcba szálltak. Volt, aki nem 

is csinálta rosszul. De hogy egy lány kiállja a harcosi próbát, 

katonai esküt tegyen, és helyet vívjon ki magának egy had-

járaton? 

A mondákban történt ilyen. A dalokban is megesett. De 

saját szemével még az Öreg Fen sem látott ilyesmit, pedig ő 

volt Thorlby – és egyesek szerint a világ – legidősebb embere. 

Egészen mostanáig így volt. 

Az a rengeteg munka. Az a rengeteg megvetés és rengeteg 

fájdalom. Tüske mind kiállta, és győzött. Most lecsukta sze-

mét, izzadt arcán érezte Tenger Anya sós szelét, és arra gon-

dolt, milyen büszke lenne rá most az apja. 

– Kiálltam a próbát – suttogta. 

– Még nem. – Tüske ugyan még soha nem látta mosolyogni 

Hunnan mestert, de ilyen mogorvának és ellenségesnek sem. 

– Én döntöm el, milyen próbát kell kiállnod, és én mondom 

meg, mikor álltad ki! – Végignézett a lánnyal egyidős fiúkon, 

akiknek némelyike már büszkén feszített a vizsgája után. – 

Rauk! Most te küzdesz meg Tüskével. 

Rauk felvonta a szemöldökét és a lányra pillantott, majd 

megvonta a vállát. 

– Miért ne? – szólt, és kilépett a többiek gyűrűjébe a küz-
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dőtérre, meghúzta pajzsának szíját, és felkapott egy gyakor-

lókardot. 

Kegyetlen és ügyes harcos volt. Közel sem olyan erős, mint 

Brand, de elszántabb nála, ő nem fog habozni. Tüske azonban 

már korábban is legyőzte őt, és… 

– Rauk – folytatta Hunnan. Göcsös ujja továbbhaladt a fiúk 

előtt. – És Sordaf, és Edwal. 

A diadal öröme úgy olvadt le Tüske arcáról, akár a napon 

hagyott vaj a tányérról. A fiúk morgolódni kezdtek, de Sordaf 

nehéz léptekkel kilépett a küzdőtér homokjára, és vaskos uj-

jaival matatni kezdett a páncélja csatján. Nagydarab, lassú 

fiú volt, de tökéletes választás, ha meg kellett taposni valakit, 

aki már a földre került. 

A gyors mozgású, keskeny vállú, kócos, göndör fürtös Edwal 

viszont habozott. Őt Tüske mindig is a jóravalóbbak egyiké-

nek tartotta. 

– Hunnan mester, hárman egy ellen… 

– Ha ki akarod vívni magadnak a helyet a király hadjára-

tán – mordult rá a fegyvermester –, azt teszed, amit mondok! 

Persze, hogy mind részt akartak venni a csatákban, még-

hozzá majdnem annyira, mint Tüske maga. Edwal komoran 

balra, majd jobbra pillantott, de senki sem szólt egy szót sem, 

ezért vonakodva a többiek közé állt, és felvett egy fakardot. 

– Ez nem igazságos! – Tüske megszokta már, hogy minden 

akadállyal rezzenéstelen arccal, bátran kell szembenéznie, 

bármilyen kilátástalannak tűnik is a helyzet, de most elkese-

redett vinnyogás tört fel a torkán. Olyan volt a hangja, mint a 

mészárszék felé terelt bárány kétségbeesett nyüszögése. 
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14 H a l f  T H e  W o r l d  –  a  H a r c o s

Hunnan egyetlen horkantással letorkolta. 

– Ez a gyakorlópálya itt a csatatér, és a csatatéren nincs 

igazság. Legyen ez az utolsó lecke, amit tőlem kapsz. 

Néhányan kuncogtak. Valószínűleg azok, akiket Tüske va-

laha megvert és megszégyenített. Brand a szemébe hulló haj-

tincsek alól figyelte őt, egyik kezével vérző száját tapogatta. 

A többiek lesütötték a szemüket, tudták, hogy ez valóban nem 

igazságos. Csak éppen nem érdekelte őket. 

A lány összeszorította a fogát, és a pajzstartó kezével meg-

markolta a nyakában lógó bőrerszényt. Mióta az eszét tudta, 

egyedül kellett szembeszállnia az egész világgal, és most is 

készen állt rá. Mert az tagadhatatlan, hogy Tüske igazi harcos 

volt. Küzdeni fog hát, méghozzá úgy, hogy azt sokáig megem-

legetik majd. 

Rauk intett fejével két társának, a csoport szétnyílt, be 

akarták keríteni Tüskét. Lehet, hogy ez nem is olyan rossz, 

gondolta a lány. Ha elég gyorsan támad, talán kikaphatja a 

csorda leggyengébb egyedét, és a másik kettő ellen marad 

egy szemernyi esélye. 

Egyenként a szemükbe nézett, megpróbálta kitalálni, ki-

től mire számíthat. Edwal kelletlenül lemaradt a többiektől. 

Sordaf felemelt pajzzsal, óvatosan közeledett. Rauk leeresz-

tette a kardját, a közönségnek játszotta a hőst. 

Tüske mindenképpen le akarta törölni a vigyort az arcá-

ról. Talán be is érte volna annyival, ha vörösre festheti azt a 

gúnyos mosolyt. 

A vigyor azonnal el is torzult, amikor Tüske kieresztette a 

csatakiáltását. Az első csapást Rauk kivédte a pajzsával, és 
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hátrálni kezdett, a másodikat is megállította, de már szállt 

a faforgács. A lány a tekintetével ráijesztett, hogy Rauk fel-

emelje a pajzsot, majd lehajolt, és a fakard élével elkaszálta 

a fiú csípőjét. Rauk felordított, és oldalra fordult, Tüskének 

háttal állt meg. A lány már emelte is a kardját. 

A szeme sarkából látta a villanást, majd hallotta a reccse-

nést. Alig érzett valamit, miközben a földre esett, de a ho-

mok hirtelen mélyen a bőrébe vágott, ő pedig sután bámult 

felfelé, az égre. 

Ez a baj azzal, ha valaki az egyik ellenfélre támad, és a 

többire nem figyel. 

A sirályok rikoltozva köröztek a magasban. Thorlby tornyai 

fekete körvonalak voltak csak a fénylő égen. 

Jobb lesz, ha felkelsz, mondta ilyenkor mindig Tüske apja. 

Háton fekve nem győzöl le senkit. 

Lassan és esetlenül megfordult hát. Az erszénye kicsúszott 

a ruhája gallérja alól, és lengett a kötélen. Egész arca lüktetett 

a fájdalomtól. A hullám kicsapott a partra, a hideg habok kör-

bevették a térdét. Tüske látta Sordaf közeledő talpát, hallotta 

a reccsenést, mintha egy gally hasadt volna el. 

Megpróbált feltápászkodni, de Rauk csizmája a bordáinak 

csapódott. Köhögve átfordult.

A hullám visszahúzódott, Tüske felső ajkából szivárgott a 

vér, cseppekben megállt a nedves homokon. 

– Abbahagyjuk? – hallotta Tüske Edwal hangját. 

– Mondtam, hogy elég? – bömbölt Hunnan hangja, a lány 

pedig megszorította kezét a kard markolatán, erőt gyűjtött 

egy utolsó támadásra. 
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16 H a l f  T H e  W o r l d  –  a  H a r c o s

Látta, hogy Rauk közelebb lép hozzá, és megragadta, a mell-

kasához szorította a felé lendülő lábát. Vicsorogva hirtelen 

megrántotta felfelé, a fiú pedig karjával kalimpálva hátraesett. 

Tüske Edwal felé ugrott, de inkább rázuhant, mint -támadt. 

Tenger Anya, Föld Atya, a mogorva Hunnan és a körülötte 

álló, bámuló fiúk arca forgott a szeme előtt. Edwal elkapta őt, 

inkább tartotta, mint megpróbálta a földre vinni. Tüske a fiú 

válla után kapott, a csuklója kicsavarodott, a kard kifordult a 

kezéből, de a lány nem tudott megkapaszkodni, továbbtánto-

rodott, térdre rogyott, és újra feltápászkodott. Szakadt szíjú 

pajzsa az oldala mellett fityegett, amikor Tüske köpködve és 

káromkodva megfordult, majd megdermedt. 

Sordaf tehetetlenül maga mellett lógó karddal állt, és csak 

bámult. 

Rauk felkönyökölt a nedves homokban, ő is csak bámult. 

Brand a többi fiú között állt tátott szájjal, mind csak bá-

multak. 

Edwal kinyitotta a száját, de csak halk nyöszörgés jött ki 

rajta. Hangja – akár egy szellentés. Gyakorlókardját a homok-

ra ejtette, kezével a nyakához kapott. 

Tüske kardjának markolata állt ki belőle. A fa éle megre-

pedt, amikor Sordaf rálépett, ez a szilánk átfúrta Edwal tor-

kát, a hegye pirosan meredt ki a bőr alól. 

– Istenek, segítsetek! – suttogta valaki. 

Edwal térdre rogyott, vértől habzó nyálat köpött a homokra. 

Hunnan mester elkapta, mielőtt oldalra dőlt volna. Brand 

és a többi fiú közül néhányan köré sereglettek, egymás sza-
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vába vágva kiáltoztak, de Tüske alig hallotta őket saját szí-

vének dübörgésétől. 

Imbolyogva állt, arca lüktetett, kibomlott haját a szemébe 

fújta a szél. Azon gondolkodott, csak rémálom-e mindez. Biz-

tos volt benne, hogy az. Imádkozott, hogy az legyen. Szorosan 

összezárta a szemét, és teljes erejéből szorította, amennyire 

csak bírta. 

Mint akkor, amikor régen az Istenek Csarnokában kiterített 

apja fehér, hideg testéhez vezették. 

De az is igaz volt, ahogyan ez is. 

A fiúk még mindig Edwal körül térdeltek, amikor Tüske újra 

kinyitotta a szemét, ezért nem látta, csak a két, kifelé fordult, 

ernyedt lábat, és a homokban lefelé kanyargó, sötét csíkokat, 

amik vörössé változtak, amikor Tenger Anya hullámot kül-

dött rájuk, aztán rózsaszínné, míg teljesen el nem mosódtak. 

Tüske ekkor, hosszú idő óta először igazán félt. 

Hunnan lassan felállt, és felé fordult. Mindig komoran né-

zett, rá különösen mogorván, de most volt a szemében egyfajta 

csillogás, amit Tüske nem látott korábban. 

– Tüske Bathu! – Vastag, vörös ujjával rámutatott. – Gyil-

kosnak nyilvánítalak. 
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