Elsõ
fejezet
Sötét ügyek
Az utazásunk elején úgy éreztem magam, hogy egy kõ vagyok az
Erõ folyójában. Lanoree pedig egy hal, ami abban a folyóban sodródik, belõle táplálkozik, benne él, és benne érzi jól magát. Én viszont
mozdulatlan vagyok. Kényelmetlen vagyok a víznek, amíg a helyemen maradok. És a víz lassan, nagyon lassan semmivé koptat.
Részlet Dalien Brock naplójából,
TYMU 10 661

Lanoree kislány még. Hatalmasnak és végtelennek látja az égboltot, és ámulva nézi a Tython csodáit, mialatt szalad, hogy megtalálja a fivérét.
Dalien megint odalent van, a tölcsértorkolatnál. Szeret egyedül lenni, távol a többi gyerektõl. Távol a Bodhitól, a Mûvészetek Templomától. A szüleik küldték Lanoree-t, hogy keresse meg
az öccsét, és bár délután tanítaniuk kell még, megígérték, hogy
este elsétálnak a Határ-erdõ széléhez. Lanoree imádja azt a helyet. És egy kicsit fél is tõle. A templom és a tenger közelében
érzékeli, hogy az Erõ átáramlik mindenkin és mindenen: a levegõn, amit belélegez, a tárgyakon, amiket lát, és mindenen, ami15

bõl a gyönyörû környék áll. Odafent, a Határ-erdõnél egyfajta õsi
vadság érzõdik az Erõben, amitõl szinte forrni kezd a vére.
Lanoree tudja: az anyja mosolyogni fog, és azt mondja neki,
hogy idõvel mindent megtanul. Az apja csak csendesen nézi majd
az erdõt, mintha titokban szeretné felfedezni. És a testvére, aki
még csak kilencéves, sírni fog.
A Határ-erdõ közelében mindig sír.
– Dal! – kiáltja Lanoree, és a folyópart közelében zöldellõ
magas fûben száguld. A kezét oldalra tartja, hogy a fûszálak megcirógassák a tenyerét. Nem akar beszélni a testvérének az estére
tervezett sétáról. Tudja, ha megteszi, akkor Dal rosszkedvû lesz,
és könnyen megeshet, hogy nem akar hazamenni vele. Dal néha
így viselkedik, és az apjuk azt mondja erre: ez annak a jele, hogy
valaki a saját útját keresi.
Dal valószínûleg nem hallotta a kiáltást, és a közelébe érve Lanoree lelassít, és azt gondolja: a helyében én már rég megéreztem
volna, hogy valaki közeledik felém.
Dal lehajtva tartja a fejét. Mellette egy tökéletes kör van, amit
a kedvenc gyümölcse, a szárított mepple magjaiból rakott ki.
A folyó a közelben zúg, a közelmúlt esõzései miatt jócskán
megduzzadt, és gyors lett. Ebben az állapotában hatalmasnak és
ijesztõnek érzõdik. Lanoree lehunyja a szemét, és érzékeli azt a
milliónyi élõlényt, ami a folyóban él. Némelyik akkora, mint az
ujja, de olyanok is akadnak, amelyek az óceánból úsztak fel, és
feleakkorák, mint egy CloudChaser hajó. Lanoree megtanulta
már, hogy sok vízi állatnak félelmetes fogai vannak, és tartani
kell tõlük.
Beleharap az alsó ajkába, tétovázik, aztán kiterjeszti az elméjét, az öccse felé tapogatózik, és...
– Megmondtam már, hogy ezt ne csináld! – kiáltja a fiú.
– Dal...
A fiú feláll, megfordul, és dühösnek látszik. Egy pillanatig tûz
ég a szemében, ami Lanoree-nak nem tetszik. Látta már azokat a
lángokat, és annak nem lett jó vége. Aztán a harag elszáll, és Dal
kedvesen mosolyog.
16

– Ne haragudj – mondja szelíden. – Megijesztettél, ennyi az
egész.
– Rajzolsz? – kérdezi Lanoree, amikor megpillantja a vázlatfüzetet.
– Á, vacak az összes – hadarja Dal, és gyorsan becsukja a füzetet.
– Szerintem nem – feleli Lanoree. – Szerintem jól rajzolsz.
Fenn templommester is ezt mondta.
– Fenn templommester apa barátja – dünnyögi Dal.
Lanoree elengedi a füle mellett a célzást, és közelebb lép a fivéréhez. Most már látja, hogy Dal remek helyet választott ahhoz, hogy lerajzolja a tájat. A folyó itt elkanyarodik, és egy, a
Határ-erdõtõl érkezõ mellékfolyó csatlakozik bele, amitõl zavaros örvények keletkeznek a vízben. A túlpartot színpompás növénytakaró borítja, és van ott egy óriási, vén akfa, amelynek odvas törzse szövõmadarak otthona. Aranyló szálú hálóik fényesen
csillognak a délutáni napfényben. A folyó zúgásába vidám madárdal vegyül.
– Hadd nézzem meg – kéri Lanoree.
Dal nem néz rá, de kinyitja a füzetet.
– Gyönyörû – lelkendezik Lanoree –, az Erõ vezette az ujjaidat. – Ezt mondja ugyan, de nem biztos benne.
Dal elõvesz egy ceruzát a zsebébõl, és öt vastag párhuzamos
vonalat húz a rajzára. Felszaggatja a papírt, és jóvátehetetlenül
tönkreteszi a mûvét. Az arckifejezése nem változik, sem a légzése ritmusa. Olyan az egész, mintha nem is lenne dühös.
– Tessék – mondja végül –, így már jobb.
Lanoree egy pillanatra karomnyomoknak látja a vonalakat,
pislant egyet, majd mélyet lélegzik...

Lanoree-t halk, de makacs csilingelés rángatta ki mély álmából.
Felsóhajtott, felült, és addig dörzsölte a szemét, amíg kimasszírozta belõle az álom utolsó foszlányát is. A drága Dal... Gyakran
álmodott az öccsérõl, de azok az álmok rendszerint a késõbbi
idõkrõl szóltak. Abból a korból származtak, amikor már minden
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rosszra fordult. Nem abból, amikor még gyerekek voltak, akiknek a Tython oly sok lehetõséget kínált.
Lanoree úgy gondolta, talán azért történik ez vele, mert hazafelé tart.
Több mint négy éve nem járt a Tythonon. Jedi Õrzõként szolgált, és azt tette, amit az Õrzõk tenni szoktak. Néhány Õrzõ rendszeresen talált okot arra, hogy visszatérjen a Tythonra. Családi
ügyek, a folyamatos felkészüléssel kapcsolatos dolgok, személyes
eligazítások, de mind ugyanarról szólt: utáltak távol lenni az
otthonuktól. Lanoree szilárdan hitte, hogy vannak olyan Jedik,
akiknek idõrõl idõre meg kell mártózniuk a Tython Erõben gazdag világában, talán azért, mert nem bíznak abban, hogy az Erõhöz való kötõdésük kellõen szilárd.
Lanoree-t nem gyötörték efféle kételyek. Tisztában volt a hatalmával, és az Erõ-egyensúlyával. Azoknak a rövid idõszakoknak köszönhetõen, amit az Ashlán és a Bogán töltött – a felkészítés részét képezte ez is, a padavanoktól elvárták, hogy felkeressék
a két holdat –, csak még magabiztosabb lett.
Felállt a priccsérõl, és nyújtózott egyet. Aztán felugrott, megmarkolta a rudat, amit õ maga hegesztett a mennyezethez, és néhányszor felhúzta, illetve leengedte magát. Aztán ismét felhúzta
magát, és úgy fordította a testét, hogy párhuzamos legyen a padlóval. Érezte, hogy az izmai remegnek, és mélyeket lélegzett, közben érzékelte, hogy Erõ szabadon áramlik át rajta, mint valami
vibráló, eleven lény. Szerette a mentális gyakorlatokat és a meditációt, de néha abban lelte a legnagyobb örömét, ha alaposan
megdolgoztatta az izmait. Hitt abban, hogy csak az képes teljesen átadni magát az Erõnek, akinek erõs és ruganyos a teste.
Az ébresztõjelzés még ekkor sem hallgatott el.
– Jól van, ébren vagyok! – mondta Lanoree, és lassan leeresztette magát. – Ha esetleg nem vetted volna észre.
A csilingelésnek vége szakadt, és egy megviselt burkolatú
sárga karbantartó droid lépett be az ajtón. Lanoree többször átalakította a gépezetet, mialatt a Tythan-rendszerben dolgozott.
A Peacemakerek többsége rendkívül egyszerû droidokat szállított, de õ felfejlesztette és kibõvítette a sajátját egy Holgorian
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IM-220-as alkatrészeivel. A droid így képes volt korlátozott kommunikációt folytatni vele, és nem csupán a szerelési-karbantartási munkákhoz használhatta, hanem rá tudott bízni más jellegû
feladatokat is. Ezenfelül szerzett neki egy viszonylag erõs páncélzatot, amitõl ugyan a súlya megkettõzõdött, viszont a különleges burkolat hasznosnak bizonyult a kényes helyzetekben. Lanoree beszélt a droidhoz, ami egyszerû, néhány szavas válaszokat
adott neki. Amikor vele társalgott, sokszor az az érzése támadt,
hogy egy otthoni fûkapirral próbál kommunikálni. Ennek ellenére még nevet is adott neki.
– Szia, Ironholgs! – köszöntötte vidáman. – Remélem, nem
túl korán ébresztettél fel!
A droid csipogott és csikorgott, talán azért, mert a kora miatt
kezdett sértõdékeny lenni.
Lanoree körülnézett a kicsi, de kényelmes belsõ térben. Annak idején a méretei miatt választott egy Peacemakert, és nem
egy Huntert. A Hunter gyors volt, mozgékony, de túl kicsi ahhoz, hogy benne éljen. A Peacemaker lomhábban manõverezett,
viszont nagyobb volt. Lanoree tudta, hogy sok idõt fog a fedélzeten tölteni, ezért döntött ezen gép mellett.
És a legtöbb Õrzõhöz hasonlóan számtalan helyen módosította a hajóját, amivel rányomta a személyisége bélyegét. Megszabadult az asztaltól és az ülésektõl, a helyükre súlyzókat és kondicionálógépeket állított. Azóta a priccsén ülve evett, de ez a
legkevésbé sem zavarta. A holovetítõt egy ódivatú képernyõre
cserélte, ami kommunikációs központként is szolgált. A hajón a
terjedelmes gépházrekesz mellett volt még egy kisebb kabin is,
egy vendégnek vagy utastársnak, de mert Lanoree magányosan
szokott utazni, beszerelt oda egy lézer-töltõgenerátort, egy víztisztító egységet, valamint egy élelemtárolót. A hajó négy lézerágyúját is felfejlesztette, továbbá plazmarakétákkal, illetve
drónrakétákkal bõvítette ki a fegyverzetet. Gan Corla cathar
fegyvermester közremûködésének köszönhetõen a lövegek immár háromszor akkora energiájú lövedékeket lõttek, mint a Peacemakereken rendszeresített szabvány ágyúk, és a hatásos lõtávolságuk is az eredeti kétszeresére nõtt.
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Lanoree mindezeken felül a pilótafülke kezelõfelületeit is megváltoztatta, hogy a lehetõ leghatékonyabban vezethesse a hajót.
A gép az övé volt, az otthonául szolgált, és ilyennek szerette.
– Mikor érünk a Tythonra? – kérdezte.
A droid egy sor csipogást és recsegést hallatott.
– Jó, akkor az lesz a legjobb, ha rendbe hozom magamat –
jelentette ki Lanoree.
Rányomta az ujjait egy érintõlapra, mire a pilótafülke sötét
képernyõi kivilágosodtak, és megjelent rajtuk a csillagmezõ képe, aminek láttán Lanoree-nak sajogni kezdett a szíve. Mindig
is megindítónak találta az ûr távolságait és léptékeit, és az Erõ
miatt sosem feledkezett meg arról, hogy õ maga egy felfoghatatlanul óriási valami része.
Ismét megérintette a lapot, és az egyik fénylõ pont körül vörös
kör jelent meg. A Tython. Még három óra, és ott lesz...
Hogy a Jedi Tanács a bolygóra rendelte õt, az csak egy dolgot
jelenthetett. Meg akarták bízni egy feladattal, méghozzá olyannal, amirõl csak személyesen beszélhettek.
Pár perc leforgása alatt lezuhanyozott, felöltözött, megreggelizett, aztán betelepedett a pilótafülkébe, és a mind nagyobbnak
látszó Tythont figyelte. A hajója kapcsolatba lépett a harmincezer kilométeres magasságban keringõ õrdrónokkal, és hosszú
ívû ereszkedõ pályára állt, amelynek alsó vége valamivel a bolygó egyenlítõje fölé mutatott.
Lanoree nyugtalankodott amiatt, hogy visszatér a Tythonra,
de ritkán megtapasztalt izgalmat is érzett. Alig várta, hogy találkozzon az anyjával és az apjával, még ha csak rövid idõre is. Túl
ritkán beszélt velük, és Dal halálát követõen õ maradt az egyetlen gyermekük.
Halk csengetés értesítette arról, hogy hívás érkezett. Szembefordult a lapos képernyõvel, amin a következõ pillanatban megjelent a hívó képe.
– Üdvözöllek, Dam-Powl mester – köszönt meglepetten Lanoree. – Micsoda megtiszteltetés! – Valóban annak érezte. Arra
számított, hogy egy Jedi Õrzõ fogja üdvözölni, vagy egy számára ismeretlen Utazó. Nem maga a cathar Jedi-mester.
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Dam-Powl fejet hajtott, és megszólalt:
– Üdvözöllek, Lanoree! Örülök, hogy újra látlak. Már nagyon
várjuk, hogy megérkezz. Sürgõs ügyeket kell megvitatnunk. Sötét ügyeket.
– Sejtettem, hogy így állunk – felelte Lanoree. Megmagyarázhatatlan idegesség ébredezett a bensõjében, és mozgolódni
kezdett.
– Érzékelem, hogy rossz érzéseid támadtak – jegyezte meg
Dam-Powl.
– Bocsáss meg... sok idõ telt el azóta, hogy egy Jedi-mesterrel
beszéltem.
– Még akkor is nyugtalanít, ha rólam van szó? – kérdezte elmosolyodva Dam-Powl. Ám a mosolya hamar eltûnt, mialatt folytatta: – Nem számít. Szedd össze magad, mert a mai napon hat
mesterrel fogsz beszélni, többek között Lha-Mival, a Stav Kesh
templommesterével. Elküldtem a hajódnak a találkozó helyszínének koordinátáit. Az Akar Keshtõl harminc kilométerre délre
várunk rád. Reméljük, mihamarabb ideérsz.
– Nem egy templomban találkozunk? – kérdezte meglepetten
Lanoree.
De Dam-Powl már megszakította az adást, és Lanoree azon
kapta magát, hogy a sötét képernyõt bámulja. Amikor rájött, hogy
a saját tükörképét nézi, gyorsan összeszedte magát, és mélyeket
lélegzett, hogy túltegye magát a megrázkódtatáson. Hat Jedimester? És a tetejébe még Lha-Mi is?
– Akkor valami nagy dolog készülõdik – állapította meg roszszat sejtve.
Ellenõrizte az átküldött koordinátákat, átváltott kézi vezérlésre, hogy az utolsó szakaszon õ irányítsa a hajóját. Mindig is
szerette vezetni a gépet, és azt a szabadságot, amit ez adott neki.
Nem kötötte semmi. Már-már szabadúszó ügynöknek érezte
magát.
Egy pillanatra lehunyta a szemét, és megidézte az Erõt. Ilyen
közel a Tythonhoz rendkívül átható volt, elemi erejû, és felpezsdítette a vérét.
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Mire elérte a Tython légkörét, mind hevesebb izgatottság lett
úrrá rajta. A leszállózóna egy keskeny völgyben terült el, amit
minden oldalról magas hegyek vettek körül. Lanoree több hajót
látott odalent, többek között Huntereket, és más Peacemakereket is. Furcsának találta, hogy a mesterek éppen ezt a helyet választották, de gyanította, hogy megvolt rá az okuk. Elegáns kört
írt le a hajójával, és szinte zökkenõ nélkül landolt.
– Szilárd talaj – suttogta meghatottan. – Figyelj, Ironholgs,
nem tudom, hogy meddig leszünk itt, de használd ki a lehetõséget, és futtass le egy teljes körû rendszerellenõrzést. Az Akar
Keshtõl mindent megkapunk, amire szükségünk van.
A droid mechanikus sóhajt bocsátott ki.
Lanoree kiterjesztette a tudatát, és amikor érzékelte, hogy a
külsõ és a belsõ nyomás kiegyenlítõdött, kinyitotta az alsó személyi zsilipet. A beáramló levegõ szagokat hozott magával: a rothadó fû, a folyó illatát, és azt a különös, bizsergetõ kipárolgást,
ami áthatotta a legtöbb templom környékét – és az Õrzõnek nosztalgikus érzései támadtak a bolygó iránt, amit maga mögött hagyott. De nem szakíthatott sok idõt a tûnõdésre.
Három izgatott Utazó várta odakint.
– Üdvözlünk, Brock Õrzõ! – köszönt a legmagasabb.
– Én is titeket – felelte Lanoree. – A mesterek hol várnak rám?
– Lha-Mi mester Peacemakerének fedélzetén – válaszolt egy
másik Utazó. – Azért vagyunk itt, hogy odavezessünk. Kérlek,
kövess minket!

– Én a Mesterek Tanácsát képviselem – közölte Lha-Mi mester. – Bocsásd meg nekünk, hogy nem... egészségesebb környezetben üdvözlünk téged abból az alkalomból, hogy visszatértél
a Tythonra. De ezt a találkozót titokban kell lebonyolítanunk.
– Az idõs talid férfi fehér szakálla szinte magától világított a kabin lámpáinak fényében. Lanoree örült, hogy viszontláthatja az
idõs, bölcs mestert.
– Annyira jó visszatérni – felelte meghatottan, és fejet hajtott.
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– Kérlek, kérlek – mondta Lha-Mi, és rámutatott egy ülésre.
Lanoree helyet foglalt, és végignézett a hat mesteren. Barátságos
fõhajtással köszöntötte Lha-Mit, Dam-Powlt, és Tem Madogot,
a cathar mestert. Ám a három másikat nem ismerte. Úgy tûnt, a
távolléte alatt a dolgok gyorsan változtak, különösen az elõléptetések tekintetében.
– Brock Õrzõ – szólalt meg Dam-Powl mester, és elmosolyodott –, csodálatos, hogy ismét hús-vér alakodban láthatunk.
A mester az Anil Keshben teljesített szolgálatot, vagyis a Tudomány Templomában. Mialatt Lanoree ott tanult, erõs kötelék
alakult ki kettejük között. Dam-Powl mindenki másnál többször hangoztatta azt a meggyõzõdését, miszerint Lanoree egy
szép napon nagy Jedi lesz. És szintén Dam-Powl volt az, aki feltárta, hogy Lanoree mely területeken tehetséges – fémmûvesség,
anyagmanipuláció és alkímia –, és arra biztatta õt, hogy az ezekkel kapcsolatos képességeit fejlessze.
– Ugyanígy érzek, mester – felelte Lanoree.
– Hogy állsz a tanulmányaiddal? – érdeklõdött Dam-Powl.
– Haladok – válaszolta Lanoree.
A Peacemakerén tartott egy ládát, amiben a kísérleteihez szükséges kellékeket tárolta, és sokszor órákon át dolgozott egy apró
rekeszben. Néha tapasztalatlan kezdõnek érezte magát, amikor
az alkímiával foglalkozott, ám a tudása egyre gyarapodott, ami
mind nagyobb hatalmat adott neki, és jó érzéssel töltötte el.
– Tehetséges Jedi vagy – jelentette ki Tem Madog mester.
– Érzékelem, hogy az elmúlt évek alatt mind tapasztaltabb lettél.
A Lanoree oldalán függõ duracél kardot ez a mester kovácsolta annak idején. A fegyver sokszor megmentette már az életét,
olykor pedig elvette vele mások életét. A harmadik karjának
érezte, a teste és a lénye szerves részének. Mióta négy évvel ezelõtt elhagyta a Tythont, egy pillanatra sem vált meg tõle, és
még ha letette is, legfeljebb karnyújtásnyira távolodott tõle.
– Tisztelem az Erõt, amennyire csak tudom – válaszolta Lanoree. – A sötétség rejtélye vagyok, a káosz és a harmónia között
egyensúlyozok. – Elmosolyodva idézte a Jedi-eskü szövegét, és
némelyik mester szintén mosolygott. De nem mindegyik. Az a
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három, akit nem ismert, továbbra is szenvtelenül nézett rá. Megidézte az Erõt, hogy óvatosan megszondázza õket. Tudta ugyan,
hogy ezzel a büntetést kockáztatja, de nem tudott ellenállni a régi
szokása parancsának. Ezenfelül szerette tudni, hogy kivel beszélget. És mert õk hárman nem mutatkoztak be, azt gondolta, hogy
így tisztességes.
Mindhárman azonnal bezárták elõtte a tudatukat, és egyikük,
a vuki mély morgást hallatott.
– Az Õrzõként töltött éveid alatt jól szolgáltad a Jedi-rendet –
mondta Lha-Mi. – És most, amikor itt ülsz elõttünk, nyilván tudatában vagy annak, hogy nem akarunk neked rosszat. Megértem, hogy különösnek találod ezt a találkozót, és az, hogy enynyien ülünk veled szemben... ijesztõ a számodra. Vagy talán...
megfélemlítõ? De semmi szükség arra, hogy behatoljunk egymás
tudatába, Lanoree, különösen nem egy mesterébe. Erre semmi
szükség.
– Elnézést kérek, Lha-Mi mester – hadarta Lanoree, és összerezzent. Lehet, hogy odakint élsz, te ostoba – szidta magát gondolatban –, de itt adnod kell a formalitásra.
A vuki felnevetett.
– Az én nevem: Xiang – mutatkozott be az idegenek egyike, a
Sith fajok egyik nõi képviselõje. – Az apád tanított engem, most
pedig az õ irányításával tanítok a Bodhi Templomban. Apád
bölcs ember. És kiválóan ért a mágikus trükkökhöz.
Lanoree egy pillanatig olyan erõs érzelemhullámot érzékelt,
hogy meglepõdött. Jól emlékezett még az apja trükkjeire, amiket
gyerekkorában látott – az apja hogyan varázsolt elõ tárgyakat a
semmibõl, hogyan változtatott át egy tárgyat egy másikká. Akkoriban még azt hitte, hogy az Erõt használja, de aztán az apja
elmagyarázta, hogy bizonyos dolgokra még az Erõ sem képes.
„Trükkök” – ezt mondta akkor –, „csupán megtévesztem az érzékszerveidet, de nem érintem meg õket a sajátjaimmal”.
– És hogy van az apám? – kérdezte Lanoree.
– Remekül – válaszolta Xiang, és végre mosolyra húzta a száját. – Õ és az anyád minden jót kívánnak neked. Remélik, hogy
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meg tudod látogatni õket, de a körülményeket tekintve megértik, hogy az nem lesz egyszerû.
– Körülmények? – visszhangozta a szót Lanoree.
Xiang oldalra pillantott, Lha-Mira, aztán visszanézett Lanoree-ra. Amikor ismét megszólalt, nem a kérdésre felelt.
– Van egy küldetésünk a számodra. Eléggé... kényes ügy. És
rendkívül fontos.
Lanoree érzékelte, hogy a hangulat egy csapásra megváltozik.
Néhány pillanatig teljes csendben ültek – Lha-Mi templommester, az öt másik Jedi-mester és õ. A légcserélõ halkan zúgott, és
Lanoree az ülésén keresztül érezte a Peacemaker energiaforrásának állhatatos vibrációját. A saját lélegzetvételét hangosnak hallotta. A szíve gyorsan vert. Az Erõ ott áramlott benne és körülötte, és érezte, hogy fordulóponthoz érkezett – ami nem csupán
a saját életének fordulópontja, hanem a Jedi civilizációé is.
Valami megdöbbentõ dolog fog történni...
– Miért engem választottatok? – kérdezte halkan. – Annyi Õrzõ van szerte az egész rendszerben. Sokan sokkal közelebb voltak, mint én. Nekem tizenkilenc nap kellett, hogy ideérjek az
Obritól.
– Két okból – válaszolta Xiang. – Elõször is, te a képességeid
miatt tökéletesen megfelelsz a feladatra. Mialatt a Kalimahron
tetõ alá hoztad a Hang Layden felosztásáról szóló megállapodást, világosan megmutattad, hogy meg tudod értetni magad a
telepesvilágok lakóival. A Noxon végrehajtott tetteiddel sokak
életét mentetted meg. És azzal, hogy véget vetettél a vuki területszerzõ háborúnak a Ska Gorán, valószínûleg megakadályoztál
egy nagy polgárháborút.
– De milyen áron... – jegyezte meg mélyet sóhajtva Lanoree.
– Igen, jó néhányan meghaltak – felelte Lha-Mi –, de még többen haltak volna meg, ha te nem cselekszel.
Lanoree a lángoló apexfákra gondolt, a szélben sodródó, égõ
levelekre, arra az éktelen recsegésre-ropogásra, amellyel a több ezer
éves faóriások széthasadtak a tûzviharban, és a haldokló vukik
üvöltésére. És arra is gondolt, hogy ugyan levette az ujját a lézerágyú elsütõbillentyûjérõl, de készen állt arra, hogy ismét tüzet
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nyisson. Vagy õk, vagy én – ezzel nyugtatta magát gondolatban,
valahányszor rátört a rémálom, és tudta, hogy valóban ez volt a
helyzet. Mindent megpróbált, valóban mindent, de végül a diplomácia helyét a vérontás vette át. És mégis, valahányszor eszébe jutott az iszonyatos jelenet, az Erõ felkavarodott körülötte, a
világosság és a sötétség versengett az uralomért. A világosság
megkínozta õt ezekkel az emlékekkel. A sötétség igyekezett megnyugtatni.
– Tízezrek életét mentetted meg – jelentette ki Xiang –, vagy
talán több százezer teremtményét. Gharcannát, a vuki hadurat
meg kellett állítani.
– Bárcsak ne harcolt volna az utolsó leheletéig – suttogta Lanoree, közben a vuki mesterre pillantott, aki lassan bólintott
egyet. A szemébõl büszkeség és mélységes sajnálkozás sugárzott.
– Az imént két okról beszéltél – mondta Lanoree, és ismét
Xiangra nézett.
– Igen – felelte a mester, és mozgolódni kezdett, mint aki kínosan érzi magát.
– A további információkat talán nekem kellene közölnöm –
vetette fel Lha-Mi, és nyomban bele is kezdett. – Elõször a küldetésrõl. Veszély leselkedik a Jedi-rendre, talán az egész Tythonra. És ha elmondom, hogy milyen jellegû, megérted, hogy miért
téged választottunk.
– Minden bizonnyal – válaszolta Lanoree. – Megtiszteltetés,
hogy itt lehetek, és kíváncsian hallgatlak titeket. Az a veszély,
ami a Tythont fenyegeti, mindent fenyeget, amit szeretek.
– Mindent, amit mi valamennyien szeretünk – tette hozzá
Lha-Mi. – Tízezer éve tanulmányozzuk az Erõt, és köré, illetve
bele építettük a társadalmunkat. Háborúk és konfliktusok jöttek
és mentek. Küzdöttünk, hogy a világosság és a sötétség, a Bogan
és az Ashla mindig egyensúlyban legyen. De most... most elõkerült valami, ami talán mindnyájunkat megsemmisít. Egy férfi. És az álmai. Arról álmodik, hogy elhagyja a Tython-rendszert,
és beleveti magát a Galaxisba. Sokan vágynak erre, és én megértem õket. Akármennyire belaktuk is ezt a rendszert, minden
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tanult személy tudja, hogy a történelmünk odakint van, túl mindenen, amit ismerünk és értünk. De ez a férfi másik utat keres.
– Miféle másik utat? – kérdezte Lanoree, és megborzongott.
– Egy hiperkaput – válaszolta Lha-Mi.
– De hát a Tythonon nincs hiperkapu – érvelt Lanoree –, csupán van néhány mese, ami arról szól, hogy létezik egy hiperkapu az Óváros alatt, de azok csak mesék.
– Mesék... – visszhangozta a szót Lha-Mi, és lassan lehorgasztotta a fejét. – De egyesek elhiszik és komolyan veszik a meséket, és megpróbálják valósággá változtatni õket. Értesüléseink
szerint ez a férfi pontosan ezzel próbálkozik. Hisz abban, hogy
van egy hiperkapu, mélyen az Óváros romjai alatt. Be akarja
kapcsolni.
– Hogyan? – kérdezte Lanoree.
– Egy készülék segítségével – felelte Lha-Mi –, amelynek nem
ismerjük sem a jellegét, sem a mûködését. De a forrásaink szerint sötét anyag az üzemanyaga, amit titokzatos eszközökkel fog
munkára. Tiltott eszközökkel. Félelmetes eszközökkel. A sötét
anyag ismereteink szerint a legveszélyesebb elem, amit még soha egyetlen Jedi sem merészelt befogni vagy elõállítani.
– De ha a hiperkapu nem létezik...
– Mesék – vágott közbe Lha-Mi. – Az a férfi egy legendát kerget. De akár létezik, akár nem, nem számít. A veszélyt a sötét
anyag jelenti, amit õ megpróbál felhasználni, hogy mûködésbe
hozza az állítólagos hiperkaput. Az anyag... – elhallgatott, és oldalra pillantott a szeme sarkából.
Ekkor Dam-Powl vette át a szót:
– Az anyag megsemmisítheti a Tythont. Ha a sötét anyag
érintkezésbe kerül a normál anyaggal, elképesztõ katasztrófát
okoz. Fekete lyuk keletkezik, ami szempillantás alatt elnyeli a
Tythont és a rendszer többi részét is.
– És ha létezik a hiperkapu? És ha sikerül mûködésbe hozni?
– vetette fel Lanoree.
Néhány másodpercre mélységes csend támadt. Aztán a Lanoree számára ismeretlen mesterek egyike szólalt meg:
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– Akkor egy másfajta, de ugyanolyan komoly veszély áll elõ,
ami a Jedi-rend létét fogja fenyegetni.
– Most már tudod, hogy mivel állunk szemben – fûzte hozzá
Lha-Mi.
– Csupán egyetlen férfiról beszélünk? Akkor tartóztassuk le!
– javasolta Lanoree.
– Nem tudjuk, hogy hol van. Még csak azt sem, hogy melyik
bolygón.
– A titkos hírforrás megbízható? – kérdezte Lanoree, holott
már tudta a választ. Máskülönben a mesterek nem kerítettek volna sort erre a találkozóra.
– Nincs okunk kételkedni a megbízhatóságában – közölte
Lha-Mi –, és minden okunk megvan arra, hogy féljünk. Ha kiderül, hogy a veszély nem olyan komoly, mint amilyennek gondoljuk, az jó. Akkor csak az idõnket vesztegettük.
– És mi lenne, ha megkeresnénk a hiperkaput? – vetette fel
Lanoree. – Megvédhetnénk. Õrizhetnénk.
Lha-Mi elõrehajolt, és egy intésével lezárta a kabint: a légcserélõ leállt, az ajtó becsukódott és bezárult.
– A hiperkapu egy legenda – mondta komoran a mester. – Legenda, és nem több.
Lanoree bólogatott, bár tudta, hogy egy egyszerû történetrõl
szóló beszélgetéshez aligha kellett volna ilyen fokú óvatosság.
– És most térjünk rá arra, hogy miért téged választottunk ki
erre a feladatra – mondta Xiang. – Az a férfi nem más, mint Dalien Brock, a fivéred.
Lanoree megingott. Sosem szenvedett ûrbetegségben – az Erõ
segített neki ebben, ahogyan az összes többi Jedinek, de most
majdnem lefordult a székrõl. Furcsa szédülés tört rá, noha a
Peacemaker szilárdan állt a talajon.
– Az nem lehet – mormolta a homlokát ráncolva –, Dalien kilenc évvel ezelõtt meghalt.
– A holtteste sosem került elõ – mondta halkan Xiang.
– A ruháját megtaláltam. Foszlányokra tépve. Véresen.
– Nincs okunk kételkedni a forrásaink megbízhatóságában –
jelentette ki Lha-Mi.
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– Nekem pedig nincs okom hinni a forrásoknak! – fakadt ki
Lanoree.
Ismét csend telepedett a kabinra. Súlyos, nyomasztó csend.
– De igenis van rá okod! Mégpedig az, hogy mi ezt parancsoljuk – válaszolta határozottan Lha-Mi. – Van rá okod, mert te
magad is kételkedsz abban, hogy a testvéred meghalt. Van rá
okod, mert ha ez az egész igaz, akkor a fivéred veszélyt jelent a
Tythonra. Megsemmisíthet mindent, amit fontos neked.
Dal elmenekült, és én megtaláltam a ruháit a... a... az Óváros mélyén – kesergett magában Lanoree.
– Érted már? – kérdezte tõle Lha-Mi, mintha olvasott volna a
gondolataiban. Ezt éppenséggel könnyen megtehette, mivel õ
templommester volt, Lanoree pedig csak Õrzõ. És amennyire
összezavarodott, nem tudott uralkodni magán, így a gondolatai
könnyen elárulhatták.
– Dalien mindig a csillagokat nézte – suttogta megrendülten.
– Hallottunk suttogásokat egy szervezetrõl – mondta Lha-Mi
–, egy laza szövetségrõl, amelynek tagjai Csillagbámulóknak hívják magukat.
– Igen... – felelte Lanoree. Híven emlékezett még arra, hogy
az öccse mindig az ûr mélységeit fürkészte, amíg õ maga a saját
belsõ világára figyelt.
– Keresd meg a fivéredet! – parancsolta Lha-Mi. – Hozd ide,
a Tythonra! Vess véget az õrült vállalkozásának.
– Nem fog visszatérni ide – válaszolta Lanoree. – Ha valóban
õ az, nem fog visszajönni ide ennyi idõ után. Annyira fiatal volt
még, de már akkor is...
– Gyûlölte a Jediket – fejezte be a mondatot Xiang. – Eggyel
több ok arra, hogy elhozd õt hozzánk.
– És ha nem hajlandó jönni? Ha ellenáll?
– Jedi Õrzõ vagy – felelte Lha-Mi, és Lanoree tudta, hogy a
mester ezzel megadta a választ a kérdésére.
– Mindent tudnom kell, amit tudtok – mondta megfontoltan.
– Az információkat már áttöltöttük a hajód számítógépére –
közölte Lha-Mi.
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Lanoree bólintott, és a legkevésbé sem lepõdött meg. A mesterek elõre tudták, hogy nem fog nemet mondani.
– Hadd emlékeztesselek, hogy ez egy titkos küldetés – mondta ekkor Xiang. – Keringenek ugyan mesék a hiperkapu létezésérõl, de ha elterjedne a hír, hogy valaki megpróbálja bekapcsolni, az pánikot okozhatna. Küldhetnénk egy egész csapatot is
Dalien ellen, de az túl feltûnõ lenne.
– És van itt még valami – tette hozzá Lha-Mi.
– Nem akarjátok, hogy támogatókat szerezzen – mormolta
rosszkedvûen Lanoree. – Ha híre megy annak, hogy mit tervez,
talán többen is megpróbálják megkeresni és mûködésbe hozni a
kaput. Még több titokzatos eszköz. Még több sötét anyag.
Lha-Mi elmosolyodott, és bólogatva kijelentette:
– Gyors a felfogásod, Lanoree, és bölcs vagy. Komoly veszélylyel nézünk szembe. Számítunk rád, és bízunk benned.
– Hízelegsz, mester? – kérdezte Lanoree valamivel derûsebben, és a Jedi-mesterek közül többen felnevettek.
– Õszinte vagyok – felelte Lha-Mi, de rögtön elkomolyodott,
amit az Õrzõ szívbõl sajnált. Az öreg mesternek jól állt a mosoly.
– Mint mindig, most is beleadok mindent, amit csak tudok –
ígérte Lanoree.
– Az Erõ kísérjen utadon! – búcsúzott Lha-Mi.
Lanoree felállt, meghajolt, és elindult az ajtó felé, amit LhaMi egy intéssel kinyitott elõtte. Az átjáróban azonban megállt,
visszafordult, és megszólalt:
– Xiang mester, kérlek, mondd meg a szüleimnek, hogy szeretettel üdvözlöm õket. Mondd meg nekik, hogy... hamarosan találkozunk.
Xiang bólintott és elmosolyodott.
Mialatt Lanoree elhagyta a kabint, szinte a markában érezte
az öccse kezét.

Miközben Lanoree a Peacemakere felé tartott, érzések sokasága kavargott benne. A vihar alatt ott rejtõzött a felismerés, amin
a legkevésbé sem lepõdött meg – örült, hogy Dal életben van. És
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tudta, hogy ezért választották õt erre a küldetésre. Igen, jelentõs
tetteket hajtott már végre, és bár csak a húszas évei közepén járt,
máris derekasan szolgálta a Jedi-rendet. Az Erõhöz való kötõdése szilárd volt, és senki sem kételkedhetett a Rend iránti elkötelezettségében. De a kiválasztásnál a legfontosabb szempont alighanem a személyes érintettsége volt.
A mesterek tudták, hogy mivel egyszer már nem sikerült megmentenie a fivérét, többé nem fog hibázni. Hogy mindent meg
fog tenni annak érdekében, hogy megmentse Dalt, és hogy az
elszántsága jó szolgálatot tesz majd neki a küldetés alatt.
De Lanoree tudta, hogy mindez akadályozhatja is abban, hogy
végrehajtsa a feladatát.
Vett néhány mély lélegzetet, hogy lehiggadjon, abban a biztos
tudatban, hogy kordában kell tartania az érzelmeit.
Két Jedi-tanítvány haladt el mellette. Egy kisfiú és egy kislány, akik lehettek akár testvérek is, és akik egy röpke pillanatra Dalra és saját magára emlékeztették. Tiszteletteljes fõhajtással köszöntötték, õ pedig barátságosan biccentett egyet. Látta a
szemükben a tiszteletet, és talán egy csepp áhítatot is.
Lanoree bõ szabású nadrágot és inget viselt, továbbá csillámselyem dzsekit, bõrcsizmát, a derekán pedig övtáskákat. Szabadon röpködõ vörös sálja a Kalimahr egyik legjobb ruházati
boltjából származott. A bal karján lévõ ezüst karkötõben levõ
drágaköveket a Ska Gora legmélyebb bányájában találták – egy
vuki családtól kapta õket, amelynek tagjaival összebarátkozott,
amikor azon a bolygón élt. A kardját bõrtokban hordta, amit az
Obri egyik holdján élõ visítógyík zöld bõrébõl varrtak. A kissé
különc öltözetére jócskán ráerõsített 180 centis magassága, feltûnõen világos, szürke szeme, és aranybarna haja, amit tucatnyi
fémcsattal fogott össze. Tudta magáról, hogy a megjelenése tiszteletet parancsoló, és kissé meghökkentõ.
– Õrzõ! – szólalt meg a kislány. Lanoree megállt, megfordult,
és azt látta, hogy a gyerekek szintén megtorpantak. Lenyûgözve
bámulták õt, de látta rajtuk, hogy akarnak tõle valamit.
– Mondjátok bátran! – biztatta õket, a jobb szemöldökét felvonva.
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A kislány elõrelépett, a jobb kezével beletúrt a nadrágja zsebébe. Lanoree érzékelte, hogy az Erõ mélyen áthatja mindkettõjüket, és magabiztos mozdulataik láttán kissé elszomorodott.
Õ és Dal annyira mások voltak... Dal sosem értette az Erõt, és
ahogy idõsebb lett, a zavarodottsága elutasításba fordult, mind
erõsebb gyûlöletbe... ami késõbb egy még rosszabb valamivé változott.
– Dam-Powl mester megkért, hogy adjam át ezt neked – mondta a lány, és felmutatott egy ujjnyi méretû üzenetkapszulát.
– Azt mondta, csak te láthatod azt, ami ebben van.
Egy titkos üzenet Dam-Powl mestertõl, amit a több Jedi-mester nem láthat, és nem hallhat. Hát ez érdekesnek ígérkezett...
Lanoree átvette a kapszulát, és zsebre vágta.
– Köszönöm – mondta –, mi a nevetek?
Ám a gyerekek hirtelen megfordultak, és elrohantak LhaMi mester Peacemakere felé, aminek a hajtómûvei már halkan
zúgtak.
Ironholgs a gép rámpájának aljánál várta a gazdáját, és halkan
kattogott és recsegett.
– Minden rendben? – kérdezte tõle Lanoree, amikor odaért
hozzá. A droid megerõsítette, hogy igen, minden rendben van.
Lanoree megállt a rámpa aljánál, és körülnézett. A mesterek
Peacemakerei, valamint a kisebb kísérõhajók már a levegõbe emelkedtek. A leszállózónában nem maradt más, csak a széleinél sorakozó õsi kõoszlopok, amiket a bolygó õslakói évezredekkel korábban állítottak rég elfeledett isteneiknek.
Lanoree megérezte, hogy figyelik, és rájött, hogy a Jedi-mesterek tartják szemmel. Arra vártak, hogy útnak induljon.
– Akkor jó... legyen így – mormolta, azzal felsietett a rámpán,
és belépett a hajója megnyugtatóan ismerõs belsõ terébe.
Ám gondolatban máshol járt. A Tythonon eltöltött még oly
rövid idõszak, illetve a hír, amely szerint Dal titokzatos módon
életben van, felébresztette az elméje mélyén szunnyadó nyomasztó emlékeket.

Második
fejezet
A Nagy Utazás
Amikor gyermekek vagytok még, az Erõ áramlása ijesztõnek és félelmetesnek tûnhet. Találjátok meg az egyensúlyt a sötétség és a világosság között, és az áramlat hatalmat adó, nyugodt folyammá változik. Ha harcoltok az Erõ ellen, a testetek lázadozni fog. Ha az Erõ
mellett harcoltok, maga az Univerzum fog támogatni titeket.
Vor’Dana, a Stav Kesh templommestere,
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Két év – gondolja Lanoree. Ennyi idõnek kell még eltelnie,
hogy viszontláthassa az anyját és az apját. De egy ifjú Utazónak
már csak ilyen az élete. A Padavan Keshben eltöltött idõszak véget ért. Õ és a testvére immár tizenévesek, és elindulnak a Nagy
Utazásra. És azért mennek haza, hogy elköszönjenek.
A Bodhi Templom a Masara déli partvidékén áll, a tenger közelében. Lanoree szülei Jedik, és a templomban tanítják az ifjú
Erõ-érzékenyeket. Az anyja zenét és irodalmat tanít. Az apja tehetséges szobrász és festõmûvész. Õk már réges-régen megtették
a saját Utazásukat, jóval Lanoree és Dal születése elõtt, és mindmáig szívesen mesélnek róla, fõleg arról, hogy hogyan találkoz33

tak más Utazókkal. Aztán mindketten a Bodhiba kerültek, miután az Erõ megmutatta, hogy melyik területen tehetségesek.
Most pedig Dal és Lanoree indulnak, hogy beutazzák a Tythont, felkeressenek más Jedi Templomokat, és megismerjék az
Erõ útjait. Tudomány és harc, meditáció és gyógyítás, ezeket kell
gyakorolniuk és tanulniuk a következõ két évben. Lanoree izgatott és ideges. És amikor az anyja szól neki, hogy menjen vele
sétálni a mezõre, nagyjából tudja, hogy mire számítson.
A nap szépen süt, az égbolt derûs. A Tython a pályája csúcsán
ragyogva árasztja a fényét és a melegét. Lanoree érzi, hogy az
Erõ összeköti õt a környezõ természettel, és az oldalán érzi a Jedi
gyakorlókard súlyát. Ideges, de õrzi a lelki békéjét. Egészen addig, amíg az anyja beszélni kezd.
– Vigyázz az öcsédre, Lanoree…
– Csak két évvel vagyok idõsebb nála, anyám.
– Ez igaz. Viszont téged mélyen átjár az Erõ. Átadod magad
neki, és táplál téged. Az apád és én érzékeljük, hogy erõs vagy,
és érzékeljük Dal gyengeségét is. Õ és az Erõ… nem igazán illenek össze.
– Dal tanulni fog, anyám – feleli Lanoree. – Ott vagy neki te,
és ott van apa, akikre felnézhet. Ti jó és erõs Jedik vagytok, és õ
is ilyen lesz.
– Azt hiszem, a te sorsod az, hogy a nyomdokainkba lépj –
válaszolja az anyja. Mosolyog ugyan, de a mosolyából hiányzik
az igazi öröm. – Viszont nagyon aggódom Dal miatt. Õt a távoli múlt érdekli, az õseink és a rendszeren kívüli történelmünk.
Még itt, a Tythonon is az olyan helyek érdeklik, mint az Óváros. Attól félek, hogy el fog távolodni az Erõtõl. És a Tythontól
is. – Elakad a hangja, a szemében könnyek gyûlnek, és lecsorognak napbarnított arcán.
– Gondoskodom róla, hogy ez ne történjen meg – fogadkozik
Lanoree. – Ígérem, utat mutatok neki, és mindenben támogatni
fogom. Végül is ezért van az Utazás!
– Azért utaztok, hogy gyarapítsátok a tudásotokat, és megtanuljátok ellenõrizni a hatalmatokat – feleli az anyja. – Ha nem
hatná át az Erõ…
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