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Átmérője több, mint 100 000 fényév

Csillagrendszerek száma  400 milliárd

Lakott világok száma  3,2 milliárd lakható csillagrendszer,

 1 milliárd lakott bolygó

Értelmes fajok száma  összesen 5–20 millió 

Képviselt világok száma  (szenátus) 70 millió 

Képviselt világok lakossága több, mint

 100 kvadrillió
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Mandalori vagyok, az Eldar klán tagja. Büszkén viselem a családomban, nemzedékről nemzedékre öröklődő, 
narancssárgával szegélyezett, sötétzöld beskar-páncélomat, amely nem csak védelmet jelent számomra, hanem 
a hitvallásomra, klánomra és népemre is emlékeztet. Ahogyan a stilizált nagymacska, klánom ősi jele is. Mindig 
úgy tekintettem magamra, mint ennek a félelmetes fenevadnak a fiára, aki vad, ravasz, gyors és halálos. Ez a hit 
és a kiképzőimtől szerzett tudásom tett tökéletes és eredményes fejvadásszá. Halálosan eredményes fejvadásszá. 

Persze nem tartoztam mindig az alvilághoz. Harcosnak születtem és nevelkedtem, aki büszkén fogott fegyvert a 
Mandalorért. Még ifjonc voltam csupán, amikor belegabalyodtam a felkelésbe, alig nőtt pihe az államon és már 
fegyvert fogtam a félelmetes ex-sith, Maul rémuralma ellen. Klánom színeit viselve büszkén harcoltam apám, 
bátyám és nővéreim oldalán, akikkel győzelmet arattunk, így a Mandalor megszabadult Maultól. Igaz, az ex-
sith ellen egy ex-jedi is velünk volt, Ahsoka Tano. Ám a győzelmünk kérészéletűnek bizonyult. Sem Mault, sem 
Ahsokát nem láttuk többé, a Köztársaságot pedig a Birodalom váltotta fel. A Királyi Akadémiából Birodalmi 
Akadémia lett. Ám én nem voltam hajlandó behódolni. Nem voltam hajlandó mások parancsait követni. Füg-
getlen akartam maradni, így hát maradt a „magánszféra”, maradt a fejvadászlét. 

Szégyellem magam emiatt? Talán. Mindeközben büszke vagyok arra, hogy senki sem mondhatja meg, hogy 
mit csináljak… csak akkor, ha alaposan megfizetnek érte. 

Ahogy ezúttal is. Éppen az Alderaanról tartottam visszafelé, ahol leszállítottam egy gungant valami gazdag 
helyi orvosnak. A gungan talán ellopott tőle valamit? Elszerette a feleségét? Nem tudtam és nem is érdekelt. 
Csak a jutalom vonzott, ami csak az enyém lett. Nincs társam, így senkivel sem kell megosztanom a krediteket. 
Egyedül dolgozom, csupán az asztrodroidom, A5 az egyetlen szövetségesem. És ez pont elég. Gyorsan leszállí-
tottam a foglyom, és mindenféle erkölcsi aggály nélkül bezsebeltem a jutalmamat. 

Jöhet a következő küldetés! 

Egyelőre két megbízás villogott az adattáblámon, egyik sem igazi fejvadászmunka. Az első az Eriadura veze-
tett, ahol adu-rókákat kellett begyűjtenem egy coruscanti állatkert számára. Semmi kedvem 

nem volt méretes, vicsorgó vadállatokat pesztrálni, s a jutalom sem volt igazán kecsegte-
tő, de azért elvállaltam, talán majd menet közben erre is lesz időm. A másik azonban 
izgalmasabb kalandnak látszott. Ismeretlen megbízó, valami csuklyás humanoid. Talán 
egy gotal, vagy egy gran. Valójában nem is érdekelt. A felajánlott összeg viszont annál 

inkább: 200 000 kredit! Tudnék mit kezdeni azzal a pénzzel! Egy új hiperhajtómű? 
Néhány átmulatott éjszaka a Cantonicán? Gyorsan átolvastam a feladat részleteit. 
Igaz, ennyi pénzért még azt is elvállaltam volna, ha egy rankort kellene belegyö-
möszölni egy sörösüvegbe. A feladat ennél jóval titokzatosabbnak tűnt, fel kel-
lett keresnem R’túl ősi városát, valamiféle memóriaegység után kutatva.

Néhány perc múlva befutottak az adatok, amelyeket A5 gyűjtött össze nekem a 
titokzatos városról. Névtelen, csupán számmal ellátott bolygórendszer, amely 
egy vörös szuperóriás körül kering. Egy technikailag fejlett humanoid nép 
lakta, de a lakók évezredekkel ezelőtt távoztak. Állítólag mesés gazdagságot 
halmoztak fel, mindenféle drága kristályok formájában.

Elsőre jó ötletnek tűnt, ma már tudom, túl jó ötletnek. Elfeledett világ, nincs 
rendőrség, nincsenek utcai bandák, csak a mesés vagyon. A pusztító meleget 
azonban lebecsültem. Irdatlan hőség volt a halott bolygón, majdhogynem 
rám olvadt a beskar. Szerencsére a várost gyorsan megtaláltuk. Az épületek 
romjai egy valaha impozáns kultúráról tanúskodtak. A széles sugárutak egy 
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központi térre futottak, ahol egy monumentális kolostor maradványai emelkedtek, dacolva a korral és 
a hőséggel. Ismertem az épület stílusát, hasonló szentélyt építettek a Dai Bendu szerzetesek a fagyos 
Kijimin is. Állítólag ők voltak a jedik elődei. (Na persze, a Jedhán pedig azt mondták, hogy onnan 
eredt azoknak a letűnt űrvarázslóknak a rendje.) Legendák és gyerekmesék. Igaz, Maul és Ashoka 
valós volt. De a jedik már rég kihaltak, ahogy a Dai Bendu szerzetesek is. A kolostort pedig természe-
tesen már régen kifosztották. 

A5 vészterhesen csipogott, ugyanis kiszámolta, hogy mindössze néhány óránk van, mielőtt a vörös 
óriáscsillag összeomlik. Ezt a titokzatos 
megbízóm nyilván elfelejtette megemlí-
teni… Na, de 200 000 kredit, az 200 000 
kredit, A5 meg egy paranoiás bádogdo-
boz. Nem lettem volna a Külső Perem-
vidék egyik legjobb fejvadásza, ha egy 
kis veszély hallatán rögtön elmenekülök. 
Tovább kutakodtam hát a kolostor épüle-
tében, rejtett nyomokat és jeleket keresve. 
Kincseket és ékszereket ugyan már sehol 
sem találtam, ám hosszas vizsgálódás 
után rábukkantam egy poros helyiségre, 
ahol a falakat nehéz polcok borították. 
Szétmálló könyvek és más, modernebb 

adathordozók sorakoztak a polcokon, sőt még egy-két holokront is megpillantottam. Talán mégsem 
volt fölösleges idejönnöm, morfondíroztam, hiszen jól tudtam, hogy a galaxisban a legértékesebb va-
gyon az információ. Különösen a Birodalom korában. 

A terem végén végre megpillantottam egy számítógépet. Reméltem, hogy a komputer navigációs me-
móriaegysége rejti a 200 000 kreditet érő nyomokat. Sajnos az öreg gépezet nem reagált semmiféle 
vezényszóra vagy szolid lökdösésre, úgyhogy A5-re bíztam, hogy életet leheljen a készülékbe. Amíg 
a kis droid lelkiismeretes pittyegéssel munkába állt, visszafordultam a polcokhoz és találomra belela-
poztam a könyvekbe. 

Hirtelen, a szemem sarkából, egy villanásra egy humanoid alakot pillantottam meg. Balra néztem, 
és igen, a falnál sorakozó polcok előtt ott állt egy zöld overallt viselő, narancssárga bőrű togruta nő. 
Háttal állt nekem, az egyik kötetet vizsgálta. Talán egy rivális fejvadász? Érezhette magán az elképedt 
tekintetemet, ugyanis megfordult, fejnyúlványai lazán lebegtek mögötte. Ahsoka Tano? Villant át fe-
jemben hirtelen a gyerekkori emlék, ám gyorsan elhesegettem a képet. Ahogy a nő közelebb lépett, 
már világosan kivehettem vonásait: idősebb volt, mint Ahsoka lenne ekkoriban, amolyan nagymama 
korú lehetett. Nagy, barátságos szemei elaltatták született óvatosságomat és a kiképzésem során szer-
zett bizalmatlanságomat. Kíváncsian vártam, mit akar tőlem ez az asszony. 

 – Pez, az Eldar klánból! – szólított meg a nő.

Honnan tudja a nevem? Senki nem tudja a nevem a klánomon kívül, 
csupán a tanáraim, kiképzőim és fegyvertársaim. De ők mind man-
daloriak voltak. Egyikük sem egy togruta anyóka. Nemcsak ez volt 
rejtélyes ebben a nőben. A hangja furcsán zengett, mintha a múltból 
szólt volna, míg a levegő különösen vibrált az alakja körül. Valóságos 
egyáltalán? De hisz még egy korty alderaani tonirayt sem ittam ma…

Nyers jedikristály
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 – Ki vagy te?! – kérdeztem óvatosan.

 – A nevem Minna Varigk, jedi mester és geológus – a nő mosolya egy 
pillanatra sem tűnt el – egy olyan korból, amikor a békét még jedi lo-
vagok tízezrei vigyázták, s amikor a népek vezetői tiszteletben tartották 
a természet törvényeit és nem zsákmányolták ki a bolygók kincseit...

 – Álmodom? – böktem ki zavarodottan. 

 – Az Erő útjai kifürkészhetetlenek, mandalori – magyarázta a nő – Ré-
szese vagyok az Élő Erőnek, ugyanakkor tudós is vagyok. Az egész éle-
temet a kristályok tanulmányozásának szenteltem. A jedik fénykardját 
kyberkristályok működtették. A Jedha szentélye is kyberkristályok  
telérjére épült. Ez a kolostor is egy fennséges kyberkristályt őrzött egy-
kor, mielőtt kifosztották volna… A Birodalom számára azonban semmi 
sem szent. A kristályokat elragadja, és szörnyű pusztításra használja…

 – És nekem ehhez mi közöm? – türelmetlenkedtem. Nem akartam megvárni, hogy az egész csillag-
rendszer felrobbanjon. 

 – Meg kell keresned a hét kristályt. Ezen múlik minden.

 – Persze asszonyom – vágtam rá azonnal – Összeszedem azokat a kavicsokat!… már amennyiben meg-
fizetik!

A nő mosolya továbbra sem hervadt le, csupán megrázta a fejét.

 – Vigyáznod kell a kristályokkal, kettő is alig fér meg egymás mellett. Több meg még furcsább dolgokat 
okozhat. De vigasztaljon, hogy a fizetséged nem marad el, mandalori. Mi több, grandiózus lesz…

 – Mondjuk 500 000 kredit? – kérdeztem, rutinos alkudozóként minél nagyobb összegről indítva.

 – Attól sokkal, de sokkal értékesebb – somolygott a nő, majd a jelenés egy pillanat alatt szertefoszlott. 
Csupán egy elhaló hangfoszlány csengett a fülemben:

 – „Figyelj a planetográfusra, Hendarra. Hét kristályt meg kell találnod!” 

Nem tudtam mihez kezdjek ezzel a különös módon szerzett információval, de egyelőre nem is volt rá 
több időm. Talán a hőség okozta látomás volt csupán. Még egy darabig füleltem, de többé nem hallot-
tam már semmit. Töprengéseimből A5 csipogása vert föl. A kis droid izgatottan sipítozott: elszámolta 
magát. A hőség tovább növekedett, s hamarosan a felszín is rengeni kezdett alattunk. Menekülnünk 
kell, de azonnal! A csillag összeomlott.

Nem emlékeztem arra, hogyan tettük meg a hátralévő két-három mérföldet. Csak a földrengés moraja 
és a kíméletlen hőség maradt meg. Na és a rohanás… Szerencsénkre, még épp időben értünk fel a ha-
jóra és hagytuk el a rendszert. Ösztönösen cselekedtünk, s meg sem álltunk az ismeretlen felé!
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Jellemzők

Átmérő 9 112 km
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Légkör belélegezhető

Napok száma 1

Holdak száma 0

Élővilág, lakosság
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 rovarok, madarak

Lélekszám 475 000
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Nehezen nyitottam ki a szemeimet, halvány de-
rengés hatolt be a szemhéjam keskeny résein, 
lassan-lassan kiélesedett a megviselt pilótafülke 
képe. Csak a vészvilágítás és néhány műszer 
működött, a monitorok és konzolok nagyobb 
része sötét volt. Ez nem túl biztató, gondoltam, 
majd ismét elvesztettem az eszméletemet. 

Az újabb ébredés ennél is kellemetlenebb volt. 
A metsző hideg miatt alig tudtam mozgatni az 
ujjaimat, a lábaimat pedig egyáltalán nem érez-
tem, miközben kihűlőfélben lévő testem meg-
állíthatatlanul remegett a biztonsági öv fogsá-
gában. Minden lélegzetvételnél kis párafelhő 
hagyta el számat, ami rövidesen dér formájában 
ki is csapódott a félkörben húzódó navigációs 
panelre. A világűr hidege betört az űrhajóba. 

Ez nem jó jel. Azért nem kellene hagynom, hogy 
-273°C-ra, tehát abszolút nullára hűljek! A köz-
ponti számítógép állandóan bemondta az egyre 
hidegebb értékeket. A biztonság kedvéért Cel-
siusban, Kelvinben és még egy kimondhatatlan 
nevű Fahrenheit-ben is. Idegesítő. Valamit ten-
nem kellene, de a fejemet akkorának éreztem, 
mint egy közepes bantháé és úgy zúgott, mintha 
milliónyi ansioni kyren lakna benne. Fagyottan 
botorkáltak a gondolatok, a megszokott gyors 
reakciók most távol álltak tőlem. Csak szemlé-
lődésre futotta erőmből.

Fagyott vércseppek úsztak be a látómezőmbe, 
mint soktucat miniatűr bolygó, vagy csillag. 
Gömb alakúak voltak. 

Szuper, gondoltam ironikusan, ezek szerint va-
lahol az űrben vagyok és nem csak a fűtés állt le, 
de a mesterséges gravitáció-generátor is, külön-
ben a vér csepp formájú lenne. 

Abszolút nulla fok az a hőmérséklet, 
amelynél a testből nem nyerhető ki 
hőenergia. Ezen a szinten az atomok 
és molekulák mozgása megszűnik. Az 
abszolút nulla fok a valóságban elérhe-
tetlen, de a tudósoknak, mérnököknek 
különleges kísérleti körülmények kö-
zött néhány milliárdod fokra már sike-
rült megközelíteniük. A hőmérsékleti 
értékeket különböző skálák alkalmazá-
sával adják meg. A három legelterjed-
tebb a Celsius, a Kelvin és a Fahrenheit. 
A Celsius és a Kelvin skála a tudomá-
nyos világban a legelfogadottabb. Át-
váltásuk T (K) = T (°C) + 273.

A csillogó vérgömböcskék egy része magányos 
volt, de sok párban mozgót, sőt egy kisebb 
csoportosulást is felismertem közöttük. Mint 
a csillagok a galaxisban, siklott be a felismerés 
ébredező agyamba. Azok többsége sem egye-
dül kering a központi fekete lyuk körül, hanem 
társaságban. Általában két vagy három csillag 

Űrhajó az űrben

Két hőmérsékleti skála összehasonlítása
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rója végtelen keringőjét ellipszis alakú pályáján, 
egy közös tömegközéppont körül. Remélem, én 
nem egy fekete lyuk közelében sodródom ép-
pen. A fekete lyukak olyan helyek a galaxisok 
központjában, ahonnan még a fény sem tud 
megszökni, nemhogy az én teljesen lerobbant 
hajtóművű űrhajóm. 

A bolygók és a körülöttük keringő holdak is 
hasonló mozgást végeznek a gravitáció fogsá-
gában, de azoknál általában a jóval nagyobb tö-
megű bolygó alig látszik elmozdulni. Az űrhajó 
fedélzetéről vagy a bolygó felszínéről inkább 
csak a holdak keringését lehet észlelni a gravitá-
ciós béklyó miatt. 

A gravitáció az egész Világegyetemet 
átható erő. Mindennek, aminek energi-
ája van, tömege is van, és így a gravitá-
ció is hat rá. Hatással van a csillagokra, 
bolygókra, de az atomokra, molekulák-
ra, valamint az energiával rendelkező 
fényre is. Hatására keringenek közös 
tömegközéppont körül a kettőscsilla-
gok, vagy maradnak pályán a bolygók 
körül a holdak. 

A bolygómozgás törvényei régóta is-
mertek: a bolygók pályája ellipszis ala-
kú, amelynek egyik, ún. gyújtópontjá-
ban helyezkedik el a rendszer központi 
csillaga. 

A csillagot és a bolygót összekötő kép-
zeletbeli szakasz azonos idő alatt, azo-
nos területet fed le, vagy jár be, szak-
szóval „súrol”. Ez azt is jelenti, hogy a 
keringési sebesség az elliptikus pályán 
keringő bolygó és csillag távolságának 
függvényében változik.

A különböző bolygók keringési ide-
jének négyzetei úgy aránylanak egy-
máshoz, mint a csillagtól mért átlagos 
távolságuk köbei.

A Tatuin két csillaga 

Hmm, egy kis gravitáció most nekem is jól jönne…

Persze, vannak többes csillagrendszerek is, ahol 
már három, négy, vagy akár tucatnyi csillag is 
részt vehet a táncban. Ezek körül már alig van 
stabil pályán mozgó, tehát az élhetőség alapfel-
tételét biztosító bolygó (mivel torzult pályáikon 
egyszer túl meleg van, máskor túl hideg stb.), így 
ezeket a helyeket én is igyekszem elkerülni űr-
hajómmal, mert megnehezítik a pályaszámítást.

Fáradtan lehunytam a szemem egy rövid időre. 
Amikor ismét kinyitottam, éppen az arcom előtt 
ragadt össze két vérgömböcske, majd rövidesen 
egy harmadik is hozzájuk csapódott. 

Nahát, ezek a vérgömbök miniatűr 3D előadást 
tartanak nekem bolygókeletkezésből. Mit nem 
adtam volna ezért pár évtizeddel ezelőtt, ami-
kor Sundariban, a Királyi Akadémián csilla-
gászattal és bolygótudománnyal is meg kellett 
ismerkednem. Nem voltam oda ezekért a tár-
gyakért. Inkább a műszaki dolgok érdekeltek és 
persze a hadászati, harcászati ismeretek, mint 
a legtöbb mandalori ifjút, aki csatlakozni akar 
harcos népe flottájához. Na persze, aki egy iga-
zi, Kom’rk-osztályú vadászgéppel akar repülni, 
annak tudnia kell az efféléket is. 

Egy újabb gömböcske ragadt a vérmálnaszem-
hez. Láttam már ilyet, valódi kődarabkák és 
jégdarabkák közreműködésével, amikor a Ty-
rius-rendszerből menekültem, egy majdnem 
balul végződő akció után. A rodiai rendteremtő 
erők cirkálója elől csak egy félresikerült hiper-
szökkenéssel tudtam elillanni. Egy keletkező-
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félben lévő bolygórendszer protobolygói között 
kellett bujkálnom hónapokig, mire a rodiaiak 
hajlandóak voltak abbahagyni a szektorban 
az őrjáratozást. Bőven volt időm megfigyelni, 
hogy a fiatal, még por- és gázfelhőbe burkolózó 
csillag körül hogyan híznak egyre nagyobbra a 
bolygókezdemények. Az egyik 100 km átmérőjű 
kozmikus kőrakás volt a kedvencem. Viszony-
lag távolról figyeltem, mert egy sűrűbb por- és 
törmelékgyűrűben keringett a zabolátlanul 
villogó, folyamatosan kitöréseket produkáló, 
újszülött központi csillaga körül. Látványosan 
vonzotta magához a kisebb-nagyobb meteoro-
kat, kisbolygókat és a távolabbról érkező jeges 
üstökösöket. Mérete észrevehetően megnőtt 
kényszerű ott-tartózkodásom alatt. A detekto-
raim ritka gázburkot is észleltek körülötte, de ez 
még messze volt egy igazi légkörtől. 

Közben újabb kettő vércseppecske csatlakozott 
a málnaszemhez. 

Tétova mozdulatot tettem a kezemmel, ez egy 
újabb rajnyi gömböcskét indított el a kabinban, 
ami szétlökte a miniatűr bolygócsírám alkotó-
részeit. 

Na, most már ideje lenne valamit tenni, érlelő-
dött bennem az elhatározás. Lassan kikapcsol-
tam az övet és a biztonsági lámpák fényében 
végignéztem magamon. Két kezem és lábam, 
valamint a törzsem rendben, ami nem véletlen, 

mert rajtuk hibátlanul tapadt a páncél. Akkor a 
fejemből kellett jönni a vérnek. Sikerült egy na-
gyobb vágást kitapogatnom a jobb oldalon. Már 
nem vérzett, megfagyott. 

A sisakom az egyik konzol alatt lebegett. Jobb 
lett volna, ha ezt sem veszem le a vészstart előtt, 
de akkor még nem gondoltam, hogy akkorát fog 
lökni a hajón az a szupernóva robbanás. Gyö-
nyörű volt, ahogy az élete végén lévő óriási csil-
lag végső haláltusájában ledobta magáról a kül-
ső rétegét. Ez azonban rám nézve katasztrofális 
eredménnyel járt. Az első lökéshullám úgy átre-
pített a raktérből az irányító kabinba, hogy még a 
kezemet sem volt időm felemelni. Kemény kopo-
nyám elgörbítette a spektrométer konzolját. Még 
szerencse, hogy a második lökéshullám előtt volt 
némi erőm becsatolni magam a pilótaszékbe és 
tövig nyomni a hiperhajtómű gázkarját.

Persze az is csodával határos, hogy egyáltalán 
egyben vagyok egy ilyen véletlenszerű szágul-
dás után, gondoltam. Még szerencse, hogy a 
galaxis szélén történt mindez, ahol már meg-
ritkulnak a csillagok. A hajó állapotát elnézve, 
azért elsodorhattunk néhány aszteroidát a fék-
telen száguldás közben, így a külső egységekre 
is ráférhet egy alapos ellenőrzés és rendberakás.

Az irányítópanelt tartalékrendszerre kapcsol-
tam, mire feléledt néhány műszer. Szerencsé-
re nem kapott léket a hajó, de az energiacellák 

Kepler törvényei az égitestek mozgásáról
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szintje meglehetősen alacsony volt. A pajzsok 
sajnos maximumon maradtak a hiperugrás 
utáni tehetetlen sodródás alatt, és lemerítet-
ték a cellák többségét. Átcsoportosítottam a 
tartalékenergiát a létfenntartó rendszerbe, így 
lassan elkezdett melegedni a levegő, mert egy 
űrhajón, amin nem működnek tökéletesen a 
pajzsok és a belső energiaellátó rendszer, a hi-
deg válik a legnagyobb ellenséggé. Nincs szige-
telés, ami elválasztana bennünket az űr majd-
nem tökéletes hidegétől, mint ahogy ez most 
meg is történt.

A mediszkennerhez lebegtem, ami végigvizs-
gálta az életfunkcióimat, ellátta a sebeimet és 
belém tömött egy nagy adag vitamint és min-
denféle további gyógyszert. Szerencsére ezúttal 
megúsztam a bactafürdőt. Biztonságképpen el-
lenőriztem a mesterséges gravitáció-generátor 
beállításait, majd óvatosan növelve a szintet, 
bekapcsoltam azt. Átcsoszogtam a pihenőegy-
ségbe, lecsatoltam a páncélom darabjait, majd 
lefeküdtem. A többi probléma megoldása még 
várhat kicsit, először nekem kell felépülnöm.

Félálomban újra átéltem régi kalandjaimat azon 
a névtelen bolygón, ami a vörös szuperóriás 
csillag miatt már évezredek óta lakatlan volt. 
Valaha nagytudású nép élhetett ott. Jól látha-
tóan sokáig dacoltak az egyre jobban felfújódó, 
és ezért közeledő csillagfelszínből áradó hővel, 
amely ellen mérhetetlen nagy árnyékoló- és 
hűtőrendszereket fejlesztettek. De az átlagosnál 
hatszor nagyobb tömegű központi csillag min-
den gátat lerombolt végső tombolása során, így 
lakói elhagyták bolygójukat. 

Az ősrégi város romjai között talált navigációs 
memóriaegység felélesztése hosszú munkával 

járt, de szerencsére A5-nek sikerült kinyernie 
némi adattöredéket, ami állítása szerint valami-
féle koordinátának tűnt. Az élete végére érő vö-
rös óriás azonban hamarabb összeomlott, mint 
ahogy asztrodroidom számította. Az utolsó pil-
lanatban még éppen sikerült bemenekülnünk a 
bolygó remegő és hasadozó felszínéről a hajóba, 
és átszeltük a csillagszél által már megritkított 
légkört. 

Csillagszél, vagy a Naprendszer ese-
tében a Napszél a Napból szárma-
zó töltött részecskék nagyenergiájú 
áramlása, amely extrém esetben, pl. 
szupernóva kitörésekor a közeli boly-
gók légkörét egyszerűen elfújhatja a 
bolygók felszínéről.

Egy kicsit fellélegeztem, s gyorsan el is küldtem 
a megbízómnak, hogy megvannak az adatok, 
készítheti a kreditchipeket. De korai volt az 
öröm. Ekkor érte el a hajót az a bizonyos első lö-
késhullám, aminek a fejsebemet köszönhetem, 
és valószínűleg A5-re is ráfér egy olajfürdő. 

Vajon mennyi ideig voltam eszméletlen? Hirte-
len újra eszembe jutott a kolostorbeli látomás, 
és a jedi geológus. Vagy ezt talán már eszmé-
letlenségemben álmodtam? Na és hová ragadott 
magával a hajó a féktelen hipertéri száguldással? 
Ébredés után nekiláttam feltölteni legfőbb segí-
tőmet, A5-öt, aki segíteni fog a hajó rendbe ra-
kásában és a navigációs kérdések tisztázásában.

Spirálgalaxis és törpegalaxis  
(Androméda-galaxis)
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A galaxis látványa

A mindenit! Pontosabban, a Világmindenségét 
neki! Millió és millió tűszúrásnyi csillag fénye 
ragyogott az űrhajó másik oldala fölött. A csilla-
gok között változatos formájú ködfelhők lebeg-
tek. Ez igazán megkapó! Éppen átküzdöttem 
magam néhány elgörbült antennán, amikor a 
vezérsík takarásából előbukkant a galaxis. Pár 
perccel korábban, amikor a szervízzsilipen át 
kijutottam a hajóból, értetlenül álltam (illetve 
lebegtem) a probléma előtt, hogy miért csak 
néhány árva csillagocskát látok a szurokfekete 
világűrben. Most viszont már mindent értek: 
kilökődtem a galaxisból!

Ilyen távol még nem jártam a lakott világoktól. 
És igen, folyamatosan egyre távolabb sodródtam 
tőlük. Az átsuhanó aggodalmamat azonban 
legyűrte a spirálgalaxis látványa. Csillagvá-
rosunk teljes szépségében tündökölt előttem. 
Nem teljesen felülről, inkább kicsit oldalról lát-
szott óriási koronghoz hasonló formája. Hosz-
szú, de változatos karjai szorosan feltekeredtek. 
Egyik-másik igen ismerős volt a navikompu-
ter holovetítő képéről, de felfedeztem egy-két 
kisebb csillagáramlatot a nagyobb karok között, 
amelyek eddigi utazásaim során nem tűntek fel. 
Ezek igazán kényelmes és biztonságos helyek, 

mert csillagaik ritkán haladnak át a gázban és 
porban gazdag fő karokon, így bolygóik százezer 
éveken át is lakhatók maradhatnak. Sokáig ilyen 
volt a szülőbolygóm, a Mandalor is. De a hábo-
rúk szinte élhetetlen végtelen sivataggá tették, 
így sokunknak, ha nem akarunk a kupolaváro-
sokban élni, hanem élvezni akarjuk a végtelen 
horizont látványát, új bolygót vagy holdat kell 
keresnünk, ahol letelepedhetünk.

A csillagok milliárdjaiból felépülő ga-
laxisokat többféle típusba sorolhatjuk. 
A legnagyobb galaxisok gömb vagy 
elliptikus formájúak és nincsenek kar-
jaik. Mások lencse alakúak és spirális 
szerkezetűek. Az utóbbiak két vagy 
több karral, ággal rendelkeznek, ame-
lyek a központi magból indulnak ki, 
ahol a legtöbb csillag helyezkedik el. A 
legkisebb csillagvárosok szabálytalan 
formájúak.

Mire átlendültem, a csodálatos módon épség-
ben maradt csövek fölött és néhány utasítást 
adtam A5-nek, a droid már szépen előrehaladt a 
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javítási munkálatokkal a hajó tatjánál. Nekem is 
sikerült kicserélnem pár kiégett panelt az egyik 
energia-átalakítóban. Ez azért sem volt könnyű 
művelet, mert rettenetesen sötét volt minden-
felé, hiszen nem volt a közelünkben egyetlen 
csillag sem. A fejlámpám éles peremű pásztáján 
kívüli dolgok egybeolvadtak a mindent uraló 
világűri sötétséggel.

Bolygó egy csillaghalmazban

Ebből a helyzetből kifejezetten feltűnő volt a ga-
laxis magja. Hihetetlen hely. Megannyi lehető-
ség a sűrűn, fényes csillagokkal teleszórt rend-
szerekben és a közepében terjeszkedő fekete 
lyukban. Nem igazán szeretném, ha arra vetne 
sorsom, mert sűrű és forró gázfelhők burkolják 
be ezt a régiót. 

A hajó lassan forgott, így a milliónyi csillag fo-
lyamatosan arrébb vándorolt a fejem fölött. 
Mintha egy miniatűr bolygón állnék, ami forog 
és kering. Egyszer jártam egy nevenincs planétán, 
ahol a helyi lakosok azt vallották, hogy ők van-
nak a világmindenség középpontjában és nem ők  

mozognak, hanem az ég forog körülöttük. Persze 
nem hittek nekem, amikor meséltem nekik az 
óriási távolságokról és a milliónyi lakott bolygó-
ról. Alig tudtam elmenekülni haragjuk elől. 

Az univerzum egy elképzelhetetlenül 
forró és sűrű „energiagombócból” állt, 
ami mintegy tizennégy milliárd évvel 
ezelőtt keletkezett, majd elkezdett 
kitágulni és lehűlni. Ebből jöttek létre 
az első elektronok, protonok, neutro-
nok, majd atomok, amelyek elkezdtek 
minden irányba szétáramlani. A ré-
szecskefelhőkből születtek meg a gala-
xisok, amelyek még mindig távolodnak 
egymástól, majd kialakultak a csillagok 
és más égitestek. Az ősrobbanás pilla-
natától a világegyetem hőmérséklete 
egyre csökken.

Forogtunk. A fő kommunikációs antenna 
mögül felkelt egy kisebb, sűrűn elhelyezkedő 
csillaghalmaz. Miközben néhány borítólemezt 
igazítottam vissza a helyére, elgondolkodtam 
az egyik coruscanti tudós állításán, aki azt ter-
jeszti, hogy az ősrégi időkben milliónyi ilyen 
csillagváros volt megfigyelhető az égen. Aztán 
ezek nagy sebességgel eltávolodtak egymás-
tól, így ma már nem látunk egyet sem. Ha jól 
emlékszem, ősrobbanásnak nevezte azt az ese-
ményt, amiből a galaxisok, csillagok és boly-
gók anyaga létrejött, de ez a robbanás volt az, 
ami végső soron az egész univerzumot egyre 
jobban felfújta.

Bizony, ez a hidraulika jól megszorult, állapí-
tottam meg az antennairányító-mechanikát 
vizsgálva. Valami jól nekicsapódhatott. Ezen 
csak az A5-nél lévő erőszerszámokkal lehet 
segíteni.

Régen a mi galaxisunk sem volt ilyen óriá-
si, legalábbis ezt állította az egyik cantonicai 
kocsma sokat látott csaposa. Sok mindenről 
mesélt nekem pár évvel ezelőtt, miközben üz-
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leti ügyben várakoztam, a nagyrészt üres bár-
jában. Ő, még navigátor korában azt tanulta, 
hogy a korai univerzumban a csillagvárosok 
gyakran ütköztek és olvadtak össze egymással, 
kialakítva a galaxist. 

Jöhetne már A5! Ki kellene végre javítani az an-
tennabecsapódás során keletkezett hibát is.

A galaxisok egymással való ütközése 
egyáltalán nem ritka az Univerzum-
ban. Az első megközelítés során a két 
galaxis elhalad egymás mellett, vi-
szonylag ritka anyaguk miatt az is elő-
fordul, hogy áthatolnak egymáson, 
de eközben – az egymásra ható gra-
vitáció miatt – egyrészt megnyúlnak, 
másrészt lelassulnak, így egyre köze-
lebbi pályán kezdenek egymás körül 
keringeni, majd a két galaxis összeol-
vad. A teljes folyamat több milliárd 
évig is eltarthat.

A5 gondoskodásának köszönhetően az űrhajó 
műszerei közül egyre több kelt életre és a pilóta-
fülkét lámpák pislogása kezdte betölteni. Azon-
ban az energiatárolók töltöttsége csak lassan 
emelkedett, a hiperhajtómű használatával még 
várni kellett. A hajtóművel egyelőre stabilizál-
tam a helyzetünket.

Szerencsére az optikai- és rádiónavigáci-
ós mű szerek már tökéletesen működtek, így 
elkezdhettem betájolni magunkat. Tehát, a ga-

laxist körbe vevő ritka felhőben, a haloban lebe-
günk, summáztam a látottakat. 

Galaktikus halo: a galaxisokat körülve-
vő, kifelé folyamatosan ritkuló, csilla-
gokból, gömbhalmazokból és gázfel-
hőkből (főleg hidrogénből) álló halmaz 
Ennek alakja – függetlenül a galaxis tí-
pusától – gömbszimmetrikus.

Nézzünk először kicsit körbe! Minden lehetséges 
elektromágneses hullámhosszon feltérképeztem 
a közeli objektumokat. Meglepően sok mindent 
találtak a berendezések, bár szabad szemmel alig 
láttam pár csillagot az űrséta során. 

Mint mindenki tudja, a galaxisokat kiterjedt, 
ritka, de összességében nagytömegű sötét 
halo veszi körbe, ami főleg hidrogénből áll. 
Röntgentávcsövem valóban észlelte ezt, de 
engem inkább a nagyobb testek érdekeltek. 
Mintegy 3000 fényév távolságra feltűnt egy 
gömbhalmaz. Milliónyi csillaga betöltötte a 
monitort. Sajnos ez most nem esik útba, pedig 
egyszer szívesen átrepülnék egy ilyen sűrű és 
öreg csillagrajon. Állítólag a magjuk közelében 
olyan nagyszámban és sűrűn helyezkednek el 
a csillagok, hogy nem is lehet átlátni közöttük, 
így egy összefüggő, minden irányból fénylő 
égbolt veszi körül az arra tévedő űrhajókat. 

km 1 CsE 1 fényév 1 parsec
km 150 (106) millió km=

150 000 000

9,5 ezer milliárd (1012) km=

9500 000 000 000

3,1*1013 km=

31 000 000 000 000
CsE 63 241 CsE 206 000 CsE
fényév 3,262 fényév
parsec

Csillagászatban használatos távolság-mértékegységek átváltása
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A Nap–Föld középtávolsága mintegy 
150 millió km, ezt 1 Csillagászati Egy-
ségnek (CsE) hívjuk. 

A légüres térben a fény által 1 év alatt 
megtett távolság a fényév. Egy fényév 
megközelítőleg 63241 CsE, azaz 9,5 
ezer milliárd km. A harmadik távol-
ságegység a parsec (pc). 1 parsec 3,26 
fényév, ami mintegy 206 000 CsE, azaz 
3,1*1013 km. A Föld és a galaxisunk kö-
zéppontjának távolsága kb. 8,6 kilopar-
sec (ezer pc). A megfigyelhető univer-
zumunk sugara ma kb. 14 gigaparsec 
(46 milliárd fényév).

Gömbhalmaz

A gömbhalmaz csillagok gömb alakú 
csoportja, amely 10 ezertől 50 millió-
ig terjedő számú tagot tartalmazhat, 
viszonylag kis területen. A csillagok 
a központ felé olyan erősen összesű-
rűsödnek, hogy nagy távcsövekkel 

sem lehet őket szétválasztani, ebből a 
nagy sűrűségből eredő gravitáció az, 
ami összetartja a gömbhalmazokat. A 
gömbhalmazokban találhatók a gala-
xisok legidősebb csillagai.

32 fokkal arrébb fordítva az érzékelőket egy ga-
laxisközi csavargót pillantottam meg. Ez a csillag 
feltehetőleg egy kozmikus katasztrófa következ-
tében dobódott ki a csillagvárosunkból. Mélyen 
együttéreztem a sorstárssal, de megnyugtatott, 
hogy az én hajómnak ismét van irányváltozta-
tásra képes hajtóműve és már nem sodródom 
tehetetlenül, mint ez a csillag. Kisebb sebességű, 
a galaxis körül keringő csillagokat is észleltek a 
berendezések a haloban.

Elkezdtem a rendbe hozott valóstér hajtómű-
vel lassítani a galaxistól való távolodásunkat. 
A5 becslése alapján azonban így is néhány tíz-
ezer km/s sebességgel repültünk kifelé. Csak a 
hiperhajtómű segíthet rajtunk, de a koaxium 
még instabil a rázkódástól, veszélyes lenne be-
izzítani a motort. A hiperűrugrás amúgy sem 
veszélytelen! A kozmikus navigáció alapjait 
egy űrhajó burkolatára írt szövegből szűrtem 
le évekkel ezelőtt: „Nem lehet csak úgy hipe-
rűrsebességre váltani. Ha nincsenek pontos 
koordinátáink, a végén még nekimegyünk egy 
bolygónak vagy egy szupernóvának! Aztán 
akkor jóccakát!”

 – Hé, Te mihaszna robot! – kiabáltam rá A5-re –  
Mikor sikerül már befejezned a hibakeresést 
és újraindítanod a navigációs rendszert? 

Erre a navikomputer berendezésre amúgy 
igen büszke vagyok! Nem csak azért, mert 
az ismert legteljesebb galaktikus adatbázist 
tartalmazza, hanem azért is, mert hat igen 
tapasztalt jakkui csempészt kellett átvernem, 
hogy megszerezzem, de közben senkit sem 
kellett megölnöm. Remélhetőleg most sem 
hagy cserben és rövidesen működni fog. Ad-
dig is folytatom a környék felmérését, hogy 
rögtön be tudjuk táplálni az adatokat a gép új-
raindulása után. 
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Számos érdekes jelenséget vettem észre a mul-
tiszkenner adataiban. Például azt, hogy a mű-
szer által belátott galaktikus térben igen kevés 
magányos csillag, de annál több kettős- és töb-
bescsillag sodródott. Megint felrémlett a vér-
csöppecskék tánca, de ezt, a nem túl kellemes 
emléket, inkább átugrottam. 

Kettőscsillag: két csillag, amely közös 
tömegközéppont körül kering. Galaxi-
sunk csillagainak több, mint fele ket-
tős- vagy többescsillag. Különleges 
esetekben az is előfordulhat, hogy a 
kettőscsillag egyik tagja fehér törpe 
vagy neutroncsillag, esetleg fekete 
lyuk.

Kettőscsillag

Az egyik közeli, nagyobb spirálkar megfigyelé-
sére több időt fordítottam, mert tudtam, hogy a 
következő néhány bolygórendszer, amiket meg 
kell látogatnom, valahol ott bujkál. Az említett 
csillagmezőben észrevehető sűrűsödések lát-
szottak. Igen, ezek fiatal, nyílt csillaghalmazok. 
Mennyivel ritkábbak és színesebbek, mint a 
gömbhalmazok! 

A nyílthalmaz csillagok olyan csoport-
ja, amely egy közös csillagközi gázfel-
hőből alakult ki, és tagjai még mindig 
laza gravitációs kapcsolatban állnak 
egymással. Csillagaik száma néhány 
tucattól a néhány ezerig terjedhet. 
Többnyire a galaxis fősíkja közelében, 
és csillagközi gázfelhők környezetében 
találhatóak.

Nyílthalmaz

Próbáltam bennük ismerős részleteket felfedez-
ni, ahol már járhattam, de ez nem olyan egysze-
rű, mert minden oldalról más arcukat mutatják. 
Most ugyan alig sejtem, hogy milyen irányból 
nézem őket, no de nemsokára a navigációs 
rendszer megmondja. Néhány nyílthalmaz még 
csecsemőnek tekinthető. Ott van a fenekükön 
a tojáshéj, pontosabban ott lebeg csillagaik kö-
zött az a hidrogén-hélium ködösség, amiből a 
halmaz tagjai néhány millió éve összehúzódtak. 
Ez az állapot nem valami tartós, mert a fiatal 
csillagok erős csillagszele rövidesen szétfújja ezt 
a maradék ködösséget is. Persze a nyílthalma-
zok nem élik meg a gömbhalmazokra jellemző 
nyugdíjas kort. Túl kevés csillag van bennük, így 
az őket összetartó gravitációs erő jóval gyen-
gébb. Igen, ott arrébb látok is egy százmillió éves 
nyílthalmazt, aminek tagjai a sebességmérések 
alapján már távolodnak egymástól. Alighanem 
a spirálkarban hozzá közel látszó, nagytömegű 
gázfelhő zavarta meg mozgásukat. 
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A Világegyetem tömegének csupán 
5%-át alkotja a megfigyelhető anyag 
(pl. csillagok, csillagközi gázfelhők), 
23% az úgynevezett sötét anyag ará-
nya, és 72% a sötét energia. A sötét 
anyag olyan anyagfajta, amely csilla-
gászati műszerekkel közvetlenül nem 
figyelhető meg, mert semmilyen elekt-
romágneses sugárzást nem bocsát ki és 
nem nyel el, jelenlétére csak a látható 
anyagra és a háttérsugárzásra kifejtett 
gravitációs hatásból következtethe-
tünk. A sötét energia pedig az a felté-
telezett energiaforma, amely az egész 
Világegyetemben jelen van.

Felvillant a közelségjelző detektor és egyre 
szaporábban csipogott. Na, ez legalább műkö-
dik. De mi lehet a probléma? Gyorsan a jelzett 
irányba fordítottam az optikai érzékelőket. 
Hmm… Látható tartományban semmi sincs 
arra. Átváltottam távoli infravörösre. A széles 
látómezejű hőérzékelő monitorján feltűnt egy 
kisméretű paca. Áthangoltam a nagyfelbontá-
sú érzékelőt is és ráirányítottam az objektumra. 
Mi a fene!? Egy árva bolygó! Ez bizony nem ke-
ring csillag körül, hanem magányosan sodró-
dik. Sok ilyen magányos, csillag nélküli bolygó 
kering a galaxison belül. Ezek adják a csillag-

város sötét anyagának jelentős részét. Ennyire 
távol mindentől, a haloban nem számítottam 
ilyen vendégre. Csak nem az a szupernóva ta-
szította ki a közelében lévő planéták közül, ami 
engem is majdnem megölt? Mivel a NAVKOM 
még lábadozott, ezért az egyik tartalék kompu-
terrel végeztem közelítő pályaszámításokat, a 
megfigyelések alapján. Nem, ez másik irányban 
mozog, másik robbanó csillag okozta vesztét. 
Érdekes, hogy még nem hűlt ki teljesen, felte-
hetően ehhez a radioaktív elemek bomlása adja 
az energiát. 

Úgy látszik, a galaxis hozzám közelebb eső 
részén fokozott szupernóva aktivitásra kell 
számítani. És valóban, a legközelebbi spirál-
karban számos vörös óriáscsillag és szupernó-
va-maradvány tűnt fel a multispektrális szken-
ner képén. Az egyik távoli rokonom századosi 
rangig vitte a Védelmezők között. Állítólag ő 
hangoztatta mindig, hogy az igazán jó harcos 
úgy él, mint egy óriáscsillag. Hétköznapi tette-
ibe is belead minden energiát, de ha meg kell 
halni, akkor azt úgy teszi, hogy mindenki em-
lékezzen rá. 

Ő valóban így halt meg, amikor a Mandalor 
aktuális uralkodóját védve, rommá lőtt vadász-
gépével beleszáguldott egy ellenséges naszádba, 
aminek robbanása további hajókat is elpusztí-
tott. Szerencsére nem minden csillag követi a 
példáját. A szkenner azt mutatta, hogy az át-
lagos tömegű csillagokból jóval több van még 
ebben a karban is, mint óriásokból. Az ilyen 
csillagok szintén életük végére érnek egyszer, Planetáris köd
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de csak egy kevés gázt löknek le a külső réte-
geikből, mielőtt összeomlanának, és a szuper-
nóva-maradványoknál sokkal szabályosabb, 
gömbhöz hasonló planetáris ködöket hoznak 
létre. Belőlük is érzékelt a műszer pár tucatnyit. 
Hát bizony, a csillagok is megszületnek, élnek 
és meghalnak, mint minden rendes mandalori 
– mondogatta nagyanyám előszeretettel – csak 
éppen a csillagok csillagközi hidrogén- és hé-
liumfelhők összehúzódásával keletkeznek, a 
mandaloriak pedig… No, ezt most ne részle-
tezzük.

A nyolc naptömegnél nehezebb csil-
lagok élete jellemzően látványos szu-
pernóva-robbanásként ér véget, de 
a Naphoz hasonló, kis és közepes tö-
megű csillagokból planetáris ködök 
alakulnak ki.
A szupernóva-maradvány olyan for-
mátlan, izzó gázfelhő, amely egy 
nagytömegű csillag szupernóvaként 
történő felrobbanása után képződik 
a csillag lerobbant külső rétegeiből. 
Folyamatosan tágulva és hűlve né-
hány tízezer évig marad látható. A fel-
hő közepén a csillag magjából képző-
dött neutroncsillag, vagy fekete lyuk 
található, de ez, az esetek nagy részé-
ben – a robbanás miatt – kidobódik a 
felhőből.
A kis- és közepes csillagok életük 
vége felé közeledve, több rétegben 

ledobják külső burkukat. Magjuk, 
jelentős robbanás nélkül, fehér tör-
pecsillaggá omlik össze, ami nagyon 
jól tartja a hőt (kb. 30 000 kelvint), 
így elegendő ultraibolya sugárzást 
tud kibocsátani ahhoz, hogy világí-
tásra gerjessze a gömbhöz hasonló 
gázfelhőt, az úgynevezett planetáris 
ködöt.

Minél nagyobb tömegű egy csillag, annál ha-
marabb használja el üzemanyagát a magfúzió 
során és ér el élete végére, amikor a magból 
kifelé irányuló nyomóerő lecsökkenésének 
köszönhetően a tömegvonzás diadalmasko-
dik és összerántja maradványait. A szkenner 
röntgentartományú képein rögtön kiszúr-
tam a szupernóva-maradványok központ-
jában fekvő fekete lyukakat (pontosabban a 
körülöttük áramló forró gázokat), valamint 
a neutroncsillagokat. A planetáris ködök 
középpontjában haloványabb fehér törpecsil-
lagok rejtőzködtek. 

Fehér törpecsillagok: mikor a kis tö-
megű csillag feléli teljes nukleáris 
üzemanyagát, összehúzódásba kezd. 
Az elektrongáz nyomása meg tudja 
állítani ezt az összehúzódást és a fe-
hér törpe egyensúlyi állapotba kerül. 
Sugara 5000-6000 km-re csökken, hő-
mérséklete 8000-40  000 kelvin lesz, 

 Csillagok méretei
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míg sűrűsége kb. egymilliószor sűrűb-
bé válik, mint a víz. 
Neutroncsillagok: a nagy tömegű csil-
lag magjának összeomlása neutro-
nokká préseli össze a protonokat és az 
elektronokat. A neutroncsillag átmé-
rője 10-20 km. Tömege 1-2 naptömeg. 
Sűrűsége, azaz tömegének és térfoga-
tának a hányadosa, 1016-1018 kg/m³. 
A neutroncsillagok jellemző tulajdon-
sága még az igen erős mágneses tér, 
illetve a rendkívül gyors forgás.
Fekete lyukak: ha a szupernóva-rob-
banás után visszamaradó mag töme-
ge igen nagy, nagyobb, mint 2,5 nap-
tömeg, akkor az összehúzódást már az 
elfajult neutrongáz nyomása sem tud-
ja megállítani. Ekkor fekete lyuk ke-
letkezik, amelynek gravitációja olyan 
erős, hogy semmi sem hagyhatja el a 
felszínét, még a fény sem – ezért köz-
vetlenül nem lehet megfigyelni. Meg-
figyelni úgy lehet, hogy „kitakarja” a 
mögötte látszódó csillagok fényét is.

Naprendszerünk  központi égiteste, egy  
ún. fősorozati csillag. Ez azt jelenti, 
hogy jelenleg nyugalomban van, és 
stabilan sugároz. Ebben az állapotban 
kb. 5 milliárd éve található és még 5 
milliárd évig marad itt. Méretét tekint-
ve túl  kicsi  ahhoz,  hogy  szupernóva, 
vagy éppen fekete lyuk alakuljon ki 
belőle az élete végén. A benne talál-
ható gázok nyomásának és a gravitá-
ciónak az összjátékaként többször fel 
fog fújódni, majd többször visszahú-
zódik. Eközben sajnos elhamvasztja 
a legközelebbi bolygókat, nagy való-
színűség  szerint Földünket  is. Majd az 
élete végén fehér törpévé fog válni.

Szupernóva-maradvány (Rák-köd)

Átváltottam a térképező műszert hidrogén-al-
fa hullámhosszra, ahol a kiszemelt spirálkar 
teljesen másik arcát is láthattam. Kiterjedt 
hidrogénből, héliumból és porból álló felhők 
húzódtak a csillagok között, néhol egészen 
besűrűsödve és eltakarva a spirálkar egyes 
régióit. Ezek a sűrűbb nebulák voltaképpen 
csillagbölcsők, amelyekben az infratávcsö-
vemmel én is megfigyeltem keletkezőben lévő 
csillagokat és azok bolygórendszereit. Lega-
lább száz, különböző korú bolygórendszert 
detektáltam a felhőkben. Voltak, amelyekben 
még csak most kezdett diszkoszalakú korong-
ba sűrűsödni a gáz és poranyag. Másokban jól 
megfigyelhető volt, hogy a központban egy 
csillag kezd kialakulni, ugyanis már áttört a 
hősugárzás a külső gázburkon. A legszebbek 
azok voltak, amelyeknél már teljes fényerővel 
világított a központi csillag. Ennek közelében 
alig volt bolygóközi anyag, csillagszelével 
már elfújta azt, s a hozzá közeli kőzetboly-
gók légkörének nagyobb részét is. Azonban 
a külső részeken még bőszen gyűjtögették 
a bolygócsírák a por és gázanyagot, így 
vélhetően „nemsokára” óriási gázbolygókat 
lehet majd itt megfigyelni. 
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A5 üzenete szakította meg a csillagok születé-
séről, életéről és a mindenség mulandóságáról 
való filozofálgatásomat. Na, már csak ez hiány-
zott! Ereszt a hiperhajtómű. Gyerünk a gépház-
ba! A5, hozd a megfelelő szerszámokat is! 

* * *

Az elmúlt két napban legalább négyszer kellett 
megbontanunk azt az átkozott hiperhajtómű-
vet, mire rájöttünk a hibára. Nem is az inverter 
volt a fő probléma. Mostanra már A5 sem talált 
semmi kivetnivalót az állapotában és pár óra 
múlva a koaxium is használható lesz.

Persze, valódi napokról beszélni itt, a galaxis 
peremén túl, elég vicces dolog. Nincsen a kör-
nyéken egyetlen csillag sem, aminek a felkelése 
és lenyugvása megadná az idő napi múlásának 
rendjét. Most a standard galaktikus napot hasz-
nálom időmérésre, ami pár perccel eltér a man-
dalori időszámítástól. Itt az év fogalmának sincs 
valós tartalma, mert nem keringünk egyetlen 
csillag körül sem. Hmm, így belegondolva, ilyen 
helyen már a természetes időszámítás rendjének 
sincs értelme.

Az időszámítás alapját a természet-
ben megfigyelhető, ritmusosan ismét-
lődő események adják. A nap az az 
időegység, ami alatt egy bolygó vagy 
hold egyszer megfordul a saját tenge-
lye körül, míg évnek azt a periódust 
nevezzük, amíg egy bolygó megkerüli 
az adott rendszer központi égitestjét, 
vagy égitestjeit. Vannak azonban sa-
játos helyzetek, mint pl. a Föld-Hold 
rendszerben a Hold. Itt a Hold nem 
látszik forogni a saját tengelye kö-
rül, tehát mindig ugyanazt az oldalát 
mutatja felénk. Ezt nevezzük kötött 
keringésnek (de hívhatjuk kötött ten-
gelyforgásnak is), mivel a forgási pe-
riódus a keringési idővel megegyezik 
(az összes naprendszerbeli nagyboly-
gó nagyméretű holdja így kering).

A kötött keringés miatt a Gorse bánya-
bolygó egyik felén állandóan forró nappal, 

a másikon hideg éjszaka van.

Közben már a spektrométer is működésbe állt 
és automata módban mérte fel a közeli spirálkar 
csillagainak és bolygóinak színképét. Ez a be-
rendezés már számtalanszor hasznosnak bizo-
nyult, amikor bányászatra alkalmas helyek után 
kutattunk galaxisperemi bolygókon és holda-
kon. A spektrométer az égitest felszínről érkező 
fénynyaláb különböző hullámhosszúságú su-
gárzásait képes külön-külön vizsgálni és kiszűr-
ni azokat a hullámhosszokat, amelyek mondjuk 
felszínen lévő értékes fémekre utalnak. Segítsé-
gével távolról is meg lehet mondani, hogy egy 
bolygó légköre alkalmas-e belélegzésre, esetleg 
egy csillagban már feldúsultak-e a nehezebb 
elemek, amelyek azt jelzik, hogy hamarosan 
vége lesz az életének. 

Szép lassan besodródott a monitorra egy fiatal, 
kék színű óriáscsillag képe. A spektroszkóp sze-
rint a több tízezer fokos felszíne főleg hidrogént 
és héliumot tartalmaz. Hoppá! Az ultrazoomos 
optikai érzékelő egy nagy kitörést is érzékelt 
rajta. Nemhiába, ezek a kék szuperóriások elég 
zabolátlanok. 

Szupernóva-maradvány (Rák-köd)

Átváltottam a térképező műszert hidrogén-al-
fa hullámhosszra, ahol a kiszemelt spirálkar 
teljesen másik arcát is láthattam. Kiterjedt 
hidrogénből, héliumból és porból álló felhők 
húzódtak a csillagok között, néhol egészen 
besűrűsödve és eltakarva a spirálkar egyes 
régióit. Ezek a sűrűbb nebulák voltaképpen 
csillagbölcsők, amelyekben az infratávcsö-
vemmel én is megfigyeltem keletkezőben lévő 
csillagokat és azok bolygórendszereit. Lega-
lább száz, különböző korú bolygórendszert 
detektáltam a felhőkben. Voltak, amelyekben 
még csak most kezdett diszkoszalakú korong-
ba sűrűsödni a gáz és poranyag. Másokban jól 
megfigyelhető volt, hogy a központban egy 
csillag kezd kialakulni, ugyanis már áttört a 
hősugárzás a külső gázburkon. A legszebbek 
azok voltak, amelyeknél már teljes fényerővel 
világított a központi csillag. Ennek közelében 
alig volt bolygóközi anyag, csillagszelével 
már elfújta azt, s a hozzá közeli kőzetboly-
gók légkörének nagyobb részét is. Azonban 
a külső részeken még bőszen gyűjtögették 
a bolygócsírák a por és gázanyagot, így 
vélhetően „nemsokára” óriási gázbolygókat 
lehet majd itt megfigyelni. 
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Magfúzió: a csillagok által kisugárzott 
hatalmas mennyiségű energia a hidro-
gén-hélium átalakulásból származik. 
A mag központi részében uralkodó 15 
millió K-es (kelvin) hőmérséklet és a 
2*1015 Pa nyomás lehetővé teszi a fúzió 
lezajlását. A legtöbb csillagban a hid-
rogén-hélium fúzió, vagy más néven 
proton-proton ciklus zajlik. Ehhez hat 
hidrogénmag szükséges. A kiindulási 
hidrogénmagokból a fúzió végére egy 
héliummag keletkezik (4 hidrogén-
magból) és két hidrogénmag változat-
lanul távozik. 

Egy kicsit jobbra egy közepes méretű, sárgás 
csillag látszott. Az ilyeneket szeretem, ott nem 
érheti meglepetés az utazót. Magjukban sta-
bilan működik a hidrogén-hélium fúzió és 
milliárd évekig egyenletesen adnak le energi-
át, felszínük 5000-6000 fokkal van az abszolút 
nulla fölött. Nem véletlenül lakottak oly nagy 
számban a körülöttük keringő természetes és 
mesterséges bolygók. A spektrométer itt már 
káliumot, kalciumot és vasat is detektált. És 
persze ott voltak a képen a korábban már meg-
figyelt öreg, vörös óriáscsillagok. A 2000-3000 
fokos felszínükön, a mindenféle atomokon túl 
már molekulák (például metán) is kimutatha-
tók voltak. A pár nappal ezelőtti affér óta nem 
igazán kedveltem ezeket az életük végén járó 
hidrogénbombákat.

És ekkor életre kelt néhány várva várt monitor 
és lámpasor a kabin bal oldalán. Na, végre! Úgy 
tűnik, A5 befejezte a navikomputer javítását és 
tesztelését.

Azonban nem csak a navigációs rendszer kelt 
életre. A központi számítógép elkezdte kiadni 
az összes korábbi információt, ami a hiba miatt 
nem juthatott el hozzám. Úgy tűnt, hogy nincs 
köztük semmi fontos és érdekes, de az egyik 
üzenetcsomag sajátos módon csak egy hihe-
tetlen összeget és hét fura tárgyat tartalmazott. 
Láttam már ilyeneket. Ezek kyberkristályok. Az 
üzenetet titokzatos megbízóm küldte, úgy lát-
szik, nem elégedett meg a memóriaegységből 
kinyert adatokkal. Kiderült, hogy az általam 
fellelt adattöredék csupán az első nyom ezek-
hez a kristályokhoz, amelyeknek immár a meg-
szerzését is rám bízza. Újabb 500 000 kreditért. 
Hűha! Nem nagyon találkoztam még hasonló 
ásványokkal, de tudtam, hogy a klónháborúk 
során a Mandaloron megfordult jedi lovagok 
fegyverét is ezek működtették. Nem kedvelem 
a jediket, de harcosként tisztelem őket. Láttam 
már kék, zöld kardokat, sőt az egyetlen man-
dalori jedi kardjáról is legendákat zengenek, az 
fekete volt. Ez ma a Vizsla klán kincse, a Man-
dalor uralkodójának szimbóluma. Ezek a kris-
tályok azonban áttetszőek voltak, színtelenek. 
A5 izgatott csipogással jelezte, hogy betáplálta a 
hajóm rendszerébe a memóriaegységből kinyert 
adatot, amely valójában egy koordinátasor volt. 
Kevés a szám, állapítottam meg. Ahhoz, hogy a 
csillagközi térben biztosan navigálhassak, mi-
nimum hat koordinátára és a kiindulási pontra 
lenne szükségem. 

Fehér törpe és neutroncsillag
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A navigációs komputer 3D térképe

De itt nincs biztos indulási pont, tekintve, hogy 
ismeretlen űrből kell elinduljak, pontosabban 
a navigációs rendszer csak közelítő értéket tud 
számolni a jelenlegi pozíciómra. Így a célpon-
tok lehetséges száma is kicsit több lesz. Nincs is 
lehetőségem a tervezésre, mivel – ebből kiindul-
va – mindig csak a következő helyszínen kapok 
talán új információkat a merre továbbról.

Egy perc sem kellett a navigációs számítógép-
nek, hogy a bevitt adatokat kielemezze. Kékes 
színű 3D holovetítés töltötte be a pilótafülkét. A 
megfigyelt spirálkar csillagai kicsi, félig áttetsző, 
zöld gömböcskékként lebegtek előttem. Valljuk 
meg, sokkal megnyugtatóbban hatottak, mint a 
pár napja ugyanott lebegő fagyott vércseppecs-
kék. A navikomputer a hajóm helyzetét is be-
jelölte a galaktikus sík fölött, mintegy harmad 
galaxisnyi távolságra.

Akkor nézzük a következő célpontot! A koor-
dináták alapján az első kristályt a mostani po-
zíciómhoz képest egy távoli spirálkarban kell 
keresni, kivételesen sok bolygóval rendelke-
ző rendszerek között, a Külső Peremvidéken. 

Ahogy a számítógép egyre pontosabb adatokat 
szolgáltatott, rájöttem, hogy ez a Scarif-rend-
szer. 

Szóval ide kell, hogy induljak. Elküldtem az üze-
netet, hogy vállalom a megbízatást. Azonnal jött 
a válasz: „Legyen óvatos. Mások már elkezdték 
a kutatást. Akik Ön előtt járnak, azoknak nem 
csak fejvadász tapasztalattal, hanem komoly tu-
dományos ismeretekkel is bírnak.”

Hirtelen felderengett a látomásomban hallott 
planetográfus neve. Hendar. A5 a kérésem-
re azon nyomban elindított egy keresést. Sze-
rencsére, bármekkora nagy is a galaxis, nem 
hemzsegnek benne a Hendar nevű planetográ-
fusok. És talált! Alig hittem el, de valóban él a 
galaxisban egy Hendar nevű bolygótudós. Rá-
adásul nem is akárki, a Coruscanti Akadémia 
tagja!

Meglehet, hogy nekem is szükségem lesz azokra 
az elfeledett ismeretekre, amiket még a kiképzé-
sen szereztem.
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Bár azon kívülre még nem sodródtam, a Gala-
xis legtávolabbi pontjain is jártam már. A kül-
detések messze elsodortak a Magvilágoktól a 
Peremvidékekre. Legtöbb esetben csak a kikép-
zésemnek és személyes tapasztalataimnak kö-
szönhetem, hogy életben maradtam. Utaztam 
fényéveken át, követtem kihűlni látszó nyomo-
kat. Láttam, ahogy csillagok hamvadnak el szu-
pernóvaként az űrben. Bár ennek az élményét 
szívesen kihagytam volna. Talán akkor most 
nem egy félig megjavított űrhajóval üldöznék 
hét nagyon jól fizető kyberkristályt. 

Amíg közeledtünk a Scarif-rendszer felé, volt 
időm gondolkodni a mostani megbízásomon. 
Mindig pontosan és előre megtervezem az ak-
ciót, de most a látomás teljesen összezavarta a 
fejem. Nem szerettem az olyan dolgokat, amiket 
nem érthettem, és volt egy olyan érzésem, hogy 
itt valami jóval nagyobb és misztikusabb dolog 
áll a háttérben. Na és ott az a titokzatos rivális 
is, aki planetográfus, vagy micsoda. Talán most 
kevesebb fegyverre és sokkal több elemzésre 
lesz szükségem, mint korábban. Ahogy néztem 
a megadott koordinátákat, még az is eszembe 
jutott, hogy fel kellene elevenítenem a bolygó-
felszíni tájékozódási ismereteimet.

Mert, bár kedvelem az űrutazást, mégis sokkal 
jobban szeretem a bolygókat. Szeretek bolygó-
kon dolgozni, kedvelem a valódi gravitációt, 
ami odatapasztja a beskarral borított csizmát a 
felszínhez. 

A bolygók különösen praktikusak: nem megy 
tönkre rajtuk a létfenntartó rendszer – vagy, ha 
tönkre is megy, legalább nem szökik meg olyan 
könnyen a levegő – és nem is valami pillanatnyi 
tünemények a galaxisban!

A nagyobb bolygók rendszerint gömb-, vagy la-
pított gömb alakúak – persze vannak kivételek. 
De a bolygók nem egyformák, leginkább azokat 
szeretem, amelyeken az éjszakák és nappalok 
váltják egymást, miközben az évszakok is vál-
toznak. Ez azokon a bolygókon fordul elő, ame-
lyek forognak saját tengelyük körül, miközben 
keringenek a központi, megvilágító csillag körül 
is. Mégpedig úgy keringenek, hogy a forgásten-

gelyük nem párhuzamos a keringés síkjával és 
nem is merőleges arra. A Mandalor, ahonnan én 
származom egy pontosan ilyen planéta. Zord, 
sivatagos, éppen fejvadásznak való. 366 napig 
tart rajta egy standard év, és 19 standard óráig 
egy nap.

Az évszakok váltakozása

A Földön jelenleg egy nap közelítő-
leg 24 óra. Ennyi idő szükséges ahhoz, 
hogy a bolygónk egyszer megfordul-
jon a saját tengelye körül. Az év hossza 
365 vagy 366 nap. Tengelye, egy régi 
ütközés miatt, nem merőleges a kerin-
gés síkjára.

Ez számos gyakorlati problémával jár, például 
egyszerűen halálra lehet fagyni a télben, vagy 
szó szerint megsülni a nyárban, de ennek elle-
nére nagyon praktikusak. Hogy miért? Nehéz 
rajtuk eltévedni, ha szabad ég alatt vagyunk. 
És az üldözés, kutatás legfontosabb kitétele, 
hogy mindig tudjuk, merre vagyunk, és merre 
keressük a célpontunkat. A fejvadász kiképzés 
legfontosabb része (a fegyverek, a közelharc és 
a taktikai ismereteken túl), hogy megtanuljunk 
tájékozódni. Nincs annál siralmasabb, mint 
amikor a kezdő fejvadászok céltalanul bolyon-
ganak és esélyük sincs a feladat elvégzésére, 
mert egyszerűen eltévednek.
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Az asztrodroidok és a sisakok beépített na-
vigációja megbízhatatlan: gyakran elromlik. 
Ezért a kiképzésen nagyon gyakori, hogy ele-
ve rossz sisakkal kell útnak indulni. Ma is em-
lékszem az első ilyen esetemre… A T-alakú 
vizoromon csak hibajelzések villogtak. Nem 
működött a 360 fokos nyomkövetési funkció, 
de szerencsére a környezeti szűrő modul nem 
romlott el.

De egy bolygón ebben a helyzetben sem kell 
kétségbe esni. Már, ha van elég türelme az em-
bernek. Vagy humanoidnak… Vagy akármi-
nek…

Azokon a bolygókon, amelyeken a nappalok és 
az éjszakák váltakoznak, mindig ki tudunk je-
lölni négy alapirányt. Ezek közül kettőt köny-
nyű észrevenni: a keletet és a nyugatot.

A keletet azért könnyű, mert ha egész éjjel ül-
döztük a célpontot, láthatjuk, hogy hol „kel 
fel” az a csillag, amely körül az adott bolygó 
kering – nevezzék akárhogyan is a helyiek. 
Meg kell, hogy mondjam, azért kerültem már 
szorult helyzetbe. Egy átmulatott tatuini éjsza-
ka után kellett volna kézre kerítenem a célpon-
tot. Nagy nehezen felébredtem, körülnéztem 
és láttam, hogy felkel a nap. Megnyugodtam, 
hogy arra kell indulnom. Erre felkel még egy 
csillag az égen. Először a másnaposságra gon-
doltam, hogy két csillagot látok, de szerencsére 
gyorsan magam mögött hagytam a macskajajt, 
s emlékeztem, hogy a Tatuinnak két napja van. 
És természetesen mindkettő keleten kel. Nem 
is kelhetnek másképp, hiszen a bolygó fordul 
el, nem a napok mozognak.

Persze, ha elég sokáig maradunk egy bolygón, 
akkor láthatjuk, hogy a csillag nem mindig pon-
tosan ugyanott jelenik meg, de azért, ha ezt az 
irányt tekintjük keletnek, nem tévedünk nagyot. 
Igaz, ha épp a bolygó sarkpontján vagyunk, ott 
ez a tudás semmit sem ér: a világító csillag vagy 
körbe jár, vagy nem is látszik.

A nyugati irány kijelölésé könnyű: átellenben 
van a kelettel, ott ahol a csillag lenyugszik; min-
ket pedig elrejt a sötétség.

Van azonban két olyan égtáj, amelyet nem 
ilyen könnyű észrevenni: ez az észak és a dél. 
A kettő közül a déllel van könnyebb dolgunk 
– már ha mérhetetlenül türelmesek vagyunk. 
Abban az irányban van dél, amerre a csillag a 
legmagasabban van a látóhatár felett. De ezt 
nem egyszerű csak úgy nézegetni: a csillag fé-
nye kiégeti a szemünket, még a sisak sötétített 
napellenzőjén keresztül is. Ide közvetett megol-
dás kell: keresnünk kell valami hosszú, vékony 
tárgyat, például egy lezuhant hajó vagy tönk-
rement droid antennáját, vagy akár egy botot. 
Ha egy ilyet leszúrunk a földbe, láthatjuk, hogy 
árnyékot vet. Már csak az árnyék hosszát kell 
megfigyelni, hogy tudjunk tájékozódni: a leg-
rövidebb árnyék vonala mutatja az irányt. 

A kiképzés során ennél kegyetlenebb volt a 
megoldás. Amikor a céhtagságért folyamodtam, 
be kellett mutassam az elkötelezettségemet és 
kitartásomat. Felszerelés nélkül kidobtak a si-
vatag közepén, hogy találjak haza. Se kavics, se 
bot. De ott voltam én magam. Négy teljes órát 
álltam kitartóan, hogy figyeljem az árnyékom 
hosszát, mielőtt elindulhattam volna. 

Az éjszakák és a nappalok váltakozása
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Észrevettem a vadászataim során – ahogy türel-
mesen várakoztam a célszemélyt megfigyelve –, 
hogy reggel és este az árnyék kegyetlenül hosz-
szú, majd napközben egy darabig rövidül, aztán 
megint hosszabbodik. De így ezt azért nehéz 
fejben tartani. Legkönnyebb, ha találunk pár 
kavicsot, vagy egy kis törmeléket, és ahogy az 
árnyék arrébb megy, teszünk a végére mindig 
valamit. Ha reggeltől kezdve rakosgatjuk pél-
dául a kavicsokat, akkor láthatjuk, ahogy az ár-
nyék vége egyre közelebb kerül a bothoz, majd 
egyszer csak elkezd távolodni.

Ha ebben a kavicssorban a legrövidebb árnyék-
hoz tartozó kavics irányából a bot felé nézünk, 
akkor…

És ezt a részt volt a legnehezebb megjegyezni 
a kiképzésen. Tehát, ha a legrövidebb árnyékot 
jelölő kavicstól nézünk a leszúrt pálcánk irá-
nyába, így a csillag irányába és a csillag jobbra 
halad, akkor abban az irányban van dél és mi 
magunk a bolygó északi féltekéjén vagyunk; ha 
viszont azt látjuk a bot felé nézve, hogy a csillag 
balra halad, akkor abban az irányban van észak 
és mi magunk a déli féltekén vagyunk.

Bonyolult gondolat, de nagyon hasznos. És ha 
sikerült meghatároznunk az egyik irányt, példá-

ul a délit az északi féltekén, akkor csak hátat for-
dítunk, és máris északra nézünk. Ugyanígy, ha 
megvan az északi irány a déli féltekén és meg-
fordulunk, akkor pontosan délre nézünk.

És ha az árnyék hosszát figyeljük, akkor az északi 
és a déli irányt pontosan megkapjuk. Pontosan. 
Mindig. Nem úgy, mint a kelettel és a nyugat-
tal, ahol, ha frissen érkezünk hajóval a bolygó-
ra, akkor azokban az irányokban csak megkö-
zelítőleg lehetünk biztosak. És ha az észak-déli 
irányát ismerjük, akkor a kelet-nyugat irányunk 
is megvan: ez mindig, pontosan merőleges az 
észak-déli irányra.

Az észak fontos. Azért is különösen fontos, mert 
a holoképernyők térképei északi tájolásúak: ez 
azt jelenti, hogyha úgy forgatjuk őket, hogy a 
felső részük mutasson az északi irányba, akkor 
azok az objektumok, amelyeket a képernyőn 
jobbra látunk, a valóságban is jobbra lesznek; és 
akár gyalog, akár repülve odatalálhatunk.

Ahhoz, hogy meg tudjuk határozni a négy alap-
irányt, várni kell. Hogy mennyit? Ez bolygóról 
bolygóra más és más. Én azokat a bolygókat 
szeretem, amelyeken hosszúak a nappalok és az 
éjszakák. A legtöbb bolygón két delelés között 
23-24 standard órát kell várni.

Az égtájak meghatározása a déli- (bal oldal) és az északi- (jobb oldal) félgömbön.
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Az idő SI alapegysége a másodperc. 
Ennek pontos definíciója: a másodperc 
egyenlő a cézium-133 atom két hiperfi-
nom szintje közötti átmenetkor fellépő 
sugárzás 9 192 631 770 rezgésperió-
dusának időtartamával. Tehát a termé-
szettudományok ma már nem a Nap 
járásával mérik az időt, ez csak a min-
dennapi életben elfogadott közelítés.

A kiképzésen sokszor kíváncsi voltam, hogy ez 
a tudás használható-e a Tatuinon. Mert ott nem 
ilyen egyszerű: mint már említettem, két csil-
lag világít minden nap. Tehát, ha leszúrunk egy 
botot, akkor két árnyéka lesz. Egy feladat során 
odamentem és megnéztem. Semmi probléma: 
ha a két árnyék végpontját összekötő szakasz 
középpontjába tesszük a kavicsot, akkor az eljá-
rás még ott is működik.

Persze nem mindenütt ennyire nehéz megha-
tározni a helyzetünket: a sisak beépített irány-
jelzője megmutatja az északi irányt és aszerint 
forgatja a térképet, hogy épp merre nézünk. 
Csakhogy ez nem minden bolygón működik! 
És ezt saját káromon kellett megtanulnom: az 
egyik bolygón elvesztettem a célszemélyt.

A nagyobb méretű bolygóknak, így a Man-
dalornak is önálló mágneses mezeje van. Az 
ilyen bolygókon könnyű a navigáció: nem olyan 
időigényes, mint a megvilágító csillag kelésére, 
vagy delelésére várni – ha van hozzá megfelelő 

eszközünk, akkor azonnal meghatározhatjuk az 
égtájakat – még akkor is, ha nem működik a si-
sakunk.

Ehhez először kell valami könnyű, vékony mág-
nes, vagy bármilyen jól mágnesezhető fém. 
Ilyet otthon, a Mandaloron, vagy bármilyen 
csatamezőn nem nehéz találni: a lezuhant ha-
jók, a felrobbant csapatszállítók, vagy az eldo-
bált fegyverek és pajzsok nagy mennyiségben 
tartalmaznak ilyen fémeket. Szerencsénk van, 
ha rögtön sikerül olyan fémdarabot találnunk, 
amelyik tapad egy másikhoz. Ekkor majdnem 
biztosak lehetünk benne, hogy mágnest talál-
tunk. Ha ez megvan, a többi már könnyű lesz. 
Szükségünk lesz egy kis vízre a kulacsunkból, és 
egy kis edényre, lehetőleg kompozit anyagból. 
És még szükségünk lesz egy kisebb darab kom-
pozit anyagra – vagy bármire, ami nem fém és 
úszik a vízen.

Ha mind a három dolog megvan, akkor kezdőd-
het az iránymeghatározás! Először öntenünk 
kell egy kis vizet a tálkánkba. Tegyük le a tál-
kát valamilyen stabil felületre, úgy, hogy minél 
messzebb legyünk a fémtárgyaktól, járművektől, 
pajzsgenerátoroktól és energiaforrásoktól. 
Tegyük a víz felszínére a kompozit darabkánkat 
és tegyük rá a mágnest! Ha várunk egy kicsit, 
akkor a mágnesünknek szép lassan irányba kell 
fordulni. Ha már nem mozog tovább, kézzel las-
san fordítsuk el, például úgy, hogy derékszöget 
zárjon be azzal az iránnyal, amire az előbb be-
állt. És várjunk még egy keveset. Ha szép lassan 
visszafordul az eredeti irányba, akkor remény-
kedhetünk, hogy az égtájakat öt percen belül 
meg tudjuk határozni.

Bolygó tájékozódásra alkalmas és alkalmatlan mágneses mezővel
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De az, hogy a mágnesünk egy ponton visszafor-
dul egy adott irányra, még nem jelent semmit: 
az is lehet, hogy meghatároztuk egy elromlott 
harci droid irányát. Ezért, hogy biztosak le-
gyünk a sikerben, fogjuk meg a tálkát és sétál-
junk arrébb, körülbelül 100 métert. Ha itt le-
rakjuk a tálkát és a mágnes itt is irányba fordul, 
akkor már reménykedhetünk. Próbáljuk meg 
ismét elfordítani! Ha ismét visszaáll, akkor már 
csak egy dolgot kell megnéznünk. Ha a két mé-
rési pontunkban a mágnes nem ugyanazon tá-
voli pont felé mutat, vagy a két helyen a mágnes 
nem párhuzamos, akkor nincs szerencsénk: a 
bolygónak nincs, vagy navigációra alkalmatlan 
mágneses mezeje van.

De ha a két irány párhuzamos, akkor… akkor 
érdemes vele foglalkozni! A biztonság kedvéért 
még egy harmadik helyen is leellenőrizhetjük, de 
ha működik, akkor nyertünk egy olyan eszközt, 
amellyel kijelölhetünk egy referenciairányt.

A Föld mágneses mezejét a dinamó- 
effektus hozza létre. A dinamó-effektus 
lényege, hogy a  Föld  belsejében lévő 
olvadt vasból és nikkelből álló külső 
mag áramlásai révén örvényáramok 
keletkeznek, az örvényáramok pedig 
kiterjedt mágneses teret gerjesztenek. 
A mágneses tér irányultsága a mágne-
ses déltől a mágneses észak felé mutat, 
ez lényegében azonos a mágneses tér 
ún. áramlási irányával.

Ha körbenézünk a tájon és sikerül megtalálni a 
hegyek és a vízfolyások alapján, hol vagyunk és 
beforgatjuk a térképet úgy, hogy a térképen lát-
ható objektumok ugyanúgy álljanak, mint a va-
lóságban, és ekkor megnézzük, hogy a térképhez 
képest merre áll a mágnesünk, akkor máris van 
egy olyan eszközünk, amellyel bárhol irányba 
forgathatjuk a térképünket. Csak azt a szöget kell 
megjegyeznünk, hogy hogyan kell állítani a tér-
képet a mágneshez képest. Mivel a mágnes bárhol 
és bármikor (még éjszaka is) irányba áll, minden 
esetben csak mellé tartjuk a térképet, beforgatjuk, 
és már tudunk is tájékozódni. Ha ez megvan, kez-
dődhet a vadászat!

Ahogy beutaztam a világokat, azt vettem ész-
re, hogy általában olyan bolygókon működik a 
sisak irányjelzője, és így a mágneses iránymeg-
határozás is, amelyek átmérője nagyobb, mint 
5 500 -6 000 km, amelyen a napok gyorsabban vál-
togatják egymást, mint 30 -40 standard óra és eset-
leg vannak rajtuk tűzhányók is. De ezek csak az én 
megfigyeléseim – és az Univerzum változatos.

A mágnesesség korábban magyarázott 
jelensége, mindig feltételezi, hogy a 
bolygó belső szerkezete még nem hűlt 
le teljesen. Ebben az esetben a felszínen 
gyakran aktív vulkanizmust tapasztal-
hatunk. A túl lassú forgás estében nem 
tud beindulni a dinamó-effektus, így 
használható mágneses tere sem lesz az 
égitestnek.

Az égtájak meghatározása  
mágnes segítségével
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Persze nem vagyunk mindig ilyen szerencsét-
lenek, hogy sérült hajóval, tönkrement sisakkal 
kell tájékozódnunk egy majdnem ismeretlen 
bolygó felszínén. Nagyobb léptékű, előre meg-
tervezett küldetések esetén egészen mások a le-
hetőségek, használhatunk távérzékelési- és mű-
holdas navigációs rendszereket egyaránt.

Távérzékelés alatt azokat az adatgyűj-
tési és feldolgozási eljárásokat értjük 
összefoglalóan, amelyek során tár-
gyakról, területekről és jelenségekről, 
különböző módszerekkel, eszközökkel 
és távolságból, közvetve, azok érintése 
nélkül gyűjtünk és rögzítünk adatokat.

A távérzékelés a fejvadász igazi barátja: úgy 
vizsgálhatjuk meg bolygók teljes felületét, hogy 
nem kell közvetlenül ott lennünk a felszínen – 
így nem is lőhetnek le. A távérzékelés alapgon-
dolata zseniális: valamilyen elektromágneses 
sugárzás (látható fény, hősugárzás, rádiójel) ve-
tül a felszínre; ez ott részben elnyelődik, részben 
visszaverődik, de a lényeg az, hogy úgy módo-
sul, hogy abból következtetni tudunk a felszín 
milyenségére. Nekünk semmi mást nem kell 

tennünk, mint eze-
ket a visszaverődött 
jeleket összegyűjt-
jük, kiértékeljük, és 
máris van informá-
ciónk a terepről. Ez 
az eljárás a passzív 
távérzékelés. A pasz-
szív távérzékelés a 
fejvadász minden-
napi eszközkészleté-
nek a része. Bár néha 
nem is gondolok 
bele, de a sisakom 
hőérzékelő modulja 
távérzékelő funkció-
val is ellátott. Ami-
kor a nyomkövetés 
során a préda láb-

nyomának hőjelét követem, valójában, passzív 
távérzékelést hajtok végre.

Ha az üldözött személyért kiemelt vérdíj jár, 
akkor néha nagyobb befektetést is megér a 
hajsza. Az űrhajóm eszközei között vannak 
kisméretű, könnyen pályára állítható műhol-
dak. Ezek használata esetében, a megvilágító 
csillag fénye rávetül a bolygó nappali oldalára, 
onnan visszaverődik, eljut a felszín felett el-
haladó műholdra, vagy az űrhajómra, ott egy 
képalkotó berendezéssel a jeleket felfogjuk, és 
máris van egy digitális, fényképszerű képünk 
a felszínről. Ezeken a célszemélyek búvóhelye 
rendszerint jól látható, így az akciót előre meg 
lehet tervezni: kinézhetjük, hogy hol van fede-
zék, vagy merre menekülhetünk a leggyorsab-
ban, ha esetleg valami hiba csúszna a tervbe.

De ezek csak alapelvek: a bolygók és a célpontok 
változatosak, ezért a kiképzésen ennél részlete-
sebben tanultuk.

Először is el kell döntenünk, hogy milyen esz-
közzel, milyen távolságról szeretnénk a terep-
szemle vagy távérzékelési feladatunkat végre-
hajtani. Az első és legegyszerűbb eszközünk a 
kutaszdroid. Személyes kedvenceim a Viper 
sorozatú termékek. Több csatában is bizonyí-
tották már a képességeiket. Egyszerűen letábo-
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rozunk a vizsgált terület közelében, felbocsájt-
juk, és perceken belül megérkeznek a képek. A 
kutaszdroid használatának előnye, hogy kicsi, 
könnyű, olcsón beszerezhető, ugyanakkor jó 
minőségű képeket ad, a célszemélyt akár valós 
időben is követhetjük vele és nagyon széles a 
taktikai repertoárja. 

Hátránya, hogy csak viszonylag alacsonyan ké-
pes repülni, ezért könnyen észreveszik, fizikai 
korlátai miatt csak kis területet képes bejárni és 
a repülési ideje is korlátozott. 

A kutaszdroid földi megfelelője a drón 
(az angol drone szó jelentése here 
[méh] vagy igeként zümmögés). Ez 
a pilóta nélküli repülőgép (angolul 
Unmanned Aerial Vehicle, UAV, azaz 
„személyzet nélküli légi jármű”, vagy 
Remotely Piloted (Aerial) Vehicle, RPV, 
azaz „távolról irányított [légi] jármű”), 
amelyet kezdetekben elsősorban kato-
nai feladatokra alkalmaztak, olyan re-
pülőeszköz, amely valamilyen ön- vagy 
távirányítással (leggyakrabban a kettő 
kombinációjával) rendelkezik, emiatt 
fedélzetén nincsen szükség pilótára.

Nagyobb probléma a mérete, valamint az álcá-
zási protokoll hiánya, így pozíciónk is könnyen 
felfedezhető, ezért csak gyors, rajtaütésszerű 
műveletekben használható hatékonyan, vagy 
olyan terepen, ahol a természetes tereptárgyak 
lehetőséget adnak az elrejtésére.

Abban az esetben, ha még mindig gyors mű ve-
letet tervezünk, de nagy, akár több száz négy-
zet kilométeres területet kell megfigyelnünk, 
akkor választhatunk űrrepülésre nem alkalmas 
repülőeszközt is. Ezek felfoghatók úgy is, mint a 
kutaszdroidok – csak nagyban. Előnyeik és hát-
rányaik nagyjából azonosak a droidokéval, s bár 
magasabban, gyorsabban és nagyobb területet 
járnak be, de ugyanúgy észlelhetik és lelőhetik 
őket, és ugyanúgy felfedezhetik a mi pozíción-
kat is.

Vannak olyan küldetések, amelyek hosszú távú 
megfigyelést igényelnek és/vagy nagy terület 
feltérképezését kívánják meg. Ekkor az űrrepü-
lésre nem képes repülőeszközök kiesnek: min-
denképp az űrben kell dolgoznunk. Az alap-
ellátmányban kétféle műhold van, amelyeket 
kétféle pályára lehet állítani: kvázipolárisra vagy 
geostacionáriusra.

Kvázipoláris és geostacionárius pályán álló 
műholdak

A kvázipoláris műholdak nevüket onnan 
kapták, hogy majdnem a bolygó sarkpontjai 
felett haladnak el. Egy ilyen műholddal egy 
teljes bolygót megfigyelhetünk. Előnyük, hogy 
nagy területet lehet velük térképezni: néhány 
nap alatt az egész bolygó felszínéről lesznek 
adataink és a felszínről nappal, szabad szemmel 
nem is láthatók, így lelőni is nehéz őket. Emel-
lett hosszú távon is üzemképesek maradnak, 
évekig, akár egy évtizedig is használhatjuk őket.

A legkomolyabb műholdas rendszerrel a Taana-
bon találkoztam. Bár ott a szatelliteket a mező-
gazdasági termelést jobbá tevő idő-
járás befolyásolására használták.

Hátrányuk, hogy a felvételek 
nem valós idejűek, azaz több 
órát kell várni, mire a droidok 
feldolgozzák a digitális képeket, 
és bár az egész bolygó felderít-
hető, arra, hogy a kvázipolá-
ris műhold ismét ugyanazon 
terület fölé érjen 3-10 napot 
várni kell. Tehát hosszú távú 
megfigyelésre kiváló, gyors raj-
taütések irányítására alkalmatlan. 
Szintén problémát jelenthet, hogy 
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egyes bolygókon vastag lehet a légkör, amely-
ben időjárási folyamatok is lehetnek. Például 
sok bolygó egyenlítője környékén, a megvi-
lágító csillag delelése előtt 1-1,5 órával vastag 
felhőréteg keletkezik, így azok a területek nem 
láthatóak a keletkezett képeken. Ennek a koc-
kázatát úgy tudjuk felmérni, hogy a műhold 
bevetése előtt megnézzük, hogy az adott boly-
gón az egyenlítő környékén vannak-e esőer-
dők és/vagy óceánok. Sima felhősödés persze 
a bolygók teljes területén előfordulhat, amely 
szintén meggátolja, hogy lelássunk a felszínig. 
További hátránya ezen műholdaknak, hogy bár 
napjában többször megkerülik a bolygót, csak a 
megvilágított, nappali oldalon tudnak dolgozni, 
így ha ilyen műholddal dolgozunk, éjszakára ne 
tervezzünk bevetést!

Másik megoldás a geostacionárius műhold 
alkalmazása: az elvi megoldás megegyezik 
a kvázipoláris műholdakéval, annyi 
különbséggel, hogy itt a műhold más pályán 
áll. Ezt a műholdtípust a Kereskedelmi Szö-
vetség dolgozta ki. Ezen műholdak pályája na-
gyon magasan van, messze a felszíntől, annyi-
ra, hogy a bolygóról nézve mindig ugyanabban 
a pontban állni látszanak, az űrből nézve pedig 
úgy keringenek, hogy mindig a bolygó felszí-
nének ugyanazon pontja felett maradnak, így 
ha egy bolygónak a körülfordulási ideje példá-
ul 23,2 standard óra, akkor a geostacionárius 
műhold keringési ideje is pontosan ennyi. A 
műholdpálya nevében szereplő „stacionárius” 
szó is azt jelenti, hogy „egy helyben álló”. Ezek 
a műholdak mindig a bolygó egyenlítőjének 
síkjában keringenek.

A geostacionárius műholdak nagyon hatékony 
eszközök: a bolygó felszínének egyharmada 
jó minőségben, folyamatosan megfigyelhető, 
az adatok közel valós időben letölthetők. Cse-
rébe, ha az egész felszínt figyelni szeretnénk, 
több műholdra van szükség, míg a kvázipoláris 
műholdból elég egy is. Sajnos, hátrányaik na-
gyon hasonlóak a kvázipoláris műholdakéhoz: 
a légköri felhősödés zavarja a képalkotást, 
továbbá csak akkor működnek, ha megfigyelt 
területen, a bolygó felszínén nappal van.

A műholdak néha helyettesíthetők űrhajókkal, 
űrállomásokkal is, főleg ha taktikai szempont-
ból zavarni szeretnénk egy egész bolygó táv-
közlési rendszerét, vagy teljes blokád alá szeret-
nénk vonni egy planétát (lásd YE. 32). A Naboo 
blokádja során a Kereskedelmi Szövetség Luc-
rehulk-osztályú csatahajókat rendezett geosta-
cionárius pályára, így a teljes blokádot sokkal 
hatékonyabban tudta végrehajtani.

A geostacionárius pályán keringő mű-
holdak általában 35 786 km felett re-
pülnek, míg a kvázipoláris műholdak 
magassága 600-800 kilométertől maxi-
mum pár ezer kilométeres magasságig 
terjed.

De idáig csak nappali adatgyűjtésről beszéltünk 
– a látható fény tartományában. Mi van akkor, ha 
éjszakai bevetésre kell indulnunk, vagy a bolygó 
felszíne felhős, esetleg gyakoriak az esők? Ekkor 

A Naboo blokádja
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az aktív távérzékeléshez kell nyúlnunk: olyan 
eszközt kell bevetnünk, amely maga is jeleket 
bocsájt ki és ezek verődnek vissza a felszínről, 
amelyeket aztán észlelünk és regisztrálunk. Így 
függetlenek vagyunk a megvilágító csillag fé-
nyétől – amely visszaverődését idáig passzívan 
figyeltük –, azaz éjszaka is dolgozhatunk. 

Drónok és űrrepülésre nem alkalmas repülő-
eszközök esetén használhatunk látható fényt, 
infravörös fényt és rádiójeleket egyaránt. Mű-
holdakról csak rádiójeleket tudunk használni. A 
rádiójelek használatának van egy érdekes követ-
kezménye: mivel a rádiójelek terjedését érdem-
ben nem befolyásolja az időjárás és a felhőzet, 
ezért rossz időben – legyen akár éjjel, vagy nap-
pal – is használhatjuk őket térképezésre és be-
nézhetünk a felhők alá, amikor a célszemélyünk 
azt hiszi, hogy védett a távérzékeléses felderí-
téssel szemben. A rádiójelekkel dolgozó aktív 
távérzékelési műholdakat radarműholdnak is 
nevezik.

De egy bevetésen megtapasztaltam, hogy min-
den, amit itt most elmondtam, teljesen haszon-
talan a Naboo víz alatti részein, hát még a Mon 
Calán. A víz alatt sem a fény, sem a rádiójel nem 
terjed hatékonyan, ezért ott más módszerre 
van szükség: szonárra. A szonár egy olyan tá-
vérzékelési eljárás, amely során a vízben terje-
dő hanghullámokat használjuk térképezésre: ez 
esetben természetesen csak vízalatti drónokat és 
tengeralattjárókat használhatunk hordozóesz-
közként.

De ha már úgyis vannak műholdjaink a bolygó 
körül, akkor egy egészen hatékony rendszert is 
kiépíthetünk: a műholdas navigációt. Egy ilyen 
rendszerrel – legyen éjjel, vagy nappal a bolygón 
– teljesen szabadon mozoghatunk a felszínen, 
sosem kell aggódnunk, hogy eltévedünk, mert 
a sisak mindig pontosan, és azonnal mutatja a 
térképen, hogy hol vagyunk.

A navigációnak, a terepi tájékozódásnak az 
alapja a vonatkoztatási pontok keresése – ezt a 
megoldást alkalmazzuk akkor is, hogyha meg-
határozzuk a megvilágító csillag mozgása alap-
ján az égtájakat. Az égtájakkal máris van egy 

vonatkoztatási irányunk. Ehhez beállíthatjuk 
a térképünket, de ha nagy távot kell megten-
nünk, akkor is ezen vonatkoztatási irányokhoz 
mérten haladunk a terepen, mert ezek iránya 
nem változik attól függően, hogy hol vagyunk 
a bolygón. Tehát, ha a felszínen navigálunk, az 
égtájaknak nevezett irányokhoz képest tudjuk 
meghatározni a saját haladási irányunkat. A 
mágneses iránymeghatározásunk is ugyanezen 
az elven nyugszik: van egy olyan irányunk, amit 
iránytűvel (vagy bármilyen mágneses fémmel) 
könnyen elő tudunk állítani, és ehhez képest 
haladunk a felszínen. De ha nincs szükségünk 
ilyenekre, mert például az anyabolygónkon va-
gyunk, akkor is valamihez képest navigálunk: 
körbenézünk, hogy hol vannak a hegyek, a fo-
lyók, az erdők vagy akár az épületek. Legjob-
bak az olyan vonatkoztatási pontok, amelyek 
messziről is látszanak, mint például a hegycsú-
csok, vagy a tornyok. Ezekkel a legkönnyebb 
tájékozódni. Ezen az ötleten alapszik a mű-
holdas navigáció is: a műholdak igen magasan 
keringenek, ezért – műszeres segítséggel – igen 
messziről észlelhetők. Ha van a bolygónk körül 
25-35 műholdunk a kvázipoláris pálya felett, de 
még a geostacionárius pálya alatt, akkor abból 
körülbelül négyet a bolygó minden pontjáról 
láthatunk.

Ezzel tulajdonképpen az összes navigációs 
problémánk megoldódott: nagy magasságban, 
jól látható helyen, több, könnyen felismerhe-
tő referenciapontunk van, amelyekhez képest 
mindig meg tudjuk mondani a pozíciónkat.

Távérzékelő rendszerek csoportosítása 
hordozó-platform szerint
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De ezek ismét csak az elvek; nézzük, hogyan 
működik a sisak beépített navigációs rendszere!

Először pályára kell állítanunk 25-35 db műhol-
dat úgy, hogy a keringési idejük a bolygó körül-
fordulási idejének pont a fele legyen, mert így 
sokkal könnyebb elvégezni a pozíciós számítá-
sokat, valamint szinkronizálni az órákat a felszí-
ni mérőállomásokkal.

Navigációs műholdak elhelyezkedése 

Ezek a műholdak csak rájuk jellemző rádiójele-
ket bocsátanak ki. Ezekbe a rádiójelekbe a mű-
hold belekódolja a jel kibocsátásának időpont-
ját. A sisak veszi ezeket a jeleket és dekódolja 
a jelben lévő időbélyeget. A sisak a beépített 
órájából kiolvassa az aktuális időt és összeha-
sonlítja a jelből kiolvasott időbélyeggel. A két 
időpont nem fog egybeesni, a sisak órája „elő-

rébb” lesz, mint a jel időbélyege. Ennek az az 
oka, hogy a rádiójel az űrben fénysebességgel 
terjed, amelynek értéke 300 000 km/s (ponto-
san: 299 792,458 km/s), ezért idő kell, amíg a 
jel elérkezik a sisakhoz, így ha a műhold és a 
sisak órája is pontos, úgy akármikor veszünk 
jeleket a műholdról, a jelben kódolt időbélyeg 
késni látszik. De ennek a késlekedésnek van 
egy jelentős haszna: ha meg tudja a sisak mér-
ni, hogy mennyivel van a jel időbélyege lema-
radva az aktuális időhöz képest, akkor nagyon 
pontosan meg tudjuk határozni a műholdtól 
mért távolságunkat. Így például, ha a jelben 
a műhold azt kódolta el, hogy a megvilágító 
csillag delelése óta eltelt idő 1  887,6678 má-
sodperc, és amikor ez a jel megérkezik a sisak-
hoz, a sisak órája 1 887,7495 másodpercet mu-
tat, akkor az idő, amíg a jel megtette az utat a 
műholdtól a sisakig 0,0817 másodperc. Ez idő 
alatt a rádiójel 299 792,458 km/s · 0,0817 s = 
24 493,0438186 km-t utazott; tehát a műhold 
24 493 kilométerre, 43 méterre, 81 centiméter-
re és 86 milliméterre van a sisaktól. Ez azért 
elég pontos. De ha egy műholdtól tudjuk csak 
megmérni a távolságunkat, az még nem túl 
nagy segítség: egy gömb felszínén bárhol lehe-
tünk – akár kinn az űrben is. De ha sikerül a 
távolságunkat három műholdhoz képest meg-
mérni, akkor a bolygó felszínén már csak egy 
ponton lehetünk (vagy egy pontban, kinn az 
űrben, de ez nem túl valószínű).

És ha azt is tudjuk, hogy a műhold mikor és hol 
van a pályáján a keringése alatt – márpedig tud-

Helymeghatározás távolságmérés alapján
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juk, mert ez előre betáplálható a sisakba – ak-
kor pontosan meg tudjuk mondani, hogy hol 
állunk a felszínen. És ez a művelet szinte azon-
nali, működik éjjel és nappal is, azaz bármilyen 
helyzetben megbízhatóan odatalálhatunk a 
célpontunkhoz.

Nem is emlékeztem rá, hogy ennyi tudást ösz-
szegyűjtöttem a tájékozódásról. De ha jobban 
belegondolok, az egész életem felderítés és rej-

tőzködés. Na, de nézzük újra azt a megbízást. 
A koordináták a Scarif-rendszerre mutatnak, és 
kristályt kell, hogy keressek. Remélhetőleg nem 
egy jedi kezében szorongatott fénykardból kell 
kivegyem, mert az számomra is egészségtelen 
lenne, és a kimenete is eléggé bizonytalan. De 
mintha azt pletykálnák a rendszerről, hogy egy 
furcsa felrobbant égitesten bányásznak különfé-
le dolgokat. Meglehet, hogy arra kell tartanom.
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Az űrhajó gyengéd rázkódással jelezte, hogy fel-
készült a hiperűrsebesség elhagyására, valamint, 
hogy a hiperhajtómű újabb foltozása legfeljebb 
egy tatuini ócskás szemében tűnhet tisztességes 
megoldásnak. Egész úton azon töprengtem, va-
jon mit kereshet a célszemély a Scarif-rendszer 
koordinátáinál. Talán neki is sikerült megtalál-
ni a koordinátákat az ősi városban, mielőtt az 
bolygóstul elpusztult volna? Netán a megbízóm 
játszotta volna át neki az A5 által kibányászott 
koordinátákat? Vagy csak véletlenül tévedt ide? 
Aztán eszembe jutott az a kantinmélyi pletyka, 
hogy a Scarif-rendszerben több kísérleti rob-
bantást is végrehajtottak, aminek következtében 
több kisebb holdat is sikerült apró darabokra 
szakítani. Ez, egy fegyverekből élő fejvadász 
számára egyértelműen arra utal, hogy a biro-
dalmi fejlesztések egy hihetetlen eszköz létre-
hozásán dolgoznak, vagy talán már végeztek is 
vele. Na és persze a bolygómaradványok maguk 
is felkelthették a planetográfus érdeklődését.

 – A5, biztos vagy benne, hogy jó helyre tar-
tunk? – kérdeztem a kis droidot, de ő mind-
össze egy halk pittyenéssel nyugtázta, hogy 
egészen biztos benne. 

Meghúztam hát a vezérlőkart és a hajó, fényes 
csíkok közepette, kiugrott a hipertérből. 

Ott is volt. Pont, amire számítottam. Aszte-
roidák tömkelege mindenfelé, ahol valaha 
egy egész égitest állt. Nem lehetett egyszerű a 
fedélzeti számítógépnek egy olyan útvonalat 
kiszámolni, ami nem a többszázezer kődarab 
egyikébe vezetett.

Már épp egy szarkasztikus megjegyzéssel ké-
szültem, mikor megpillantottam a szállítóhajók 
végeláthatatlan sorát. Hová tart ez a sok teherha-
jó? – kérdeztem magamban. A sűrű porfelhőtől 

nem lehetett tisztán kivenni pontosan hová 
mennek, ezért feljebb emelkedtem. A por fölé 
érkezve megkaptam a választ. A legnagyobb 
aszteroidán egy hatalmas épület terült el. Masz-
szív és szögletes falai voltak, amik kétségkívül 
tükrözték a Birodalom egyszerű, de erőteljes 
stílusát, valamint egy fényes felirat állt a tetején: 
Bányász Céh. Elképesztő látvány volt. Sok időm 
nem volt azonban a bámészkodásra, hiszen ér-
kezett is az irányítóközpont felszólítása a vezér-
lőpultomra: azonosítást kérünk, majd adja meg 
látogatásának okát és tervezett időtartamát. Be-
mutatkoztam hát, majd elmondtam, hogy egy 
bizonyos Hendar nevű planetológust keresek, 
az itt tartózkodásom ideje pedig teljes egészé-
ben az együttműködésüktől függ majd. Hosszas 
szünet után megkaptam a landolási engedélyt az 
ORG–1-es civil hangárba. 

Kisbolygó vagy aszteroida a törpeb-
olygónál kisebb, szabálytalan alakú, 
szilárd anyagú égitest, amely csillag 
körül kering. A legtöbb kisbolygó fel-
tehetően egy újszülött csillag körül 
keringő por, gáz és törmelékfelhőből 
származik, amelyek nem álltak össze 
bolygóvá a csillagrendszer kialakulá-
sakor. Néhányuk saját holddal is ren-
delkezik.
A mi Naprendszerünkben a kisboly-
gók többsége a kisbolygóövben (a 
Mars és a Jupiter pályája között), il-
letve a Kuiper-övben, azaz a Pluto 
környékén található; ellipszis alakú 
pályán keringenek a Nap körül.

Aszteroidamező
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A hosszas szállítósorokat megelőzve leszálltam 
a megadott hangárban, ahol egy fehérköpenyes 
úr már készen állt a fogadásomra. 

Kiszálltam, majd egy rövid bemutatkozás után 
kiderült, hogy a fehérköpenyes alak a bánya-
mérnök, vagyis ő felügyel minden bányászati 
tevékenységet az állomáson és Ostarnak 
hívják. Beleegyezett, hogy levezet a legmélyebb 
bányaüregbe, mivel az általuk nagyra tartott 
tudós (Hendar) jelenleg ott tartózkodik. 

 – Minden fegyverét és a droidot is a hajón kell 
hagynia – jelentette ki a mérnök.

 – A droid marad, de a fegyvereimről nem mon-
dok le – közöltem vele határozottan.

 – A bányákban magnetitet is termelünk ki. Az 
Ön és a munkások érdekében nem vihetem 
így le – felelte higgadtan a mérnök.

 – A fegyvereim a vallásom része. 

 – Ha lejön velem talpig felfegyverkezve a mag-
netit bányán keresztül, akkor az ön „vallásá-
nak” lesz egy kis nézeteltérése a mi umbarai 
hydromágnesünk „vallásával” – vágta rá mo-
solyogva a bányamérnök. 

 – A mágnesünk ugyanis remekül képes kinyerni 
a magnetitet a kőzetekből, de a fegyverei ener-
giacellái sajnos instabillá válnak a keletkező 
elektromágneses térben – magyarázta. 

Fogalmam sem volt, hogy valóban képes-e 
ilyesmire egy umbarai hydromágnes, de sikerült 
meggyőzniük. Leraktam hát a fegyvereimet és 
követtem a mérnököt a hatalmas vájatba. 

Ezek a geológusok sokat beszéltek. Legalábbis 
többet, mint szeretné az ember. Elég volt egy 
ártalmatlan kérdés: 

 – „Na és mi a fenét csinálnak maguk itt?” – és 
máris, egész úton lefelé kiselőadást tartott 
nekem. 

Megtudtam, hogy a Scarif-rendszer második 
bolygójának 12 000 km átmérőjű holdja volt 
volt és a szétrobbantása után jelentős kőzet-
törmelék-mező maradt hátra. Pár éve minden 
valamirevaló kőzetdarabon megindult a bányá-
szat. Scarifi Rekultivációs Tervnek hívják, ami 
azért ironikus, mivel egy bányát a megszün-
tetésekor szoktak rekultiválni, azaz az eredeti 
környezeti állapotot visszaállítani. Ebben az 
esetben viszont a kifejezés inkább a hold darab-
jainak hasznosítására szolgált. De a galaktikus 
politika már csak ilyen marad. 

 – Na de miért olyan nagy szám ez a bánya itt? 
– kérdeztem unottan.

 – Egyedi lehetőségek nyíltak meg előttünk a tit-
kos birodalmi kísérleti kutatások következté-
ben – kezdte Ostar.

 – Lehetőségünk van könnyen kibányászni 
olyan érceket, amelyekhez általában csak 
nagy nehézségek árán juthatunk hozzá. A kő-
zetbolygók belső felépítésük szerint rendelkez-
nek egy központi, rendkívül forró, de szilárd 
vas-nikkel maggal, amit egy olvadt anyagú 
külső mag ölel körül. Ezután következik a 
nagy vastagságú köpeny, amely telis-tele van 
a galaxis számára hasznos nyersanyagokkal. 
Végül pedig a litoszféra (kőzetburok), amely a 
bolygó felszínéig nyúlik, e felett pedig a légkör 
zónái helyezkednek el. 

 – Általában csak ezt, az utolsó „réteget” tudjuk 
könnyedén átkutatni hasznosítható anyagok 
után. Egy szétdarabolódott hold esetében 
azonban rendelkezésünkre áll a planéta bel-
ső szerkezetének minden anyaga. Elég csak 
megkeresnünk őket. Ahová jelenleg tartunk 
az a legmélyebben elhelyezkedő vágat, és nem 
mellesleg a holdból megmaradt legnagyobb, 
ezáltal nyersanyagban is leggazdagabb kőzet-
darab belseje. 
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Az ásványok olyan, a Föld belsejében 
és a Földön kívüli objektumokban 
előforduló, természetes eredetű anya-
gok, amelyek összetétele szabályos, 
képlettel leírható, rendezett szerkeze-
te viszonylag állandó: kristályos vagy 
amorf. Az ásványokat tanulmányozó 
tudomány az ásványtan (mineralógia).

Ércnek nevezzük azt az ásványt, 
amelyben fémek, vagy fémvegyületek 
olyan mennyiségben halmozódtak fel, 
hogy egy adott ipari, technikai szín-
vonalon gazdaságosan kinyerhetők. 
Például a bauxit az alumínium érce, de 
csak akkor, ha a meglévő infrastruktú-
rát, a helyi munkaerőpiacot, az aktuális 
árfolyamot és még sok más tényezőt fi-
gyelembe véve megéri kitermelni.

 – Tudom, hogy elsőre nem mondanak Önnek 
sokat azok a szavak, hogy érc vagy kristály. 
De ha járt már mozgalmas életében a Crait-
on, akkor el tudja képzelni a kristály fogal-
mát. Egyrészt a vulptexek testét ez borítja. 
Vagy, ha vadászott már a Crait barlangjai-
ban, akkor láthatott űrhajó méretű kristályo-
kat is. Természetesen, a mi kristályaink aprók, 
szemmel láthatatlanok, de semmiben sem kü-
lönböznek azoktól az óriásoktól, amikkel Ön 
találkozhatott.

 – De látom, unalmasnak találja az ittlétét, 
mandalori. Mit szólna, ha azt mondanám, 
van itt olyan érc, amely magát is érdekelné? 
– kérdezte a mérnök, miközben próbálta el-
rejteni a vigyorát.

 – Úgy gondolja? – kérdeztem hitetlenül.

 – Beskart is találtunk egy elég szemrevaló 
mennyiségben – mondta a mérnök, kihúzva 
magát.

Kőzetbolygó belső szerkezete
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 – Az lehetetlen – válaszoltam ledöbbenve, 
majd folytattam –, a beskarhoz legalább egy 
szupernóva hője és elképzelhetetlen nyomás 
kellene, hogy a természetben létrejöjjön.

A bányamérnök csak mosolygott és megmagya-
rázta:

 – Számos ásvány és érc keletkezéséhez szükség 
van egy kis extra löketre. Egy vulkán kitörése, 
a kőzetlemezek egymás alá bukása, vagy épp 
egy meteorit becsapódása. Ilyen események 
bekövetkeztekor hatalmas hő, nyomás, esetle-
gesen mindkettő rendelkezésre áll. Ezen jelen-
ségek hatására az anyagok képesek átalakulni, 
szakszóval metamorfizálódni. Ezen a holdon 
valamikor egy úgynevezett impakt metamor-
fózis játszódott le, amit egy meteorittal vagy 
kisbolygóval való ütközés eredményezett. Az 
energia hirtelen elképesztő hővel és nyomás-
sal járt, aminek többek között az eredménye 
mára a beskar jelenléte, és a maga érdeklődé-
sének felkeltése is.

 –  Azért csak ne élje bele magát – válaszoltam 
gorombán, habár valóban felkeltette a be-
skar jelenléte a figyelmemet. A galaxisban 
nehéz volt hozzájutni, főként miután a Bi-
rodalom rátette a kezét minden fellelhető 
forrására. 

 – Na de hogyan finanszírozzák mindezt? Egy 
komplett bányavárosról beszélünk elvégre – 
kérdeztem.

 – Legnagyobb felvásárlóink közé tartozik a Si-
ner Fleet Systems. A cég, amely felelős a biro-
dalmi flotta Tie-vadászainak gyártásáért.

 – Ahogy említettem, mi olcsón tudunk kitermel-
ni az űrhajógyártáshoz elengedhetetlennek 
számító érceket. Például az egykori félelmetes 
szeparatista vezető, Dooku gróf által birtokolt 
csillagközi szlúpok kivethető napvitorláihoz 
használt perovszkit nevezetű ásvány, nekünk 
köszönhetően, jelenleg minden eddiginél ol-
csóbban elérhetővé vált. 

Dooku gróf csillagközi szlúpja

 – Míg máshol ezért az ásványért le kellett ásni 
egy adott kőzetbolygó alsó köpenyéig, mi ta-
láltunk több, mint 50 darab Theed városához 
mérhető kőzettörmeléket, amelyek a néhai 
hold alsó köpenyéből származnak – magya-
rázta láthatóan büszkén a mérnök. 

 – Meg is jöttünk. Itt van a professzor kuta-
tólaboratóriuma – szólt a mérnök, majd 
bekopogott. 

Belépve sok-sok kék-fehér, antiszeptikus ove-
rallt viselő sürgő-forgó alakot láttam, akik mint-
ha maguk is kísérleti buckapatkányok lettek 
volna, úgy futkostak fel, s alá az egyes műszerek 
között. 

scarif

Óriás kristályok (ásványok)
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 – Ahogy említettem, mi olcsón tudunk kitermel-
ni az űrhajógyártáshoz elengedhetetlennek 
számító érceket. Például az egykori félelmetes 
szeparatista vezető, Dooku gróf által birtokolt 
csillagközi szlúpok kivethető napvitorláihoz 
használt perovszkit nevezetű ásvány, nekünk 
köszönhetően, jelenleg minden eddiginél ol-
csóbban elérhetővé vált. 

Dooku gróf csillagközi szlúpja

 – Míg máshol ezért az ásványért le kellett ásni 
egy adott kőzetbolygó alsó köpenyéig, mi ta-
láltunk több, mint 50 darab Theed városához 
mérhető kőzettörmeléket, amelyek a néhai 
hold alsó köpenyéből származnak – magya-
rázta láthatóan büszkén a mérnök. 

 – Meg is jöttünk. Itt van a professzor kuta-
tólaboratóriuma – szólt a mérnök, majd 
bekopogott. 

Belépve sok-sok kék-fehér, antiszeptikus ove-
rallt viselő sürgő-forgó alakot láttam, akik mint-
ha maguk is kísérleti buckapatkányok lettek 
volna, úgy futkostak fel, s alá az egyes műszerek 
között. 

 – Hendar nincs bent? – kérdezte a mérnök az 
egyik tudóst.

 – Azt mondta, sürgősen el kell mennie, majd 
elviharzott – felelte a gyakornok.

 – Fura. Nem mondta hová? – kérdezte a bá-
nyamérnök.

 – Nem, de elvitte a… szóval tudja mit. Azt hit-
tem szólt magának – felelte meglepődve a 
gyakornok.

 – Elvitte!? – kérdezte ingerülten az előbbi.

 – Igen.

 – Micsodát? – kérdeztem közbevágva.

 – Mandalori, maga gondolom egyedül is visz-
szatalál a hajójához. Mint látja, már nem 
csak Önt érdekli Hendar holléte – felelte még 
mindig ingerülten a mérnök, majd folytatta 
a mérgelődést.

 – És hogy akarja megtalálni? – kérdeztem 
megtörve a szitkozódást.

 – Van rá egy mód – felelte rövid gondolkodás 
után a mérnök majd folytatta. Mivel maga 
amúgy is őt keresi, feltételezem, nem lenne 
nagy kérés, ha miután megtalálná, visszahoz-
ná őt ide. Természetesen nem ingyen kérném 
mindezt. 

 – Rendben – vágtam rá egyből.

 – Akkor ne is késlekedjünk, induljunk hát vissza 
a felszínre – szólt sürgetve a tudós.

Miközben haladtunk felfelé a bányamérnök be-
avatott a tervébe:

 – Hendar minden bizonnyal lekérte a köz-
pontból a törmeléksodródási számításokat. 
Az alapján kiszámolhatta az útvonalat. Ez 

Jellemzők

Átmérő 9 112 km

Éghajlat trópusi

Holdak száma 0

Élővilág, lakosság

Lakosság fajtája ember

Lélekszám 475 000

 

scarif

Metamorfizálódott kőzet (gneisz)
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viszont visszafejthető a központból, így meg-
tudhatjuk a professzor úti célját. Úgyhogy itt 
elválnak útjaink, Mandalori. Én felmegyek 
az irányítóterembe, hogy hozzáférést adjak a 
hajójának a számításokhoz. A hajója ennek 
a bal oldali vájatnak a túlsó végén van, ha 
elfelejtette volna. Várom minél előbb vissza 
a professzorral együtt. Sok sikert! – szólt a 
mérnök nyújtva a kezét felém.

 – Nem lesz gond – válaszoltam, kezet rázva a 
mérnökkel.

Már épp megpillantottam a hajómat 
a hangárban, amikor hirtelen lövé-
sek zaja ütötte meg a fülem. Ahogy 
jobbra néztem a lövések forrását is 
megpillantottam. Egy szállítóhajóból 
léptek elő a nehézpáncélba öltözött 
fegyveresek és kérdezés nélkül tüzel-
tek mindenkire, akit csak értek. Tud-
tam, hogy túl egyszerű volt eddig.

Elkezdtem rohanni a hajóm felé, mi-
közben mindenfelé piros és kék lézerek 
fényei villogtak. Szinte éreztem, ahogy 
közeledik felém egy jól irányzott lö-
vés, majd egy pillanatra hatalmas ütést 
éreztem a hátamon, amely egy, a pán-
célom által felfogott nagy energiájú 
lézer hatása volt. A találat következté-
ben elvesztettem az egyensúlyomat és 
elterültem a hűvös kőpadlón, félúton a 
hajómtól. A hátamra fordultam és lát-

tam, ahogy közelednek felém a páncélos alakok. 
Az egyik lövésre emelte a fegyverét, de sikerült a 
csuklómból kilőhető durasteel sodronnyal meg-
kötöznöm a karját és elrántanom a fegyverét. A 
többi ellen azonban esélyem sem volt. 

 – Hát pont itt ér véget? Ezen a metamorfizá-
lódott kődarabon? Metamorfizálódott? Miért 
pont ez jut eszembe a halálom előtt!?

Hatalmas dörrenés süketítette meg a fülem egy 
pillanatra és éreztem, ahogy a lökéshullám ar-
rébb csúsztat a földön. A hajóm főlövegéből ér-
kezett a lövés. 

Lemeztektonika és kőzetciklus

Bányajáratok a Földön



47

mustafar a bányaváros

Hirtelen felugrottam és elkezdtem futni a hajó 
felé. Nem tudtam, hogy ki van a hajómon, de 
neki köszönhettem az életem. Felfutottam a 
rámpán és a hajóba érkezve megpillantottam 
A5-öt, ahogy a központi számítógépre csatla-
kozva izgatott pittyegésbe kezdett. 

 – A5! Megmentetted az életem! 

Gyorsan beültem a pilótaülésbe, nem feled-
ve, hogy a kis droidnak hálából kijár majd egy 
szoftverfrissítés.

 – Jöttek adatok az irányító központtól, A5?

 – Aszteroida sodródási számítások betöltve a 
fedélzeti számítógépbe – válaszolt a droid.

 – Nagyszerű! Tűnjünk el innen!

Valószínűleg az előírásoknál nagyobb sebes-
séggel repültünk ki a hangárból, majd magunk 
mögött hagytuk a bányát. A kiszámított úticél 
és a várható érkezési időnk pedig megjelent a 
monitoron:

MUSTAFAR BOLYGÓ – ETA: 3 STAN-
DARD ÓRA. 

Szóval a menekülő tudós kiszámított pályagör-
béje arra mutatott, így Ostar ezt az irányt küldte 
meg a hajómra.

Ahogy kiléptünk a hiperűrből, ismerős látvány 
fogadott. A Mustafar-rendszer az aszteroidame-
zőn kívül két hatalmas gázbolygóból (Jestefad, 
Lefrani), egy vulkanikus kőzetbolygóból (Mus-
tafar) és egy óceáni holdból (Nur) állt. Az űr-
hajón kinézve szemkápráztató volt a gázbolygók 
semmihez sem hasonlító látványa. 

A mi naprendszerünkben alapvetően 
két típusú bolygót különböztetünk 
meg. Az egyik a nagyméretű, legin-
kább gázokból álló, sok holddal rendel-
kező Jupiter típusú, vagy gázóriás, míg 
a másik a szilárd kéreggel rendelkező, 
kisméretű, kevés holddal rendelkező 
Föld típusú bolygó.

A Galaktikus Köztársaság idején a Mustafaron 
lávafeldolgozó üzem működött, amely a szektor 
elsődleges ipari ágának számított. A klónhábo-
rúk végén az üzem egy ismeretlen hiba okozta 
üzemzavar következtében súlyos károkat szen-
vedett és nagyrésze megsemmisült. 

Szóval ismerős volt, de korántsem mondhatom, 
hogy kedveltem a Mustafart. Már mondtam, 
hogy szívből gyűlölöm a jediket, mint minden 
valamire való mandalori. De ők legalább kiszá-
míthatók. Nem úgy a sithek. Dolgozom nekik, 

Vulkáni folyamatok, jelenségek
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mert megfizetnek, de mindig töltött fegyverrel 
kell közéjük belépni. És úgy hallottam, hogy a 
sötét nagyúr, Darth Vader személyes erődjét 
is itt építették fel a vulkanikus bolygón, amely 
állítólag a humbug Sötét Oldal egyik fókusz-
pontja volt… Ráadásul korábban a Fekete 
Nap bűnszövetkezet egyik központja is ezen 
bolygón volt, akik persze vérdíjat tűztek ki a 
fejemre.

 – A5! Tiéd az irányítás, én megyek lepihenek ki-
csit – szakítottam félbe a kis droidot. 

Úgy éreztem, még csak 5 perce csuktam le a 
szemem, amikor a műszerfal éles pittyegésére 
ébredtem. Álmosan meghúztam a fékezőkart, 
majd a hajó ismerős, enyhe rezgések közepette 
megkezdte a lassulást. 

 – Jól gondolom, A5, hogy mi a vulkanikus boly-
góra tartunk? 

A5 helyeslően füttyentett. 

 – Mi a fenét kereshet egy vulkanikus bolygón az 
a tudós? A5, futtass le egy életjelkeresést! 

Hát nincs tömegnyomor odalent, az már biztos. 
A Mustafar lakott bolygó volt, a lávabolhák és 
más különös állatok mellett egy értelmes faj, a 
mustafari lakta. Körülbelül 15-20 ezren lehettek, 
de a számuk bizonyosan vészesen fogyott… Leg-

alább nem kell sokat keresgélnünk – gondoltam 
az analízis adatait átnézve. Irány oda, A5!

A hajó erősen rázkódva lépett be a Musta-
far légkörébe. Meglehetősen sűrű légkör volt, 
szürke és fekete füsttel, valamint elképesztően 
vastag felhőréteggel. A vezérlőpult hirtelen 
villogásba kezdett, extrém hőmérsékleti figyel-
meztetést jelezve. Laposabb szögben kellett vol-
na érkeznünk.

 – Túlforrósodik a hajtómű! – kiáltottam.

A5 válaszul riadtan pittyegett: Azonnal le kell 
szállnunk!

 – Rendben, leszállunk itt ebben az…. erdőben?? 

 – Mit keresnek itt fák? – kérdeztem értetlenül, 
majd választ sem várva megkezdtem a le-
szállást egy ritkásabb területen. Amíg a le-
szállással bajlódtam, a kis droid válaszolt a 
költői kérdéseimre, legalábbis valami nem-
rég elpusztult Bright Star nevű kristályról, és 
az élet lassú újraindulásáról pittyogott. 

Kristály? Reméltem, hogy nem ezt az izét kellett 
volna leszállítanom, mindenesetre jó jelnek vet-
tem ezt az információt.

 – Elképesztően meleg van odakint. Mennyi idő-
be telik, amíg visszahűl a hajtómű?

 – Az odakinti hőmérséklettel számolva megkö-
zelítőleg 4 standard óra – olvastam a műszer-
falon.

 – Nagyszerű…

Gondoltam, legalább körülnézek odakint, hogy 
jobban teljen az idő. A hajóból kilépve olyan ér-
zés volt, mintha egy sütőbe léptem volna. A fák, 
amiket odafentről láttam csupasz vasfák cseme-
téi voltak, ám azok száraz törzsei részben már 
a talajszint alá nyúltak. Nem tudták elviselni a 
hőt. Nekem is nehezemre esett. 

A Mustafaron tapasztalt jelenségek 
a való életben is megfigyelhetőek. A 
naprendszerben a hatalmas gázboly-

Vulkánkitörés
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gónk, a Jupiter körül keringő Io ren-
delkezik rendkívül aktív vulkanizmus-
sal, a gázbolygó közelsége miatt.

 – Mindenfelé vulkánok. Elképesztő látvány. 
Hogy lehet, hogy itt ennyi vulkán van?

 – A mitikus magyarázat szerint Lady Corvax 
tette ilyenné a bolygót, amikor vissza akarta 
hozni halott hitvesét. A tudósok ezt vitatják, 
szerintük a közeli gázbolygó (Jestefad) gra-
vitációs hatására a Mustafar kőzetlemezei 
megmozdulnak. Széthúzódnak máskor pedig 
feltolódnak egymásra, azaz távolodnak 
és közelednek. Ez földrengéseket vált ki és 
vulkanizmust okoz a bolygó felszínén – felelte 
A5 meglehetősen monoton hangon.

 – A kőzetlemezek között tör fel a magma? – 
kérdeztem.

A Föld vulkánjainak legjelentősebb 
része az aktív lemezszegélyekhez 
kötődik, azonban egyes helyeken 
(Hawaii, Yellowstone) megjelenik az 
ún. forrópont-vulkanizmus (hotspot) 
is. A forrópontok nem kötődnek a 
lemezek találkozási pontjaihoz, ha-
nem megjelenhetnek kontinensek, 
vagy óceáni lemezek közepén is. A 
folyamat hajtóerejét a nagymély-
ségben kialakuló, a Föld köpenyéből 
származó, felfelé tartó forró magma 
adja.

 – A bolygó köpenyéből származó magma a fel-
színre tör és vulkáni kúpokat, valamint láva-
folyást okoz. Ezt forrópont-vulkanizmusnak 
nevezik. 

 – Hmm. Remélem nem pont alattunk fog feltör-
ni egy. 

 – Habár a Mustafaron gyorsabban történnek a 
kontinenslemezek mozgásai, mint az megszo-
kott, de mégis rengeteg előjele van egy vulkán 
kitörésnek – felelte A5.

Amint a kis droid ezt kimondta, elképesztő ren-
gés rázta meg a bolygó felszínét, majd fülsüke-
títő robbanás döntött le a lábamról. Ahogy ki-
nyitottam a szemem, láttam a hatalmas kitörést. 
A hozzánk legközelebb eső vulkánból sűrű füst 
és por közepette kirobbant egy jókora darab. A 
vulkán az anyagát jóval a felhőréteg fölé szórta. 
Hozzánk pedig vészesen közeledtek a hajó mé-
retű darabok, illetve még valami, amit nem tud-
tam értelmezni. Olyan volt akár egy száguldó 
hólavina, de sűrű törmelékből, forró hamuból 
és lávadarabokból állt.

 – Piroklaszt-ár! – sípolta hangosan a droid!

Lávafolyás (lávazuhatag)
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 – Irány a hajó!! – kiabáltam, miközben megin-
dultam futva a hajó rámpájához. 

A piroklaszt sűrűségár, a vulkán kitö-
réseknél jellemző törmelékárat kísérő 
jelenség. A piroklasztikus folyam a 
felszín közelében mozgó gázokból és 
szilárd törmelékekből áll. Sebessége 
nagy (>100 km/h), és hőmérséklete is 
magas.

A hajóba érve az idő elteltével egyből izzítottam 
a hajtóművet, de tudtam, hogy nem bírja soká-
ig. Felszálláskor láttam, hogy a hamu és törme-
lékfelhő már felettünk van, így az egyetlen út 
csak egyenesen előre, nem sokkal a felszín felett 
vezetett. Ha sikerült volna teljes sebességre kap-
csolni, könnyen leráztuk volna a piroklaszt-árat, 
azonban a hajtómű önmagát védve a túlmelege-
déstől elkezdte csökkenteni a teljesítményét, így 
épphogy az ár előtt tudtunk maradni és egyre 
jobban lassultunk. Már kezdtem azt hinni, hogy 
ott ragadunk örökre, amikor A5 felhívta a fi-
gyelmemet egy magas hegyvonulatra, közvetlen 
előttünk.

 – A hegyvonulat valószínűleg megállítja majd 
az árat! – jelezte A5.

 – Nem hiszem, hogy elég gyorsan olyan magas-
ra tudunk emelkedni! – kiáltottam.

Éppen arra készülve, hogy mégis megpróbáljam 
eszembe jutott valami más:

 – A5! Élesítsd a frontális turbólézert! – ordítot-
tam a droidnak!

 – Átmegyünk azon a hegyen! – tettem hozzá, 
magamat is biztatva. 

A hegy vészesen közeledett, így vadul csap-
kodtam a lézerágyúkat irányító gombokat. 
Rövid idő elteltével egy jókora zöld lézersugár 
lövellt ki a hajó orrából egyenesen a hegyoldal-
ba csapódva és üreget vájva belé. Folyamato-
san húztam a ravaszt nem törődve az újonnan 
megjelenő „Elsődleges fegyverrendszer hőmér-
sékleti figyelmeztetés” felirattal a műszerfalon. 
Megkezdtük az átsuhanást a hegyen keresztül, a 
lézer által vájt üregben. Csak néhány másodper-
cig tartott, de nem felejtem el a látványt, ahogy 
átvágjuk magunkat egy hegy gyomrán, aminek 
belsejében megannyi hatalmas kristályforma 
ragyogott színpompásan, ahogy a zöld lézer-
fény rájuk vetült. Ismét eszembe jutott egy hal-
vány emlék a Crait bolygó kristályairól, bár ezek 

Az ásványképződés  
(kristályképződés) folyamata
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a zöld fényben még szebbek voltak. Végül, az 
utolsó pillanatban, mielőtt túlmelegedett volna 
a lézer, sikerült kiérnünk a vonulat túloldalán, 
magunk mögött hagyva az árt. 

 – Ez nem semmi volt, A5. Na tegyük le gyorsan 
a hajót! 

A5 megkönnyebbülten sípolt, majd megkezdte 
a landolást. Földet érve végre kijutott pár óra jól 
megérdemelt pihenés a hajónak és nekünk is. 

* * *

Néhány óra elteltével a hőmérsékleti figyelmez-
tetés végre megszűnt a műszerfalon, így elin-
dulhattunk a szenzorok által kijelölt helyre. A 
hajtóművet igyekeztem kímélni, úgyhogy bele-
telt közel egy galaktikus órába mire megpillan-
tottam egy monumentális épület körvonalait – 
amelyet különleges, fekete páncélzatú birodalmi 
katonák védelmeztek.

 – Gondolom, az ott Vader erődje – jegyeztem 
meg, mire a kis droid helyeslően füttyentett, 
majd hozzátette: de a Nagyúr mostanában 
nem itt tölti az idejét. 

Odalent elkorhadt fiatal fák foltjait láttam, de az 
épülettől nem olyan messze egy nagyobb tisz-
tást is lehetett látni. Tökéletes leszállóhely volt. 
A landolás után kiszálltunk terepszemlét tarta-
ni. Nem volt egyszerű hosszabb ideig a felszínen 
mászkálni, mivel minden lépésemmel újabb és 

újabb hamufelhőket vertem fel a lábammal, 
amelyek anyaga valahogy képes volt még a sisa-
kom alá is bekerülni. 

 – Tudod, A5, vannak, akik a homokot utál-
ják, nekem meggyőződésem, hogy azok nem 
mászkáltak még hamuban. Nézzük még meg 
azt az emelkedőt, aztán menjünk innen. Ele-
gem van már – mondtam mogorván. 

Felérve az emelkedőre megpillantottam egy bar-
langot. Bevallom, inkább mentem volna vissza 
a hajóra, de erőt véve magamon lecsúsztunk a 
robottal az emelkedőn, egyenesen a sziklaüreg 
bejáratához. 

Odabent a barlang jóval nagyobb méreteket öl-
tött, mint amit kívülről feltételeztem volna. Egy 
lassan csörgedező lávapatak világította meg,  
amúgy sötétségbe burkolózott. 

Épp szólni akartam A5-nek, hogy futtasson le 
egy életformák utáni keresést, mikor egy vissz-
hangzó zörej hallatszott a távolból. 

 – Hmm, legalább biztos van itt valaki. Menjünk 
óvatosan tovább! – mondtam a droidnak.

Egy rövid séta után rá is leltünk a zaj forrására. 
Egy régi bányászdroidnak néztem. 

 – Hé, konzervgomba! – kiáltottam oda neki.

A droid nem válaszolt, csak a lávát bámulva állt 
tovább. 

A Bowen-féle kiválási (kristályosodási) sor
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 – Veled meg mi van? Kiégtek az áramköreid? – 
kérdeztem a mozdulatlan droidot.

Ismét semmi válasz nem érkezett.

 – A5, nem tudsz valamit kezdeni vele? – kér-
deztem

Kis társam rövid pittyegésekkel válaszolt.

 – Nem kell feltörnöd a rendszerét, csak indítsd 
újra vagy valami – szóltam A5-nek, aki vé-
gül rákapcsolódott az idegen droidra a lábán 
található porton keresztül. 

 – Rendszer-újraindítás biztonsági üzemmód-
ban – mondta az ismeretlen robot. 

 – Biztonsági üzemmód? Miért? – kérdeztem.

 – Agresszív információszerzési kísérlet miatt 
életbelépett biztonsági protokoll – felelte a 
droid.

 – Ki próbált információt szerezni és mikor? – 
kérdeztem meglepve.

 – Személyi azonosság ismeretlen. Protokoll élet-
belépés időpontja 4 standard órája.

 – Érdekes. Mi a funkciód? 

 – Elsődleges funkcióm lávatermelési munkála-
tok felügyelete, valamint minőségellenőrzés. 
Az üzem megsemmisülése után átprogramo-
zás és új feladatkör: a hatalmasságos Vader 
nagyúr rendeléseinek logisztikája. A hatal-

masságos Vader nagyúr erődjének elhagyá-
sa után, energiafegyver okozta üzemzavar 
következtében részleges rendszerösszeomlás. 
Jelenlegi funkció: HIBA. NEM ELÉRHETŐ. 
VÁRAKOZÁS ÚJ FELADATRA. BIZTON-
SÁGI PROTOKOLL ÉRVÉNYBEN.

 – Nem unatkoztál az már biztos – szóltam a 
droidnak, de válasz nem érkezett. 

 – Miről kérdezett az azonosítatlan személy? 

 – Hozzáférés megtagadva. Biztonsági protokoll 
van érvényben! – mondta gépiesen a droid.

 – Így semmit nem fogok megtudni tőle. A5, tu-
dom, hogy nagy kérés, de fel kell törnöd a biz-
tonsági rendszerét.

Válaszul A5 ellenkezőleg pittyentett. 

 – A5, ez az ócska droid az egyetlen nyomunk. 

Hosszas csend után végül A5 beleegyezett és be-
lépett a droid memóriájába. Megtudtam, hogy 
valóban a tudós járt itt nála és egy bizonyos, 
fénykardoknál is használt kyberkristályról ér-
deklődött. Kiderült, hogy annak a bizonyos kris-
tálynak egy darabját Vader nagyúr helyeztette 
biztonságba egy cortosis anyagú ládában. A kris-
tályra eredetileg valóban a scarifi munkálatok 
során talált rá a nagyúr, és onnan hozattatta el 
saját bázisára. A droid hozta le a ládát és rejtette  
el a barlang végében. Na, remek, Vadertől kell 
lopnom. Hirtelen kifejezetten kevésnek éreztem 

Lávató Etiópiában
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az 500 000 kreditet. De mandalori vagyok, úgy-
hogy lenyeltem a hirtelen támadt félelmemet.

 – Köszönöm A5. Akkor induljunk is! 

A5 füttyentett egyet.

 – Visszafelé majd kigondoljuk, hogy mi legyen 
ezzel a droiddal.

Elindultunk, követve a lávapatakot a barlang 
mélyébe. 

Útközben azon kezdtem töprengeni, vajon mitől 
is lehet annyira különleges egy kyberkristály. 
Amikor pár órája átrepültünk azon a hegyen, 
megannyi hatalmas kristályt láttam. Azok nem 
érnének többet? Na, meg egyáltalán hogyan is ke-
letkeznek ezek? Soha nem gondoltam még bele. 

 – A5, meg tudod mondani, hogyan keletkeznek 
a kristályok?

A5 halk rezgésekkel, pittyegésekkel keresgélt az 
adatbázisában, majd felvilágosított, hogy a kris-

tályok keletkezése általában úgy megy végbe, 
hogy környezetükből, az anyag ionjai, atomjai 
kiválnak, kristálykezdeményt alkotnak, és a ké-
sőbbiekben kiváló anyagrészecskék ehhez csat-
lakozva építik tovább a megkezdett kristályt. 
Így képződhetnek akár olyan óriás kristályok is, 
amelyeket nemrég láttunk. 

A természetben az olvadt kőzetanya-
gokból (magma) a Föld mélyebb ré-
szében, a kristályosodás során egymás 
után kiváló uralkodó elemek által fel-
épített ásványok jönnek létre.

 – És van ötleted, mitől különlegesebb egy fény-
kardkristály a többi kristálynál?

A5 elmondta, hogy a kyberkristályok rejtélye 
mindig is a jedik, illetve a sithek féltve őrzött 
titka volt. Nem sokat tudni keletkezésükről 

és működésükről. Egyesek 
szerint ezek a kristályok össze 
vannak kapcsolódva magával 
az Erővel, és ezáltal a haszná-
lójukkal is. Egyes találgatások 
szerint még a kristály színe is, 
a kristály által választott gaz-
dájától függ. A kristály magá-
ban áttetsző, színtelen, s csak 
akkor kap színt, amikor egy 
erőhasználóval egymásra ta-
lálnak.

 – Hát nem tudom, A5. Az 
egy dolog, hogy az Erőben hisz-
nek egyesek, de ez a kristályos 
dolog már túl spirituális. Lehet, 
hogy ezek a hírhedt fénykardk-
ristályok csak simán egy fóku-
száló lencseként működnek. 

A5 válasz helyett füttyentett 
egy nagyot, jelezve, hogy a 
járat végére értünk.

Darth Vader 
erődje
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Mivel a barlang végében sem találtunk semmit, 
megkértem A5-öt, hogy futtasson le egy alapos 
szkennelést, hiszen, ha csak a tudós el nem vit-
te már, akkor itt kellett valaminek lennie, per-
sze jól elrejtve. Már épp kezdtem volna türel-
metlen lenni, amikor a kis droid jelezte, hogy 
talált valamit, bevésve a barlang falába. Gyor-
san odafutottam, hogy megszemléljem. Nem 
csoda, hogy nem lelt rá Hendar. Apró és hal-
vány karcolások voltak csak, valamilyen szim-
bólumot ábrázoltak. Talán egy rombusz alak-
zat egy körben? Nehéz volt kivenni, és amikor 
megérintettem, hirtelen megnyílt egy kis üreg 
a földben. A vájatban találtam egy fémládát, 
valamint egy kis adattárolót. Utóbbi olyan ősi 
szerkezet volt, mint amilyen az ősi városban 
talált memóriaegység. 

Mivel a ládát sehogy nem sikerült felnyitnom, 
először az adattárolót adtam oda A5-nek, hátha 
több sikerrel jár. Világoskék derengés töltötte be 
a sötét barlangot, ahogy a droid kivetítette a ga-
laxis egyik részletének térképét. 

 – Ez egy térképrészlet! – szóltam meglepetten.

 – Ez itt Mustafar – kezdtem mutatni.

 – És a szimbólumot, ami a falon volt, egyedül 
csak egy másik bolygón látom. Ez melyik 
bolygó is, A5?

A droid szinte lenéző pittyenéssel válaszolta, 
hogy természetesen a Tatuin. A következő nyom 
tehát a Tatuinon van. 

 – Rendben, de hogy nyissuk ki a ládát? – kér-
deztem tanácstalanul A5-öt.

A droid rövid gondolkodás után izgatottan 
füttyentett. 

 – Micsoda? Dobjam a lávába?

A5 elmondta, hogy a barlangban lévő lávafo-
lyás egy úgynevezett bazaltláva, amely akár 
1300 kelvinfokos is lehet. A cortosis anyagú 
láda, bár kibírja a fénykardcsapást is, 1000 
kelvinen már olvadni kezd. A kyberkristály 
olvadáspontja viszont egy csillag hőjét is meg-
haladhatja, tehát a kristálynak nem eshet baja.

 – Akkor elég átgondolatlan volt tőlük egy lá-
vabolygón elrejteni, mi? – kérdeztem gúnyo-
lódva.

Fogtam hát a ládát és belemártottam a lávapa-
takba. Pár perc alatt a doboz fele elolvadt, de 

Lávabarlang

Olvadt láva
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sajnos a kristály elkezdett úszni a láva felszí-
nén, vészesen haladva a barlang hátsó falában 
található sziklaodú felé. 

 – Gyorsan, A5, el kell kapnunk! 

A5 pittyegve jelezte, hogy sajnos ő is egyből 
megolvadna, ha beleérne a lávába.

Gyorsan kellett cselekednem. Levetettem az 
egyik kezemről a páncélkesztyűt és azt használ-
va kiütöttem a lávapatakból a kristályt, és vele 
egy jó adag lávát is, a barlang falához. A kesz-
tyűm teljesen használhatatlan lett. 

 – Remélem megérte ezért a kristályért – szól-
tam, ahogy a kezembe vettem a világító kris-
tálydarabot. 

 – Már csak a tudóst kéne megtalálni, hogy le-
szállíthassam a scarifi kollégáinak… Na, és az 
sem lenne rossz, ha elmondaná, mire is jó ez 
az egész. 

A barlang bejáratához érve láttam, hogy a sé-
rült karbantartódroid már kifelé igyekszik a 
barlangból. Megszólítottam, mire az legna-
gyobb meglepetésemre tökéletesen funkcionált. 

 – Hát te meg mitől javultál meg hirtelen? – 
kérdeztem.

 – Üdvözlet! A kérésére válaszolva: egy Hen-
dar nevezetű úr állította helyre az elsődleges 
funkcionalitásom, pótalkatrészek segítségével. 

 – És hová lett? Mit mondtál neki? Mondj el 
mindent! – utasítottam a droidot.

Hendar sikeresen újraindította a rendszeremet 
és külsőleges memóriablokk segítségével felol-
dotta a biztonsági zárolásomat. A néhai gazdám 
kristályáról érdeklődött. Elmondtam neki, hogy 
Önök már sikeresen kiolvasták a szükséges in-
formációt, mire ő a többi kristálydarab hollété-
ről érdeklődött. Közöltem vele, hogy a logisz-
tikai nyilvántartásom szerint Vader nagyúr a 
kristály további darabjainak felkutatására speci-
ális felderítő egységeket küldött a Tatuinra. Ez-
után elviharzott. 

 – Tehát ő is oda tart. „Nagyszerű”, akkor indul-
junk is! – szóltam A5-nek.

 – Vaskaszni, te is velünk tartasz? – kérdeztem a 
karbantartódroidot.

 – Elsődleges funkcióm arra kötelez, hogy itt ma-
radjak és információt gyűjtsek a lávafolyam 
minőségéről – szólt monoton hangon a droid.

 – Rendben, ahogy gondolod. Siessünk, A5, ta-
lán utolérjük Hendart az egyik űrkikötőben! 

Egyre inkább biztos voltam abban, hogy ő az a 
rejtélyes tudós, aki ugyancsak vadászik a kristá-
lyokra. Visszafutottam a hajóhoz, és egy gyors 
rendszerellenőrzés után, valamint a műszerfal 
zöld jelzését követően már át is törtünk a Mus-
tafar fojtogatóan sűrű légkörén az űrbe, hogy 
aztán az apró és fényes csillagokkal tűzdelt ho-
rizontot felváltsa a kéken és fehéren örvénylő 
hiperűr. 

Olvadt láva
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Remek, folyton ezek a forró helyek. Előbb az ősi 
város, majd a Mustafar, most meg a Tatuin. Ha 
így folytatódik, megsülök a küldetés végére… A 
Tatoo nevű kettős csillagrendszertől kb. 1 millió 
kilométerre lehettünk, amikor bekapcsoltam a 
fékezőrakétákat. Úgy terveztem, hogy mielőtt 
leszállnék a Tatuinon, alaposan felderítem a 
bolygót. Újra ránéztem a megtalált kyberkris-
tályra. Még a halvány derengésű űrhajóban is 
csillogott, mintha saját fénnyel rendelkezne. 
Nagy szerencse, hogy a Mustafaron a droid nem 
csak nagyságrendi koordinátákat adott meg, ha-
nem a pontos helyszínt jelölte meg.

A számítógépemben fellelhető információ sze-
rint, az idők folyamán a rendszerben több, a 
térségben pusztító, mind a két hadakozó félnek 
jelentős veszteséget okozó összecsapás történt. 
Azóta már csak kalandorok, csempészek, a tör-
vény elől menekülők és persze a rájuk vadászó 
fejvadászok közelítik meg a bolygót. 

Nem tudhattam, hogy az előző, évtizedekkel 
korábbi tatuini útjaim óta megváltozott-e a lég-
kör összetétele, megnövekedett-e a radioaktív 
sugárzás a bolygón. A további utazásom szem-
pontjából azt is nagyon fontos volt megtudnom, 
hogy találok-e megfelelő mennyiségben vizet. 
Ugyanis az űrhajóm energiaellátását biztosító, 
coaxium segédhajtóművel ellátott, fúziós erőmű 
működéséhez szükséges hidrogén mennyisége 
jelentősen csökkent az utolsó ugrás során, és a 
bolygó körüli pályára álláshoz is további energi-
ára lesz szükségem. 

Lekértem a számítógépből a Tatuin pályaadata-
it, és megkezdtük a közelítést. Mivel szerettem 
volna minél részletesebb adatokhoz jutni, úgy 
döntöttem, hogy a felszínt kb. 1000 km-re kö-

zelítem meg úgy, hogy a Tatuin egyenlítőjével 
80°-os szöget zárjon be a keringés síkja. 

Ez a pálya lehetőséget biztosít arra, hogy 14 
standard óra alatt az egész bolygót megfigyel-
hessem, és megtaláljam, a droid útmutatásai 
alapján, azt a homokkal fedett romot, amelynek 
egyik zugába rejtették a kyberkristályt. Biztos 
voltam benne, hogy az űrből sokkal könnyebb 
lesz észrevenni, még a régen eltemetett marad-
ványokat is, mint a felszínről. A számítógép sze-
rint 12 standard óra múlva állunk majd bolygó 
körüli pályára. Ezt az időt arra használtam fel, 
hogy átvizsgáljam és leteszteljem az érzékelő-
ket, illetve adatokat gyűjtsek a Tatoo-rendszer 
csillagairól. A már szabad szemmel is jól látható 
kettőscsillag egyik tagja, a Tatoo I mintegy tíz-
szer fényesebb, mint a másik. 

Csillag: saját fénnyel rendelkező égi-
test. A fénykibocsátáshoz vezető 
energiatermelés a magban játszódik 
le termonukleáris folyamatok, atom-
magok fúziója révén. A mi Napunk is 
egy átlagos méretű csillag.
Kettőscsillag esetében két csillag alkot 
egy rendszert, amelyben a bolygó(k) a 
két csillag közös tömegközéppontja 
körül keringenek. A bolygó(k) tengely 
körüli forgása során, a horizonton két 
napot látunk felkelni és lenyugodni. 
Noha ezek a kettőscsillagok nagyon 
gyakoriak az univerzumban, viszony-
lag ritkán alakulnak ki körülöttük 
bolygórendszerek.

A Tatuin kettőscsillaga a horizont felett
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L e n y ű -
gözött a két 

csillag látvá-
nya. A fényesebb 

csillag felszínén nagy, 
sötét foltokat észleltem, 

amelyek közül többnek a kiterjedése 
elérte a 10 000 km2-t. Ugyan a kiképzésemnek 
csak minimális része szorítkozott az űridőjá-
rás megismerésére, de rémlett, hogy a csillagok 
felszínén a sötét foltok gyakorisága azt jelenti, 
hogy a csillag valószínűleg nagy koncentráció-
ban bocsát ki elektromosan töltött részecskéket. 

Napfolt: a Nap felszínén, a kb. 6000 K 
hőmérsékletű fotoszférán, időnként 
periódusosan megjelenő, jellemzően 
alacsonyabb hőmérsékletű sötét fol-
tok.

A felismeréssel szinte egy időben megszólalt a 
riasztórendszer, ugyanis a csillagból kidobódott 
csillagszél érte el az űrhajót. Ez jelentős károkat 
okozhat az elektromos rendszerek működésé-
ben, ha nem kapcsolom be időben a védőpaj-
zsot. Szerencsére a reflexeim még a régiek, s 
egy szempillantás alatt bekapcsoltam a mágne-
ses védőburkot. Ezzel a közvetlen katasztrófát 
elhárítottam ugyan, de a védőpajzs energia-
fogyasztása miatt tovább csökkent a rendelke-
zésre álló hidrogén mennyisége. Ám nemcsak 
az elektromosan töltött részecskék okozhatnak 
gondot, hiszen a mérési adatok azt mutatják, 
hogy a Tatoo I csillag nagyenergiájú sugárzást 
bocsát ki az ultraibolya (UV) tartományban. Ez 
jelentősen megnehezíthetné a Tatuin felszínén 
a munkámat, ha valamilyen oknál fogva elve-
szíteném a páncélzatomat (bár efféle tragédiára 
még gondolnom sem lenne szabad!), ugyanis 
védenem kellene a bőrömet és a szememet is az 
UV sugárzástól.

UV sugárzás: a szemmel látható fény 
(400-780 nm) és a röntgensugárzás 
(0,01-100 nm) hullámhossza közé eső 
180-400 nm-es, a Napból érkező elekt-
romágneses sugárzás. Az ultraviola 
mellett ultraibolya és ibolyántúli meg-
nevezései is használatosak. Az elneve-
zés arra utal, hogy az emberi szem által 
még érzékelt, legkisebb hullámhosszú 
sugárzás színétől, tehát az ibolyától (la-
tinul viola) kisebb hullámhosszú, azaz 
azon „túli”. A Napból érkező UV sugár-
zás kedvezőtlen az élőlények számára, 
mivel károsítja a DNS láncot, így szá-
razföldi élet csak a légköri ózonréteg 
(ózonpajzs) kialakulása után alakulha-
tott ki.
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A Nap szerkezete, különböző  
hőmérsékletű rétegei

A belső magban játszódik le a magfúzió, 
amelynek során a H atomokból He atomok 
keletkeznek. A felszabaduló energia elektro-
mágneses és részecskesugárzás formájában 
távozik.
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Az idő gyorsan elrepült, már csak órák voltak 
hátra a bolygó körüli pályára állásig. Ezt min-
denképpen manuálisan akartam irányítani, 
ugyanis spórolni kellett az energiával, és abban 
sem voltam biztos, hogy a csillagkitörés nem 
okozott kárt az automata vezérlőrendszerben. 
A fékezőrakétákat kikapcsoltam, és a kisteljesít-
ményű korrekciós rakétákat használva sikerült 
a bolygó körüli pályára állás. A felszíntől 1100 
km magasan repültem, és a keringés síkja – a 
tervemnek megfelelően – közel merőleges volt 
a bolygó egyenlítőjének síkjára, ahogy ezt a 
kiképzésen is megismertük. Ez a pálya lehető-
vé tette, hogy a bolygó teljes felszínét letapo-
gassam. Miközben az űrhajóm az egyenlítőre 
csaknem merőleges pályáján kering, a bolygó 
forgásának következtében minden egyes kör 
megtételekor más területet fogok látni. Először 
a felszínkövető radart kapcsoltam be. A radar 
által kibocsátott impulzusok visszaverődésének 
idejéből pedig meghatároztam az űrhajó és a 
felszín közötti távolságot. 

Radar: impulzusokban bocsát ki elekt-
romágneses sugárzást. A kibocsátás 
és a visszaverődés között eltelt időből 
meghatározza a visszaverő objektum 
távolságát, valamint a használó a kibo-
csátott és visszavert jel intenzitásának 
arányából következtethet a visszaverő 
objektum nagyságára. Mivel az elekt-
romágneses sugárzás terjedési sebes-
sége közel 300 000 km/s, ahhoz, hogy 
két, egymástól 300 m-re elhelyezkedő 
objektumot meg tudjunk különböztet-
ni, az időt az 1 másodperc milliomod 
részének (1 µs) megfelelő pontosság-
gal kell tudnunk mérni. 

Sokat segít majd a kutatásban, hogy az újgene-
rációs radarom már 10 cm-es kiemelkedéseket 
is detektálni tud. A háromdimenziós kivetítő-
mön megjelentek a déli szél sodorta dűnék, és 
az északi félteke hegyvidékei. 

A teljes elektromágneses spektrum, mind a frekvencia, mind a hullámhossz skálán.

A frekvencia és a hullámhossz szorzata az elektromágneses sugárzás terjedési sebességével 
egyenlő. A hullámhossz nagyságrendjének szemléltetésére szolgálnak a legalsó sorban látha-
tó tárgyak és élőlények.



tatuin cseppnyi víz a sivatagban

60

Ez azt jelenti, hogy a bolygó két féltekéjén eltérő 
időjárásra számíthatok majd. Most éppen az észa-
ki féltekét világították meg erősebben a csillagok. 
A déli pólus felett áthaladva, az űrhajó ablaká-
ból érdekes és nagyon látványos fényjelenséget 
figyeltem meg. Egy közel 1000 km átmérőjű, zöl-
desen fénylő gyűrűt láttam. Ez a látványos fény-
jelenség arra utal, hogy a Tatuinnak van mág-
neses erőtere, és ez az erőtér eltéríti a csillagból 
érkező töltött részecskéket, amelyek a mágneses 
erővonalak mentén haladva, a mágneses pólusok 
környékén lépnek be a bolygó légkörébe.

Mágneses erőtér: vannak olyan boly-
gók – köztük a Föld is – amelyek mág-
neses erőtérrel, azaz mágneses me-
zővel rendelkeznek. A Föld esetében 
ennek előidézője a mag külső, folyé-
kony részének áramlásai keltette úgy-
nevezett dinamóhatás. Olyan, mintha 
egy állandó mágnes lenne a Föld bel-
sejében, amelynek pólusai közel van-
nak a földrajzi pólusokhoz. 

Sarki fény: ha egy bolygónak van 
mágneses tere (mint említettük a 
Földnek van, de például a Marsnak 
nincs), akkor a mágneses tér eltéríti a 
bolygó felé tartó, rendszerint a bolygó 
csillaga által kibocsátott, elektromo-
san töltött részecskéket (ionok, pro-
tonok, elektronok). Ezek a töltéssel 
rendelkező részecskék spirális pályán 
követik a mágneses erővonalakat. A 
mágneses pólus felé haladva a töltött 
részecskék belépnek a légkörbe, és 
az ott tartózkodó molekulákkal való 
ütközés hatásra alakul ki a sarki fény. 
A sarki fény intenzitása és kiterjedése 
az alacsonyabb szélességi körök felé, 
az elektromos töltéssel rendelkező 
részecskék koncentrációjától függ. A 
Föld esetében az ún. napfolt ciklus 11 
éves periódusának megfelelően vál-
tozik a sarki fény intenzitása. Amikor 
sok, nagy kiterjedésű sötét folt talál-
ható a Nap felszínén, akkor az átlagos-
nál nagyobb a Nap felszíni hőmérsék-
lete, és ilyenkor több töltött részecske 
hagyja el a Napot. A fényjelenség te-
hát, amelyet sarki fénynek nevezünk, 
a csillagból érkező, elektromosan töl-
tött részecskék és a légkör molekulái 
közötti ütközés hatására alakul ki.
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Sokáig gyönyörködtem volna a látványban, de 
az űrhajóm gyorsan elhagyta ezt, az úgyneve-
zett poláris régiót. 

A légkör összetételére vonatkozó adatok is 
sorban érkeztek az érzékelőből. Örömmel 
tapasztaltam, hogy az O2 koncentrációja átla-
gosan 21%, és az élőlények számára veszélyes 
gázokat nem lehetett kimutatni a légkörben. Ez 
azt is jelentette, hogy ózon is szinte elhanyagol-
ható mennyiségben fordult csak elő. Az ózon 

ugyanis mérgező gáz, ugyanakkor meg is szűri 
az ultraibolya tartományban érkező sugárzást. 
Persze, olykor a sugárvetők heves tüze is ózont 
generál. Rémlett, hogy jártam olyan bolygón, a 
nevére sem emlékszem már, ahol az ózon csak 
kb. 25 km-rel a felszín felett fordult elő. 

Ez a rétegződés előnyős az élővilág számára, 
mert az ózonréteg kiszűri az UV sugarakat, de 
nem mérgezi a felszínen az élőlényeket. Ráadá-
sul a Tatoo I-nek a sugárzása erős az UV tar-
tományban, így muszáj lesz egész testet befedő, 
csuklyás ruhát viselnem, amikor a felszínen tar-
tózkodom. Szerencsére a beskar páncél sisakját 
soha nem veszem le, így a szemem védelméről, 
nem kell külön gondoskodnom. 

Ózonpajzs: a felső sztratoszféra leg-
nagyobb ózonkoncentrációjú (O3) ré-
sze, kb. 20-60 km-es magasságban. Az 
ózonpajzs a kétatomos „normál” oxi-
génből (O2) éppen a Nap ultraibolya 
sugárzásának hatására keletkezik. Az 
ózonpajzs védi meg a Földet az ultrai-
bolya sugárzás káros hatásaitól.

A vízgőztartalomra vonatkozó első mérési ada-
tok is aggodalomra adtak okot. Noha a bolygó 
teljes felszínének és légkörének már közel egy-
harmadát letapogattam, felhős égboltot sehol 
sem tapasztaltam, és a levegő vízgőztartalma is 
nagyon alacsony volt. A légkör 1 m3-nyi térfoga-
tában átlagosan 0,5 g-nyi vizet mértem. Ezek az 
adatok rendkívüli módon elkeserítettek, hiszen, 

Ózon képződése és bomlása az ultraibolya 
sugárzás hatására. 
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bár nagy szükségem lett volna folyékony vízre, 
nem sok reményem látszott arra, hogy akár csak 
egy liternyi vizet is ki tudjak nyerni a légkörből. 

A sivatagok alapvető éghajlati jel-
lemzője a szárazság. Az évi csapa-
dékmennyiség általában 0-250 mm 
között alakul. Egy kilogrammnyi le-
vegőben kevesebb, mint 1 gramm 
vízgőz található. A levegő átlagos re-
latív páratartalma kisebb, mint 10%. 
Jellemző még a rendkívül nagy napi 
hőingás, és a kevés csapadék miatt 
hiányzó, esetleg gyér növényzet. A 
sivatagok kialakulásának jellemző 
helyei a Földön a térítők (Ráktérítő, 
Baktérítő) mentén, tehát a trópusi 
légáramlási cella leszálló ágánál (pl.: 
Szahara), a mérsékelt övben az ural-
kodó szelek előtti domborzati aka-
dályként emelkedő hegységek szél-
árnyékos oldalán (pl.: Takla-makán), 

valamint a hideg tengeráramlások-
kal hűtött tengerparti szakaszokon 
(pl.: Atacama, Namíb-sivatag) talál-
hatók. 
A sivatagok lehetnek homoksivata-
gok, kő-, kavics-, vagy sziklasivatagok, 
esetleg sós agyagsivatagok is.
A sokszínű élet a sivatagokban az oá-
zisokba koncentrálódik. Az oázisok 
artézi kutak, források, mesterséges 
víztározók, vagy éppen folyók men-
tén alakultak ki, ahol az öntözés le-
hetővé teszi a gazdálkodást, földmű-
velést.

És, hogy a gondjaim tovább fokozódjanak a fel-
színi hőmérsékletet mérő érzékelő több, mint 50 
fokos tartományban ingadozott. A bolygó nap-
pali oldalán a felszíni hőmérséklet meghaladta a 
320 K-t, az éjszakai oldalon pedig lecsökkent 0 
°C (273 K) alá. Ez a szélsőséges hőmérséklet-in-
gadozás összhangban áll azzal a megfigyeléssel, 

A Föld száraz félsivatagi, sivatagi területei

Sivatag 
Félsivatag

Mos Eisley
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miszerint a bolygó felszínén nem találtam vizet, 
és a légköri vízgőz koncentráció is nagyon ala-
csony. Ez aztán a sivatag! 

Pedig a felszíni és légköri víznek is fontos sze-
repe van a hőmérséklet szabályozásában. A 
víz kb. kétszer olyan lassan melegszik, illetve 
hűl le, mint a talaj, emiatt a nappali órákban 
a hőmérséklet növekedését, az éjszakai órák-
ban pedig a hőmérséklet csökkenését mérsékli 
a felszíni víz jelenléte. A vízgőz alacsony kon-
centrációja és a felhőzet teljes hiánya hozzájá-
rul ahhoz, hogy éjszaka a felszín hőmérséklete 
gyorsan csökken. Mivel úgy terveztem, hogy 
hosszabb ideig kell a felszínen tartózkodnom, 
sőt azzal is számolnom kellett, hogy örökre itt 
ragadok, – bár 500 000 birodalmi kredit erős 
hajtóerő arra, hogy ez ne történjen meg – talál-
nom kellett egy olyan helyet a bolygón, ahol 
védve leszek a szélsőséges időjárástól és az erős 
UV sugárzástól. A felszínen való tájékozódáso-
mat nagyban segítette, hogy a központi számí-
tógép a radar telemetriai adatai alapján elkészí-
tette a bolygófelszín háromdimenziós térképét. 
A holografikus kivetítő által készített térbeli 
képen először az elhagyott épületet kerestem 
meg, ahol a kristályt elrejthették, ami állítólag 
egy egykori jedi szerény búvóhelye is volt. Ki-
nagyítottam a híres Koldus-kanyontól keletre 
eső területet, és némi keresés után egy szikla 
tövében találtam egy romos épületet. Valahol 
itt kell majd megtalálnom a kyberkristályt. A 
ház romjaitól néhány méterre találtam két fura 
építményt, aminek nem ismertem a funkcióját. 
A közelben lévő sík terület alkalmasnak tűnt a 
leszálláshoz. A bolygó ezen része elhagyatott-
nak látszott, de számítanom kellett a bucka-
lakókra, akiktől az életemet, vagy a hírhedten 
enyveskezű jawákra, akiktől a berendezéseimet 
félthettem. Nem is tudom, hogy miért becézik 
a taszkeneket buckalakóknak, hiszen ott csak 
portyáznak, lakhelyük a Jundföld sziklái kö-
zött, a sziklabarlangokban van.

A Koldus-kanyontól kb. 500 km-re délre, egy 
szebb napokat látott, városnak tűnő területet 
fedeztem fel. Az épületek többsége már nem 
mutatta az egykori gazdagságot, inkább egy las-

san hanyatló település jutott róla eszembe, de a 
monitoron kirajzolódott néhány magas épület 
is. Sajnos azt nem tudtam megállapítani, hogy 
a felszín alatt milyen labirintus található. Ez a 
város Mos Eisley. 

Azért, hogy spóroljak az energiával úgy dön-
töttem, hogy a kisebbik leszállóegységgel kí-
sérlem meg a leszállást. Ezzel kockáztattam 
ugyan azt, hogy ki leszek szolgáltatva a kör-
nyezetemnek, de nem nagyon volt más válasz-
tásom. Ami javíthat a helyzetemen az az, ha 
állandó kapcsolatban lehetek az anyaűrhajóm-
mal, amelynek automata rendszere az esetle-
ges veszélyhelyzetek közeledtével riasztást is 
küldhet számomra. Ehhez azonban pályát kell 
változtatnom, a poláris pályáról át kell állnom 
a bolygó forgásával szinkronban lévő pályára. 
A szinkronpálya (geo sta ci oná ri us pálya) az 
egyenlítő felett helyezkedik el, és mivel az űr-
hajó és a bolygó szögsebessége megegyezik, az 
űrhajó az égboltnak mindig ugyanazon pont-
ján látszik.

A pályamódosítás rövid, kb. 1 standard órá-
ig tartó időt vett igénybe. Úgy manővereztem, 
hogy az űrhajóról állandó rálátásom legyen a 
házra és annak környezetére. A sikeres manőver 
után megkezdtem a legszükségesebb eszközök 
áthordását a leszállóegységbe. 

A létfenntartáshoz szükséges eszközök mellett 
bepakoltam néhány, a folyékony hidrogén tá-
rolására alkalmas tartályt, és egy olyan, nagy 

Fény és árnyék a homokdűne lejtőjén
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lapokból álló fotovoltaikus eszközt, amelynek 
segítségével a Tatoo I-ből érkező sugárzást 
elektromos energiává lehet átalakítani. 

Fotovoltaikus eszköz: ismertebb ne-
vén napelem. Az elnyelt elektromág-
neses sugárzást átalakítja elektromos 
árammá. Hatásfoka jelentősen nőtt az 
elmúlt évtizedekben. A legújabb esz-
közök a beérkező energiának kb. 40%-
ával egyenértékű elektromos energiát 
állítanak elő.

Bíztam magamban, hogy sikerül valamilyen 
módon vízre szert tennem, és hogy az elektro-
mos áram segítségével a vízből elő tudom állí-
tani a hidrogént. Aktív üzemmódba kapcsoltam 
az űrhajóm automata fedélzeti rendszerét és 
beszálltam a leszállóegységbe. Megnyomtam a 
„kézi leválás” gombot és megkezdtem a manő-
verezést a bolygó légkörébe történő belépéshez. 
A fékezőrakétáknak jelentősen le kellett lassíta-
niuk a leszállóegységet. A lassulás elérte az 5g-t. 

A Föld felszínén nyugalomban lévő 
test súlya a test tömegének és az ún. 
gravitációs gyorsulásnak (g) a szorza-
ta. Egy test súlya függhet egy másik 
test által kiváltott gravitációs vonzás-
tól (pl. állunk a Föld felszínén), vagy 
a test gyorsulásától (pl. a világűrben 
gyorsuló űrhajón ülünk). A Föld felszí-
nén nyugalomban lévő test esetében 
a g értéke közelítőleg 10 m/s2. A g ér-
tékének valahányszorosa azt fejezi ki, 
hogy a test súlya hányszorosa a Föld 
felszínén nyugalmi helyzetben mért 
súlyának. Pl. az 5g azt jelenti, hogy a 
test gyorsulása miatt a súlya a nyugal-
mi súly ötszöröse. A gyorsulás vektor 
mennyiség, azaz nem csak a sebesség 
nagyságának, de annak irányának 
megváltozásától is függ. Nagy gyor-
sulást lehet elérni a gyorsan forgó 
centrifugák, vagy a nagy sebességgel 
kanyarodó F1-es autó segítségével, 
ez esetben a sebesség nagysága nem, 
csak iránya változik.

Homokvihar a Tatuinon
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A pályamódosítás során szinte megbénultam, 
alig tudtam mozogni.

Úgy belepréselődtem a gép ülésébe, hogy meg 
sem tudtam moccanni, pedig szükségem lett 
volna rá! Még szerencse, hogy – ugyan nagy 
erőfeszítés árán – sikerült ujjaimmal, a pilóta-
ülés kéztámasztójának integrált szinkronirányí-
tó érintőfelületén, elindítani a hangvezérlést. 
Szerencsém volt, hiszen az aktivált hangvezér-
léssel már a kezemben volt az irányítás. Bevil-
lant, hogy mennyire nem figyeltem oda erre a 
manőverre, és hogy ilyen apróságon az életem 
is múlhat. A hirtelen irányváltás után most már 
képes voltam mozogni, de azért az ülésben ma-
radtam. Csak most vettem észre, hogy annyira 
koncentráltam az adatokra, hogy eddig le sem 
vettem a szemem a monitorról. Pedig most 
már a leszállóegység viszonylag nagyméretű 
ablakain szabad szemmel is jól látható a Tatuin 
felszíne. Dominál a vörös, de már kivehetők a 
részletek, hiszen sárga és barna színű területek 
is elsuhannak alattam. Egy kicsit elmerengtem 
és valami végtelen nyugalmat éreztem. 

A látvány fantasztikus. A hosszú dűnék árnyé-
ka párhuzamos fekete csíkokként barázdálja a 
felszínt. A napkettős lassan közelít a horizont-
hoz, lemenőben vannak. A fények és árnyékok 
szinte minden apró egyenetlenséget kirajzolnak 
a felszínen, pontosabb képet adva róla, mint a 
háromdimenziós radarkép. A homokfelszínből 
hol magányosan, hol csoportokban magasra 

törő sziklaoszlopoknak már nagyon hosszú és 
látványos az árnyéka. Lélegzetelállító!

Most már furcsa topáz színben ragyog a felszín. 
Ezt csak a kettős nappal rendelkező rendszerek-
ben láthatjuk, hiszen a felszínt két irányból éri 
a besugárzás, ráadásul nem is azonos hullám-
hosszal, ami a fényvisszaverést is befolyásolja. 
Így méláztam a kiválasztott leszállóhelyhez – 
Jundföld sziklavilágának egyik sík területéhez 
– közeledve, amikor A5 hirtelen vad, hullámzó 
pittyegésbe kezdett.

Felriadtam és önkéntelenül a kijelzőre irányítot-
tam a figyelmem. A műszerek és a számítógép 
nem jelzett semmit. Mi lehet a gond? Aztán, a 
még mindig vadul hangoskodó droid jelzése 
megjelent a monitoron. Erősödő, sőt viharos 
szél nyugatról. Kinéztem nyugatra, a Dűne-ten-
ger belső területei felé. Alig láttam valamit, mert 
az alacsony napállás miatt a szemembe sütött 
mindkét nap. Aztán egyszer csak megpillantot-
tam, amire igazán nem vágytam a leszállásnál: 
szélesen elterülő, furcsán gomolygó-hullámzó, 
egyszerre felhőre és átbukó hullámra is hasonlí-
tó homokvihar közeledett felénk, illetve a célte-
rület, Jundföld felé. 

Ezt nem hiszem el, ebből baj lesz! A homokvi-
har gyorsan közeledett. Mint valami mindent 
betakarni vágyó dunyha, úgy tüntette el a ko-
rábbi éles felszíni kontúrokat, árnyékokat. Így 
szinte képtelenség lesz a leszállás. Szabad szem-
mel nem látnék semmit, csak a radar lehetne a 
segítségemre. De nincs az a navigációs eszköz, 

Buckalakók a Tatuinon

A mozgás irányát gyorsan megváltoztató 
járműben érezzük a centrifugális erő hatá-
sát. Minél nagyobb sebességnél és minél rö-
videbb távon történik az irányváltás, annál 
nagyobb lesz az erő. 
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amely ilyen körülmények között teljesen meg-
felelően működik. A kockázatot azonban vállal-
nom kellett, hiszen fogytán van az energia. Sőt, 
két legyet is üthettem a kiválasztott leszállóhely-
lyel. Nem csak az azonosított épület van közel, 
hanem a Tosche állomás is, ahol, egy kis szeren-
csével talán energiát, vizet és üzemanyagot is ta-
lálhatok. Fontos a megfelelő helyzetű landolás, 
mert ha nem sikerül, akkor nem tudom a gépet 
kiszabadítani a homokból. 

Nem beszélve a buckalakókról, akik biztosan 
meglepnének, miközben küzdök a gép kiszaba-
dításával.

Ha pedig végképp híján lennék a szerencsé-
nek, akkor biztosan egy olyan homoktölcsér-
nél landolnék, amelynek aljában egy sarlacc 
várja áldozatát. Lehet belőlük errefelé néhány 
példány. Egyről biztosan tudok itt: a Carkoon 
veremben fészkel egy. Azt mondják, hogy a 
sarlacc akár 1000 évig is emészti az áldozatát. 
Még a hideg is kirázott annak gondolatára, 
hogy így végezzem tatuini pályafutásomat. 

Egy jawa tekintete

Miután landoltam, a legjobb megoldásnak az 
tűnt, hogy a leszállóegységben várom meg a 
homokvihar végét, és bízom benne, hogy nem 
temet be teljesen a homok. Ahogy a gondolat-
menet végére jutottam az égbolt teljesen besö-
tétedett, és a homokszemcsék sörétként zápo-
roztak a leszállóegység ablakán. Szerencsére, 
amilyen gyorsan jött a homokvihar, olyan gyor-
san távozott is. A szél továbbra is nyugati irány-
ból fújt, de a sebessége 5 m/s-ra csökkent.

A Nemzetközi Mértékegységrendszer, 
röviden SI, nemzetközileg elfogadott 
mértékegységrendszer, amely hét ki-
választott mértékegységen, illetve a 
10 hatványain alapul.
A sebesség estében ez a m/s, tekintve, 
hogy a hosszmérték alapegysége a 
méter, az időé pedig a secundum (má-
sodperc). Ezekből származtatott mó-
don következik a sebesség m/s meg-
adása. A hőmérséklet esetében az 
alapegység a K (kelvin), míg a tömeg 
esetében a kg. Még további három 
alapegység van: az áramerősség (am-
per), az anyagmennyiség (mol), vala-
mint a fényerősség, a kandela (cd).
103= kilo   10-3= mili
106= mega   10-6= mikro
109= giga   10-9= nano
1012= tera   10-12= piko
1015= peta   10-15= femto
1018= exa   10-18= atto

Az égbolt kitisztult, belülről úgy tűnt, hogy 
könnyen el tudom hagyni az űrhajót. Minden 
nehézség nélkül kinyitottam a külső zsilipajtót. 
Ám, ahogy kiléptem a bolygó felszínére és visz-
szatekintettem a leszállóegységemre, a jóked-
vem egyből elszállt. A raktér ajtaját letépte a szél, 
és az ott tárolt eszközöket teljesen belepte a ho-
mok. A leszállás közben megsérülhetett az ajtó 
zárszerkezete, de az ajtó még ekkor sem nyílha-
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tott volna ki, mert a leszállást követően a raktár 
belsejében lévő légnyomásmérő által mutatott 
érték nem egyezett meg a külső légköri nyomás-
sal. Egy ideig értetlenül álltam a jelenség előtt. 

Aztán ahogy ránéztem a szélsebességmérő rög-
zítette értékekre – a legnagyobb széllökések se-
bessége meghaladta a 100 m/s-ot (360 km/h) 
– egyből eszembe jutott a magyarázat. Egy na-
gyon régen felfedezett fizikai törvény szerint az 
áramló levegő nyomása csökken, mégpedig a 
sebesség négyzetével arányosan. 

Bernoulli törvénye: áramló közegben 
a nyomás kisebb lesz, mint a nyugvó 
közegben mért nyomás.
Viharos szél esetén nagy nyomáskü-
lönbség alakulhat ki, pl. a padlástér 
(itt nyugalomban van a levegő) és a 
külső, áramló levegő között. Ha a tető, 
vagy a cserepek nincsenek erősen 
rögzítve, akkor a nyomáskülönbség 
hatására a tető megemelkedhet.

Így a rakodótérben, ahol nyugalomban volt a 
levegő, nagyobb lett a nyomás, mint kívül. A 
nagy szélsebesség miatt az ajtó minden négy-
zetméterére kb. 5000 N erő (egy olyan bolygón, 
ahol a gravitációs együttható közel 10 m/s2, ez 5 

db 100 kg-os ember súlyának megfelelő erő) ha-
tott, amit a meggyengült zárszerkezet már nem 
bírt ki. Attól, hogy rájöttem a magyarázatra egy 
kicsit jobb lett a kedvem, és nekiláttam, hogy 
felbecsüljem a károkat. A homok eltávolítása 
jó néhány órát vett igénybe, így már esteledett, 
amikor hozzáfértem a raktárban szállított esz-
közeimhez. Úgy tűnt, hogy az energia-átalakító 
lapjaimat megkímélte a vihar, de megdöbbenve 
vettem észre, hogy a stacionárius pályán ke-
ringő űrhajóval való kapcsolattartásra szolgáló 
parabola antennám elrepedt. Valószínűleg nem 
rögzítettem elég erősen, és a szél nekicsapta 
a hajó falának. Tudtam, hogy ha nem találok 
megoldást arra, hogy állandó kapcsolatot tudjak 
létesíteni az anyaűrhajómmal, akkor nagy koc-
kázatot vállalok, mert ha felkészületlenül ér még 
egy ilyen homokvihar, azt nem fogom túlélni.

Úgy gondoltam, hogy amíg én a rendrakással 
foglalkozom, elküldöm A5-öt, hogy derít-
se fel a terepet, keresse meg a használtfém 
kereskedésükről világszerte híres jawákat.

A robotom végighallgatta az utasításomat, de 
nem mozdult. Nem értettem, eddig mindig 
teljesítette a parancsot, most meg mintha dön-
tésképtelen lett volna. Valami visszatartotta, de 
nem tudtam, hogy mi lehetett az. Mivel nagyon 
sok dolgom volt és a kedvem sem volt igazán jó, 
egyre türelmetlenebb lettem, végül megfenye-
gettem, hogy eladom konzervnyitónak, ha nem 

A jawák hernyótalpas 
szállítójárműve
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engedelmeskedik. Ekkor elmondta, hogy a me-
móriájában van egy több évvel ezelőtti emlék, 
ami szerint a jawák elrabolták, és csak a nagy 
szerencséjének köszönhetően szabadult meg at-
tól, hogy beolvasszák. Megsajnáltam a robotot, 
és annyiban módosítottam az utasítást, hogy 
nem kell felvennie velük a kapcsolatot, csak tá-
volról derítse fel a telephelyüket. 

A robot elindult, én pedig folytattam a szélvihar 
okozta károk kijavítását. A következő két nap 
szintén a helyreállítással telt, így nem is gon-
doltam a droidomra. A harmadik nap reggelén 
azonban már feltűnt a hiánya, és már éppen ter-
veztem, hogy a keresésére indulok, amikor han-
gos sípolással megjelent a horizonton, három 
jawával a nyomában. 

Gyorsan bepattantam a már üzembe helyezett 
siklómba, és a jawákkal szinte egyszerre értem a 
robothoz. Rám sem hederítettek, annyira lefog-
lalta őket a kis droid. Folyamatosan hadováltak, 
vitatkoztak egymással, miközben megpróbálták 
feldönteni az egyre idegesebbnek tűnő, toporzé-
koló, ijedten pittyegő robotot.

 – Álljatok meg, hagyjátok abba! – kiáltottam 
rájuk határozottan. Legutóbbi tatuini külde-
tésem során rám ragadt valami a jawák keres-
kedelmi nyelvéből, így értették is, hogy mit 
kiabáltam nekik és én is értettem a furcsán 
hangzó nyelvüket. Tudtam, hogy nem lehe-
tek velük szemben agresszív, mert akkor soha 
sem jutok a számomra fontos alkatrészhez.

 – A droid az enyém és nem eladó!

Hirtelen elhallgattak, felém fordultak, mintha 
meglepődnének, hogy van még valaki itt rajtuk 
kívül.

 – Nem veled volt, ő tőlünk szökött meg! – kia-
bálta egyikük.

 – Nem, nem! A robot az enyém, velem érkezett. 
Én küldtem el, hogy keressen meg benneteket.

 – Mit akarsz tőlünk idegen? – kérdezte ugyan-
az a jawa, aki az előbb még kiabált. 

 – Szükségem lenne sürgősen egy KVVN–1822-
es multiszinkros parabolaantennára! Remél-
tem, hogy tőletek tudok szerezni egy ilyen an-
tennát! 

A három figura – most mit sem törődve a 
droiddal – egy kicsit odébb húzódott és hol az 
egyik karjára rögzített kijelzőt nézték, hol pedig 
egymással beszéltek, sőt szinte vitatkoztak. 
Elég kedvezőtlen helyzetbe kerültem, ki voltam 
szolgáltatva nekik, hiszen nem fordulhattam 
máshoz. És ezt ők pontosan tudták! Csak legyen 
náluk egyáltalán ilyen antenna! Aztán jöhet az 
alkudozás.

 – Szerencséd van idegen! – fordult hozzám kis-
vártatva egyikőjük. Van ilyen működőképes 
antennánk.

 – Ez az! – szakadt ki belőlem a megkönnyeb-
bülés.

Sós agyagsivatag száradási repedésektől felcserepesedett felszíne
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Tudtam, hogy a műszer normál körülmények 
között mennyibe kerülne, de ez nem az a hely-
zet volt. A licit mintegy tízszeres árról indult, 
ám nem érdekelt, mert pénz bőven volt nálam. 
Sikerült letornáznom az árat a normál ellenér-
ték háromszorosáig. Azt hittem megegyeztünk, 
mivel elkalauzoltak a jawák jellegzetes, lánc-
talpas homokkúszójához. Behívtak a raktérbe, 
hogy nézzek körül, hátha rám tudnak még sóz-
ni valamit. Nem érdekelt más, már türelmetlen 
voltam, így kihozták az antennát, ami ránézés-
re meglepően jó állapotúnak tűnt. Kifizettem a 
kialkudott árat, de mielőtt megkaptam volna, 
megszólalt a beszédes jawa.

 – Az antennát kifizetted, de csak akkor viheted, 
ha a droid marad!

 – Nem, a droid nem maradhat!

 – Fizess érte idegen! – sziszegte nyomatékosan 
a jawa.

Muszáj volt belemennem a játékba, de már 
nem voltam olyan kiszolgáltatott, mint a ta-
lálkozásnál. Ott volt előttem az antenna, így a 
fegyveremmel akár rövidre is zárhattam vol-
na a dolgot. Igaz, nem tudhatom, hogy nem 
lesz-e még szükségem rájuk – nyugtatgattam 
magam. A jawák valószínűleg megérezhették 
a hezitálásomat, ennek ellenére voltak annyira 
jó kereskedők, hogy feldobjanak egy méltányo-
sabbnak tűnő összeget A5-ért. Az alkudozás 
újra elkezdődött. A kis droid értékéhez képest 
jóval szerényebb összegre sikerült lealkudnom 
az árat, de az antennához képest mélyen a 
zsebembe kellett nyúlnom!

Kicsit sokba került, de az antenna működött és 
végre sikerült kapcsolatot létesítenem az anya-
űrhajóval. Megnyugtató volt, hogy így már 
folyamatosan kaphatok információt a térség 
időjárásáról, és mindenről, ami mozog a tartóz-
kodási körzetemben.

A sugárhajtású siklómmal a kyberkristály fel-
tételezett rejtekhelye előtt álltam meg. Kiszáll-
tam, és lassan közeledtem a ház romjai felé. 
Ahogy körbejártam, egyre erősebb lett bennem 
az érzés, hogy itt egykor egy jedi lakhatott. A 

tisztelet és a félelem vegyes érzései kavarogtak 
bennem. Egy mandalori őszinte utálattal te-
kint a jedikre, a velük vívott ősi háborúk óta. 
De a harcos énem tisztelettel adózott a harcos-
nak, akinek szelleme még most is érezhető volt 
a házban. Az épületet többször is körbejártam 
mielőtt beléptem volna.

A ház ajtaja és ablakai üresen tátongtak és a te-
teje is elég romosnak tűnt, de kövekből kirakott 
falai elég stabilnak látszottak. A kíváncsiság és 
az élni akarás végül felülkerekedett a félelme-
men és beléptem. 

Tudtam, hogy mindenképpen vízhez kell jut-
nom a következő napokban, ez lassan a kyber-
kristály iránti vágyamat is felülmúlta. Abban 
bíztam, hogy a házban találok valami informá-
ciót arra vonatkozóan, hogyan tudok vizet sze-
rezni. A szélvihar okozta károk helyreállítása és 
a jawákkal való alkudozás miatt akár napokkal 
is elhúzódhat az itt-tartózkodásom. Azzal kel-
lett szembenéznem, hogy már csak egy hétre 
elegendő ivóvizem van, és persze a személyes 
szükségletemen túl, további vízre van szük-
ségem a hajtóművek működéséhez szükséges 
hidrogén előállításához. Az ablakokon beszű-

Villámlás egy homokviharban
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rődő gyenge fény is elég volt ahhoz, hogy vala-
mennyire tájékozódni tudjak a ház belsejében. 
A homok mindent befedett, a falak mellett né-
hol 1 méter magas homokbuckák alakultak ki. 
A belső, ablakmentes szobában kicsit jobb volt 
a helyzet, a homok csak a szoba egyik sarkában 
gyűlt össze. 

A szoba bútorzata eléggé szegényes volt. Egy 
asztal mellett csak egy, a plafonig felnyú-
ló könyvespolcot láttam. A polcon található 
könyveket vastag por fedte be, de a száraz idő-
járásnak köszönhetően jó állapotban voltak. 
Életemben egyszer tartottam könyvet a ke-
zemben, amikor belenéztem a Fejvadász Kó-
dexbe, amibe még Jango Fett tett vaskos meg-
jegyzéseket. 

A könyv nagyon ősi, információ tárolására 
szolgáló eszköz. Csak kevés adat tárolásá-
ra alkalmas, és nehezen is kereshető benne 
az információ, de a legmegbízhatóbb tárolá-
si eszköznek tartják. Kedvező körülmények 
között, akár több ezer év múltán is olvasható 
marad a benne eltárolt információ. A könyvek 
többsége a jedik történetéről és kiképzésükről 
szólt. Felcsillant a szemem, amikor megláttam 
a legfelső polcon egy, a talajokról szóló köny-
vet, bár a Tatuinon a víz hiánya miatt nincs 
igazi talaj, csak úgynevezett homokos-köves 
váztalaj.

Talaj: a földkéreg legkülső, laza és 
termékeny rétege. Kialakulásában 
szerepet játszik az alapkőzet, 
az éghajlat, az élővilág (főleg a 
növényzet), a domborzat. Fontos a víz 
jelenléte, hiszen az alapkőzet mállási 
folyamataival indul a képződése. 
Termékenység szempontjából fontos 
a benne képződő humusz, s a szilárd 
talajszemcsék között víz (talajoldat) 
és levegő is van. 

Sokszor hallottam, hogy a legtöbb bolygón a 
talajból nyerik ki a vizet. Bíztam benne, hogy 
itt is ez a helyzet, és a könyvben megtalálom az 
információt arra vonatkozóan, hogy a Tatuinon 
hol vannak ezek a vízforrások, és hogyan tudok 
hozzáférni ezekhez. Belelapoztam a könyv-
be, de elsőre elég reménytelennek tűnt, hogy 
a számomra szükséges információt rövid idő 
alatt megtaláljam a több száz oldalas kötetben. 
Véletlenül megakadt a szemem az első oldalon 
olvasható tartalomjegyzéken. Ebből kiderült, 
hogy nem kell végigolvasnom az egész könyvet, 
elég, ha egyből a talajnedvességgel és a talajvíz-
zel foglalkozó 10. fejezethez lapozok. 

Sivatagi oázis



tatuin cseppnyi víz a sivatagban

71

Talajnedvesség: a felszín alatt a szilárd 
talajszemcsékre tapadó vízhártya, 
amely nem tölti ki teljesen a szemcsék 
közötti pórusokat.
Talajvíz: felszín alatti víz, amely az 
úgynevezett első vízzáró réteg felett 
halmozódik fel. A talajszemcsék kö-
zötti pórusokat teljesen kitölti.

Belemerültem az olvasásba, és már csak néhány 
oldal volt hátra, amikor megszólalt a riasztóm. 
Az anyaűrhajóm egy újabb homokvihar kö-
zeledtét jelezte. Gyorsan vissza kell jutnom a 
biztonságot jelentő leszállóegységhez! Sietve in-
dultam kifelé, amikor megakadt a szemem a kö-
vetkező könyvön, aminek az volt a címe, hogy 
a Tatuin időjárása. Arra gondoltam, hogy talán 
megtudok valamit belőle a homokviharok ter-
mészetéről. Lekaptam a könyvet a polcról és ro-
hantam kifelé, gyorsan beugrottam a siklómba. 
A horizonton már feltűnt a vészjósló homokfal. 
Reméltem, hogy én nyerem meg a versenyfutást 
és a homokvihar előtt érek a leszállóegységhez.

Homokvihar: homoksivatagok nagy 
szélsebességű viharai során jön létre. 
A jól elhatárolódó, szinte falként elő-
renyomuló, több tíz méter magas hor-
daléktömegnek csak az alsó pár deci-
méterében mozog a homokszemcsék 
döntő többsége. Nagyobb magasság-
ban és tartósan a levegőben maradni, 
azaz lebegni, csak a homoknál kisebb 
méretű (<0,064 mm) szemcsék képe-
sek. A szél által hajtott átlátszatlan 
hordalékanyag tehát egyáltalán nem 
homogén. Az alsó pár deciméteren 
ugrálva mozgó homokszemcsék tö-
mege halad a szélirányba, míg felet-
te, jóval ritkább és kisebb tömegű, de 
átlátszatlan lebegtetett poranyag száll.

Kb. 500 méterre lehettem a célomtól, amikor 
hirtelen 100, majd gyorsan 20 méter alá csök-
kent a látótávolság, és eltűnt a szemem elől a 
leszállóegység. Bekapcsoltam a sikló radarját és 
csak annak jelére támaszkodva vezettem végig 
az utolsó 500 métert. 

Látótávolság: az a távolság, amelyről 
még felismerhetők, észlelhetők (lát-
hatóak) a tereptárgyak. Tiszta idő-
ben (pl. hidegfront után) nálunk akár 
70-100 km-re is el lehet látni. A látó-
távolság csökkenését nálunk nappal 
leggyak rabban az átmeneti évszakok-
ban jellemző köd okozza. Homoksi-
vatagokban a levegőbe emelt és ott 
hosszabb ideig is lebegni képes pora-
nyag csökkenti a látótávolságot.

Mire megérkeztem, már az orromig sem láttam, 
a szél egyre nagyobb sebességgel csapta az ar-
comba a homokot. Úgy kellett kitapogatnom 
a leszállóegység ajtaját nyitó érintőfelületet. 
Az űrhajó belsejében lesöpörtem magamról 
a homokot. Megmelegítettem egy konzer-
vet, és míg kanalaztam belőle az algafőzeléket, 
végiggondoltam a mai napon történteket. A 
bolygó talajáról szóló könyvből az derült ki, 
hogy a talaj mindenütt nagyon száraz, és csak 
jóval a felszín alatt, a kőzetekben találhatóak vi-
zet tartalmazó zárványok. 

Ezeknek a zárványoknak a megtalálásához 
azonban sem időm, sem eszközöm nem volt. 
Eltelt egy újabb nap anélkül, hogy bármilyen 
megoldást találtam volna az égető vízhiány 
megoldására. Fáradt voltam, de nem jött álom 
a szememre. A vihar nem akart csendesedni, a 
homokszemcsék kopogását gyakran, fényes vil-
lámokat kísérő mély morajlás nyomta el. 

A villám elektromos kisülés. Kelet-
kezésének az a feltétele, hogy a lég-
körben olyan nagyságú feszültség-
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különbség jöjjön létre, amelynek 
hatására elektromosan vezetővé válik 
a légkör. A feszültségkülönbséget a 
negatív és pozitív töltések elkülönü-
lése biztosítja. Ez rendszerint úgy kö-
vetkezik be, hogy a két részecske (pl. 
a zivatarfelhőkben a jégszemek és a 
jégkristályok, a porviharokban vagy a 
vulkáni hamuban az aeroszol részecs-
kék, porszemek) ütközését követően 
az ütköző részecskék egyike negatív, a 
másik pozitív töltésű lesz. A zivatarfel-
hőkben a feszültségkülönbség több 
száz millió Volt is lehet, amikor meg-
indul az elektromos kisülés, azaz a vil-
lámlás. A villámokban az áramerősség 
elérheti a 100 ezer Ampert. A nagy 
áramerősség miatt a villámot körülve-
vő levegő gyorsan melegszik és tágul. 
A tágulás miatti hanghatás a dörgés. 

Eszembe jutott, hogy az elhagyott házból hoz-
tam egy másik könyvet is, amely a bolygó idő-
járásáról szól. Az első, bevezető fejezet a Tatuin 
légkörének összetételét ismertette, és mindjárt 
a második fejezet szólt a légkör nedvességtar-
talmáról. Meglepetésemre ez a fejezet a könyv 
teljes terjedelmének közel harmadát tette ki. A 
fejezet első néhány oldalát elolvasva megtud-

tam, hogy a levegő vízgőztartalma közel ál-
landó az egész bolygón. Az adatok egybeestek 
a saját, még az anyaűrhajóról végzett mérési 
eredményeimmel, amely szerint a felszín köze-
lében 1 m3-nyi levegő 0,5g vizet tartalmaz. 1dl 
vizet 200 m3-nyi levegőből tudnék kinyerni. A 
hőmérséklet napi változékonysága miatt nappal 
a relatív páratartalom csak 1%, éjszaka pedig, a 
gyors lehűlés miatt 20%-ra növekszik. Ahhoz, 
hogy a vízgőz lecsapódjon és folyékony halmaz-
állapotú vízcseppek alakuljanak ki, a relatív pá-
ratartalomnak el kell érnie a 100%-ot. 

Relatív páratartalom: ezt a mennyi-
séget használjuk a leggyakrabban a 
levegő vízgőztartalmának jellemzésé-
re. Azt fejezi ki, hogy a levegő vízgőz-
tartalma hány százaléka az ún. telítési 
vízgőztartalomnak. Ha a levegő víz-
gőz tartalma egyenlő a telítési vízgőz-
tartalommal, – azaz a relatív páratar-
talom 100%-os – akkor a vízgőz elkezd 
lecsapódni. A telítési vízgőztartalom 
erősen függ a hőmérséklettől, ezért 
ha állandó vízgőztartalom esetén hűt-
jük a levegőt, akkor az előbb-utóbb 
telítetté válik. Ezt a jelenséget figyel-
hetjük meg, amikor télen, az ablakon 

Sivatagok szurdokvölgye: a kanyon
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vízcseppek jelennek  meg belülről, 
vagy a hűtőszekrényben, amikor – az 
ajtó gyakori nyitogatása miatt – le-
csapódik a konyha levegőjében talál-
ható vízgőz. 

A könyv szerint ehhez legalább -23 °C-ra (250 K)  
kell lehűteni a levegőt. A következő oldalakból 
megtudtam, hogy mire használták azokat a töb-
bemeletes építményeket, amelyekből olyan so-
kat láttam leszállás közben. Ezeket az épületeket 
használták a levegőben található víz kinyeré-
sére. 

Párakondenzáló torony 

Az átáramló levegőt lehűtötték -25°C-ra, és a 
kicsapódó vizet az épület aljában elhelyezkedő 
tartályban gyűjtötték össze. 

Továbblapoztam, hogy elolvassam a pára-
csapda-rendszer működését és használatának 
módját, de – megdöbbenésemre – a követke-
ző két oldal hiányzott, valaki kitépte őket. Úgy 
döntöttem, hogy másnap az első dolgom az lesz, 
hogy visszamegyek a házhoz, hátha találok vala-
mi információt, ami alapján működésbe tudok 
hozni egy ilyen berendezést. 

* * *

Lassan hajnalodott és a homokvihar is elcsen-
desedett. Megvártam, míg a Tatoo I a horizont 
fölé emelkedett, és beültem a siklómba. Türel-
metlen voltam, hiszen közel voltam a megol-
dáshoz, csak néhány oldalnyi információra lett 

volna szükségem. Nem törődve a lehetséges 
következményekkel, maximális sebességgel haj-
tottam, amíg vissza nem értem a házhoz. Fel-
forgattam az egész kunyhót, de sem a hiányzó 
két oldalt, sem egyéb használható információt 
nem találtam. Már sötétedett, amikor reményt 
vesztve, éhségtől és szomjúságtól gyötörve lép-
tem ki az épületből. Akkor valami megcsillant 
a lábam alatt. Egy lapos követ láttam, amire a 
kyberkristály jele volt felvésve. Tegnap biztosan 
nem láttam ezt a követ, valószínűleg az éjszakai 
homokvihar szele söpörte tisztára. 

Akár örülhettem is volna annak, hogy talán 
megtaláltam azt, amiért jöttem, de tisztában 
voltam azzal, hogy nem sokra megyek vele, ha 
itt ragadok ezen a bolygón és szomjhalál vár 
rám. Egy belső hang azt súgta, azért mégis csak 
nézzem meg, hogy mi van a kőlap alatt. Minden 
maradék energiámat összeszedtem, felemeltem 
a kőlapot, és örömömben majdnem a lábamra 
ejtettem. A kyberkristály a könyvből kitépett, 
két keresett oldalba volt becsomagolva. Túl késő 
volt már ahhoz, hogy a közeli vízpárakondenzá-
ló épületeket felkeressem, így visszatértem a le-
szállóegységhez. Egész éjszaka nem jött álom a 
szememre, s amint pirkadt, már úton voltam az 
Anchorhead város melletti Tosche állomáshoz. 
Tudtam, hogy az állomás – eredeti funkciója 
szerint – energia-, víz- és üzemanyag-tárolásra 
és feltöltésre szolgált. 

Omlással keletkező törmeléklejtő
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Törtlejtő

Az állomáson csak egy mogorva párafarmert 
találtam, aki azonban nem engedte, hogy hasz-
náljam a páracsapdáját, de még csak a vizéből 
sem akart eladni nekem. Ahogy a fejemhez 
vágott, nyomdafestéket nem tűrő szitkaiból 
kiderült, néhány éve egy mandalori páncé-
los, Jabba-zsoldjában álló fejvadász alaposan 
helybenhagyta, amiért nem akarta kifizetni a 
huttnak járó „védelmi pénzt”. Magyarázkodni 
kezdtem, de láttam, hogy reménytelen a helyzet, 
úgyhogy inkább továbbálltam.

Mos Eisley felé vettem az irányt, amelynek ha-
tárában több elhagyatott páracsapda-tornyot 
is láttam a műholdas felderítés során. Közel 
egy óráig tartott az út, mire elértem a várost. 
Megálltam az első toronynál és a műszaki le-
írással a kezemben körbejártam a tornyot. Ó, 
bárcsak lenne egy protokolldroidom, aki érti a 
párologtatók bináris nyelvét! A leírás szerint a 
torony működtetéséhez szükséges energiát az 
épület felületére elhelyezett fotovoltaikus ele-
mek biztosítják. Szerencsémre mindjárt a má-
sodik toronyban sikerült elindítanom a levegő 
áramlását biztosító hatalmas villanymotorokat. 
A levegőből lecsapódó víz a felszín alatt kb. 5 

méteres mélységben lévő tartályban kezdett el 
összegyűlni, de lomha cseppekben, rettenetesen 
lassan. 

Rohantam a következő toronyhoz hátha si-
kerül azt is beindítanom. Sajnos nem jártam 
sikerrel, így a következőhöz siettem, majd a 
következőhöz és ismét csak tovább, a követke-
zőhöz. Úgy látszik, nagy szerencsém volt a má-
sodik próbálkozással, mert újabb működő pá-
rakondenzáló tornyot nem találtam. Már vagy 
öt órája bíbelődtem, amikor teljesen kifulladva 
érkeztem vissza a működő toronyhoz. Bár az 
adatok (és a rendszeresen kortyolt víz ellené-
re is gyakran kiszáradó szám) miatt tudtam, 
hogy nagyon kevés vízpára van a levegőben, 
reménykedtem, hogy a lehetőségekhez képest 
elég sok víz gyűlt már össze a tartályban. Új 
erőre kaptam, és a pincébe, a tartályokhoz si-
ettem. 

Az eredmény azonban teljesen letaglózott. A 
tartályban eddig alig 100 liter víz gyűlt össze, 
ami azt jelenti, hogy ha csak ez az egy működő 
torony van, akkor a könyvben olvasottal ellen-
tétben még három hétnél is tovább kell marad-
jak a Tatuinon. 

Korlátoznom kell a saját vízfogyasztásomat, 
amennyire csak lehet, ami nem lesz egyszerű 
feladat. Hiába a termo-védőruházat, meg kell, 
hogy küzdjek a meleggel, s ez azt jelenti, hogy 
napi több liter vizet szükséges elfogyasztanom. 
Nem szabad kiszáradnom (dehidratálódnom), 
mert akkor nem tudok tiszta fejjel gondolkod-
ni, amire most különösen nagy szükségem van, 
egyébként biztosan nem tudom a bolygót el-
hagyni. Az iváson tehát csak kicsit tudok spó-
rolni, marad a mosakodásra szánt víz vissza-
fogása! Az lenne a legjobb, ha valahol találnék 
még vizet! De hol?

Rettenetesen fáradt voltam és későre is járt, 
úgyhogy a városban töltöttem az éjszakát. Túl 
késő volt már, úgyhogy még a kantinok is zárva 
voltak, ahol vizet vehettem volna magamnak. 
Jobb ötlet híján úgy gondoltam, majd másnap 
megpróbálok még olyan páracsapdákat találni, 
amelyeket talán működésre bírhatok.
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A város belsejében sokasodó teherűrhajók fo-
gadóállomásainak egyikénél, a felszín alatt 
húztam meg magam. Már majdnem elaludtam, 
amikor furcsa hangot hallottam. Inkább volt 
ez az emberi csoszogásra hasonlító hang, mint 
valamilyen kisebb élőlény motoszkáló hangja. 
Egyre csak közeledett, de a koromsötétben nem 
láttam semmit. Az aktiválódó infravörös ka-
mera azonban egy emberszerű alakot jelenített 
meg.

 – Mit keresel itt hajótörött? – kérdezte egy fá-
radt, rekedt, öreg hang.

 – Nem vagyok hajótörött – válaszoltam.

 – Dehogynem. Mit keresnél itt éjszaka ebben a 
patkánylyukban?

Mivel teljes biztonságban éreztem magam és 
veszítenivalóm sem volt, elmondtam röviden 
a jövevénynek, hogy mi történt. Persze, azért 
mindent nem árultam el és inkább a víznyerés 
felé tereltem a szót.

 – Hogyan tud ilyen körülmények között életben 
maradni? Van vize?

 – Annyi van, amennyi éppen kell! – válaszolta 
sejtelmesen. Sokáig poshadt maradékvízen 
tengődtem, de végül minden elfogyott a te-
lepemen. Csak azért vagyok még életben, 
mert a maradékkal nekiindultam új helyet 
keresni. Sikerült elérnem Mos Eisleyt. Itt 
még éppen fenn lehet a maradékokkal ma-
radni. De kettőnknek...

 – Én nem maradok itt! – próbáltam a másik 
gyanakvását eloszlatni. Azt hiszem, egy ki-
csit már beleőrült az életben maradásért 
folytatott szörnyű küzdelembe.

 – Hát, ha találsz vizet! A tornyok még a helyü-
kön vannak, de használhatatlanok. Viszont 
régebben láttam errefelé fúrószárakat. Szerin-
tem vizet kerestek vele.

Egy pillanatra a jawák járművének raktára ug-
rott be. Ott mintha láttam volna félredobva 
olyan hosszú, rozsdás csöveket, amelyek akár a 
fúrásoknál használt fúrószárak is lehettek. 

 – Vigyázz, bele ne fulladj a tengerbe! – mondta 
ugyanolyan komolyan, mint az előző mon-
datát. 

 – Mit mondott? – kérdeztem vissza, mintha 
nem értettem volna jól. Közben elkezdett 
hátrálni az idegen. Nem is láttam egy 
pillanatra sem az arcát, az alakját is csak úgy 
sejtettem, pedig még közel volt hozzám.

 –  Tilos, a kék ajtót tilos! – suttogta szinte kö-
nyörgő, nyikorgó hangon.

 – Mit tilos? – kérdeztem ismét tétován, 
értetlenül. Úgy tűnik, lassan kiszáradok és 
hallucinálni kezdek. 

Erre már nem válaszolt és csak mély csönd ült 
eltűnése helyén. Megijedtem, hogy tényleg kép-
zelődöm. Te jó ég, lassan elmegy az én eszem 
is? Most már annyira kimerültem, hogy bár-
mennyire is ijesztő volt az előző jelenet, nagyon 
gyorsan elaludtam. Reggel, felkelés után úgy 
éreztem magam, mintha összegyűrtek, össze-
hajtogattak volna. Még most sem voltam benne 
biztos, hogy az éjszakai esemény megtörtént-e 
valójában, vagy csak a kimerültség tette ezt ve-
lem. Eltartott egy darabig, amíg összeszedtem 
magam és elindultam a páracsapdák felé, de 
nem jártam szerencsével. Mindössze az az egy 
működött, de ez legalább megbízhatóan dolgo-
zott és, ha lassan is, de egyre több víz gyűlt össze 
a tartályban.

Beugrottam a siklóba és tettem egy kósza kört a 
kihalt és félelmetes városban. Nem viharos, de 
erős szél fújt. Senkivel, semmivel sem találkoz-
tam. Már megint bezártak az üzletek és kanti-
nok, ezúttal a közelgő újabb homokvihar miatt. 
A nyüzsgő, lüktető életű városnak híre-hamva 
sem volt. Ilyen az én szerencsém… 

Furcsa – eddig tőlem idegen – magányos érzés 
fogott el a különös éjszakai találkozás ellenére is. 

Egyszer csak belém nyilallt egy gondolat: mi 
lenne, hogyha elmennék a hutt vezér, Jabba 
egyik elhagyott palotájába. Az ő kezében van 
egész Tatuin. Ki tudja, talán találok ott valami 
használhatót!
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Miután újra ellenőriztem, hogy a működő pára-
csapda rendben üzemel, elindultam.

Meredek sziklafalak között vezetett az út. Bá-
mulatosak voltak a kanyon meredek falai. 

Kanyon: száraz, sivatagi területek me-
redek, gyakran lépcsőzetes lejtőjű, 
mély szurdokvölgye. Legismertebb 
példája a Grand-kanyon Észak-Ame-
rikában. A rendkívül mély kanyon 
(legmélyebb pontján több, mint 1800 
méter) a Sziklás-hegységben eredő és 
a Kaliforniai öbölbe torkolló Colorado 
folyó eróziós munkájával alakult ki. 

Homoksivatag és sziklafal törtlejtővel

Elképzeltem, milyen lehetett ez a hely, amikor 
még volt víz ebben a szűk szurdokban. Mert-
hogy a völgykatlant eredetileg nyilván valami 
folyóvíz alakította ki. Hihetetlennek tűnik ez 
ebben a helyzetben, amikor ilyen erőfeszíté-
seket kell tenni egy kis vízért. Mivel kimon-
dottan izgalmas és szórakoztató, szeretem 
manuálisan, saját kézzel vezetni a siklót, de 
most automata vezérléssel haladtam úticélom 
felé, hogy több mindent láthassak. A sikló 

azonban egyszer csak megállt. Nem értet-
tem miért, mert bár egy kanyar volt előttünk, 
semmiféle akadályt nem láttam. Aztán fura, 
morajló hang kíséretében elhomályosult előt-
tünk a kanyon, gomolygó sötét színű „köd” 
közeledett a járművem felé. Szélcsend volt, 
ezért nem számítottam, az egyébként gyakori 
homokviharok porfelhőjére. 

Lassan belepett a finom por, ami csak gyenge, 
lassú áramlással lebegett körülöttem. Ez való-
ban nem lehet homokvihar. Egy kicsit vártam, 
majd amikor megnyugtató méretűre nőtt a lá-
tótávolság, továbbra is automata önvezetést vá-
lasztva elindultam. Már annyira leülepedett a 
por, hogy láthattam a jelenség okát is. A jobb ol-
dali meredek, függőleges sziklafal felső részéről 
hatalmas méretű kőzettömbök váltak le. Ezek 
becsapódása kavarta fel a finom szemű pora-
nyagot a kanyonban. Az omlás során lehullott és 
darabjaira törött kőzettömeg a fal alján, annak 
nekitámaszkodva pihent, megtörve a függőleges 
lejtő vonalát. 

Omlás, törmelékkúp, törtlejtő: sivata-
gokban a felszínt érő közvetlen nap-
sugárzás, illetve a jelentős napi hőin-
gás következtében a kőzetek (felépítő 
ásványaik állandó alak- és térfogatvál-
tozása miatt) egyre kisebb darabokra 
esnek szét (úgynevezett inszolációs 
aprózódás). A meredek sziklafalakon 
az aprózódás által fellazított kőzeta-
nyag omlásokkal jut el a lejtő aljára. A 
folyamat során egymásra halmozódó 
omladék nekitámaszkodik a meredek 
lejtőnek, amely törmelékkúpot, vagy 
a lejtő alján összefüggő törmelék-
lejtőt képez. Az eredeti függőleges 
lejtő így a törmelékkúpnál megtörik, 
enyhébb hajlással folytatódik. A siva-
tagok hegyei jellemzően saját törme-
lékükbe temetkeznek, amit feltűnő 
törtlejtőjük is jelez.

Ezután már semmi sem zavarta meg az utamat. 
A kanyonból is kiértem, de a sziklafal közelé-
ben maradtam. Most tűnt csak fel, hogy szinte 
folyamatosan követi az a törtlejtő a sziklafal al-
ját, amit a kanyonban az omlás eredményeként 
láttam.

Lassan már a Jundföld peremén haladtam és 
nemsokára megpillantottam Jabba egyik rezi-
denciáját.

Jabba palotája a Tatuinon

Elővigyázatosságból óvatosan közelítettem 
meg, mert az eddigi tapasztalatoktól eltérően, 
kimondottan jó állapotban volt az épület. Itt is 
egy félig-meddig lepusztult romos maradvány-
ra számítottam. Lekértem ismét az adatokat, de 
életnek, mozgásnak semmi jele sem mutatko-
zott. Óvatosságból a bejárattól egy kicsit távo-
labb álltam meg. Ellenőriztem a felszerelésemet, 
magamhoz vettem és külön figyelmet fordítot-
tam a fegyvereimre. 
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A magfúzió elvi sémája. 
A deutérium és trícium töme-
gének összege nagyobb, mint 
a hélium és neutron tömegé-
nek összege. A tömegkülönb-
ség alakul át energiává. 

Ez a magfúzió már a Napban 
mért hőmérsékletnél lénye-
gesen kisebb hőmérsékleten 
(néhány millió oC) is végbe-
megy. Ezért a földi laborató-
riumokban is lejátszódik.   

Ezután már semmi sem zavarta meg az utamat. 
A kanyonból is kiértem, de a sziklafal közelé-
ben maradtam. Most tűnt csak fel, hogy szinte 
folyamatosan követi az a törtlejtő a sziklafal al-
ját, amit a kanyonban az omlás eredményeként 
láttam.

Lassan már a Jundföld peremén haladtam és 
nemsokára megpillantottam Jabba egyik rezi-
denciáját.

Jabba palotája a Tatuinon

Elővigyázatosságból óvatosan közelítettem 
meg, mert az eddigi tapasztalatoktól eltérően, 
kimondottan jó állapotban volt az épület. Itt is 
egy félig-meddig lepusztult romos maradvány-
ra számítottam. Lekértem ismét az adatokat, de 
életnek, mozgásnak semmi jele sem mutatko-
zott. Óvatosságból a bejárattól egy kicsit távo-
labb álltam meg. Ellenőriztem a felszerelésemet, 
magamhoz vettem és külön figyelmet fordítot-
tam a fegyvereimre. 

Elindultam a bejárat felé, de közben rossz érzés 
fogott el. Úgy éreztem, hogy figyelnek, de most 
már kimondottan kíváncsi voltam. Amikor 
odaértem a hatalmas kapuhoz, meglepetésem-
re lassan, nyikorogva megmozdult az egyik ka-
puszárny. Hirtelen hatalmas lökést éreztem, alig 
bírtam megkapaszkodni, hogy talpon tudjak 
maradni. Az épületből erős és hűvös szél áram-
lott ki. Meglehetősen nagy erőfeszítések árán 
sikerült a kapun bejutnom, és amikor az be-
zárult, a légáramlat is megszűnt. Furcsa, jóleső 
és ismerős íze volt a levegőnek, szinte harapni 
lehetett. Kellemes érzés öntött el, hiszen érez-
tem, hogy ez a hűvös levegő párás! Nagy leve-
gőt vettem, hogy a tüdőm legrejtettebb mélyére 
is eljusson. A félhomályban úgy láttam, hogy 
senki sincs a folyosón. Kezemet a fegyverem 
markolatára csúsztattam és lassan elindultam 
befelé. Alig tettem meg pár lépést, amikor 
egy lidércesen vihogó hangú kis vakarék, egy 
kowaki gyíkmajom ugrott elő, de a következő 
pillanatban el is tűnt a mennyezet irányába. A 
frászt hozta rám! Mielőtt a folyosó végére ér-
tem volna, ismét kezdett kinyílni a következő 
ajtó, s egyre szélesebb fénycsóva világította be 
a folyosót. Először csak egy alakot pillantottam 
meg, majd körülötte egyre több rajzolódott ki. 
A középen álló férfi elegáns öltözetben, fegy-
ver nélkül állt, de a többiek fegyverrel a ke-
zükben figyeltek engem. Esélyem sem lett vol-
na ebben a helyzetben megvédeni magamat. 
Hiába voltam óvatos, ez most nem volt elég.  
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A műszerek megtévesztettek és elaltatták az 
éberségemet. Dühös voltam magamra, mert 
ilyen kiszolgáltatott helyzetbe nem szoktam 
kerülni. A kezemben tartott fegyvert lassú 
mozdulattal visszacsúsztattam a helyére, majd 
ugyanolyan lassan elkezdtem a megadás je-
leként felemelni mindkét kezemet. Közben 
minden részlet tisztán kirajzolódott. Megrökö-
nyödésemre a jól öltözött fegyvertelen férfi is 
elkezdte felemelni kezeit, miközben közelebb 
lépett hozzám és azt mondta:

 – Mandalori, hát te hogyan kerülsz ide?

Közben rájöttem, hogy velem ellentétben ő öle-
lésre emelte kezeit. Észre is vette a bizonytalan-
ságomat és megállt egy pillanatra.

 – Nahát, ... te nem ismersz meg? – kérdezte 
csodálkozva.

Kowaki gyíkmajom

Akárhogy is próbáltam felidézni valamiféle em-
léket, amit ehhez az archoz köthetek, nem jutott 
eszembe semmi. Igaz, jelenleg senki arca sem 
mondana semmit. Azóta, hogy egy szupernóva 
robbanás során elvesztettem az eszméletemet az 
űrhajómban nem tudtam minden emlékemet 
visszaidézni. 

 – Nem! Nem ismerlek fel. Ezek szerint találkoz-
tunk már?

 – Méghogy találkoztunk? Ha akkor nem jössz, 
és nem csapsz le arra a rám küldött bérgyilkosra, 
akkor most én, Narkin kapitány sem állnék itt 
előtted! Nem biztos, hogy engem akartál meg-
menteni, tekintve, hogy jól láthatóan csak az 
információ érdekelt, aminek a birtokában vol-
tam. De látom, hasznát vetted a titkos beskar 
raktár koordinátáinak, amit megtudtál tőlem, 
mert nagyon újnak és korszerűnek tűnik a 
páncélzatod. De életben maradtam és ez a lé-
nyeg. Gyere, lazíts egy kicsit! Mi van veled, mi 
szél hozott ide, a világ végére?

Zavart ez a közvetlenség, nem vagyok egy bratyi-
zós típus. De nem volt vesztenivalóm, belemen-
tem a játékba. Ha mindent nem is mondtam el 
neki, de a megmenekülésemhez szükséges mi-
nimális információt elmeséltem a helyzetemről. 
Narkin meghallgatott, majd félkézzel átkarolt.

 – Gyere csak velem! – mondta furcsa, sejtelmes 
vigyorral az arcán.

Átmentünk pár helyiségen, majd egy kék színű 
ajtóhoz értünk. Hirtelen belém nyilallt a Mos 
Eisley éjszaka valós, vagy vélt idegenjének utol-
só mondata, de a kocka már el volt vetve. Az 
ajtó mögött egy zsilipkamra, majd persze egy 
újabb ajtó következett. Most már széles mosoly 
ült Narkin arcán és furcsán, fürkészően nézett 
rám. Ebben a várakozó nézésben a viselkedé-
sem miatt megjelenő értetlensége is benne volt. 
Azonban azonnal megértettem a viselkedését, 
amikor megpillantottam egy hatalmas meden-
cét tele vízzel. Szemöldökeim felszaladtak a 
homlokomon és még egy kurtának nem mond-
ható káromkodás is elhagyta a számat a rácso-
dálkozás közben.

Kiderült, hogy sikerült fúrással elérniük a vízadó 
réteget a mélyben. Szóval itt nem kell párolog-
tatni! Persze – részben a megtévesztés kedvéért 
– azért páracsapdák is vannak az épületkomple-
xumnál. Kezdett elszállni a gyanakvásom. A sok 
megpróbáltatás után teljesen más helyzetben 
találtam magam. Egy egész hetet itt töltöttem, 
miközben kiderült, hogy ez Jabba titkos nyári 
rezidenciája, ahol azokat az ügyeit intézi, amit 
nem akar másokkal megosztani. Szerencsére 
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most éppen a Fekete Nap követével tárgyal, így 
nem is várható, hogy egyhamar visszatérjen. 
Csak egy pár fős, fenntartó személyzet van itt 
folyamatosan. 

A vízzel teli medence ellenére nem pazarolják a 
vizet, mert a kút sem biztosítja a korlátlan víz-
nyerési lehetőséget. Viszont megkaptam a lehető 
legnagyobb ajándékot, amit ebben a helyzetben 
kaphattam. Tíz köbméternyi folyékony vizet, és 
tíz kilogrammnyi, a víz elektromos bontásából 
származó hidrogént vihettem magammal, ami-
kor elköszöntem a vendéglátómtól. 

Víz bontása: egyenáramú elektromos 
áram hatására a vízmolekulákból 
hidrogén (H2) és oxigén (O2) moleku-
lák keletkeznek. A hidrogén mole-
kulák a negatív pólusnál, az oxigén 
molekulák pedig a pozitív pólusnál 
képződnek. 
A hidrogént két fajta módon hasz-
nálhatjuk energiatermelésre. Az ún. 
üzemanyagcellákban a hidrogén 
oxidációjával állítunk elő energiát, 
magas, közel 60%-os hatásfokkal. A 
folyamat eredményeként tiszta víz 
keletkezik. A másik lehetséges ener-
giatermelési mód az ún. magfúzió. 
Ehhez a hidrogén izótópjaira (az egy 
protont és egy neutront tartalmazó 
deutériumra, és az egy protont és két 
neutront tartalmazó tríciumra) van 
szükség. Ezek az izotópok kis kon-
centrációban ugyan, de a természetes 
vízben is megtalálhatóak. A magfúzió 
során a hidrogén izótópjait nagy hő-
mérsékleten ütköztetik, és az ütközést 
követően Hélium (He) atom keletke-
zik. A He atom tömege kisebb, mint a 
két deutérium atom tömegének ösz-
szege. A tömegcsökkenés következ-
ményeként nagy (E = m*c2 ) energia 
szabadul fel.

Egyéb segítségre nem számíthattam, hiszen a 
feltűnés elkerülése érdekében a bolygó felszí-
nén semmi szín alatt nem mutatkoznak. Mivel 
a siklóm terhelhetősége 1000 kg, nem tudtam 
az összes vizet elszállítani a leszállóegységhez. 
De nem bántam, siettem vissza Mos Eisleyba 
és reménykedtem, hogy a párologtató rendben 
végezte a munkáját. Így is lett. A tartályban 
már több, mint három köbméter víz gyűlt ösz-
sze. Ennyi már elég lesz, hogy elhagyhassam 
a Tatuint és folytathassam utamat a következő 
célomig.

Akkor vissza a leszállóegységhez! Rögzítettem 
a hidrogénnel teli tartályt, valamint a 20 db 
50 l-es, vízzel teli tartályt és elindultam. Úgy 
gondoltam, hogy most már célegyenesben va-
gyok. Már egész közel jártam a leszállóegység-
hez, amikor a műszerek – az űrhajóról érkező 
információ szerint – mozgást érzékeltek az út-
vonalamon. 

Homokbuckák, homokdűnék: ho-
moksivatagok felhalmozódásos 
(akkumulációs) eredetű, nagyobb 
méretű formáinak összefoglaló meg-
nevezése. A szél hordalékaként szál-

Gombaszikla, a sivatagok jellegzetes 
széleróziós formája
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lított homokszemcsékből épül fel, te-
hát futóhomokforma. 
Ez lehet:
– Pajzs, vagy félhold alakú, 3-15 méter 
magas, akár évi több tíz métert is ha-
ladni képes barkán.
– Az uralkodó szélirányra merőlegesen 
húzódó, 3-30 méter magas keresztirá-
nyú dűne. Ennek a dűnetípusnak, a 
barkánnal együtt aszimmetrikus lejtői 
vannak. A széliránnyal szemközti lej-
tők 5-12°, míg szélárnyékos lejtői 32-
35°-osak.
– Az uralkodó széliránnyal párhu-
zamosan húzódó, akár 200 méteres 
magasságot és több száz km-es hosz-
szúságot is elérő, vagyis a legnagyobb 
méretű és a legnagyobb területet el-
foglaló hosszanti dűnék.
– A változatos alakú, 50-100 méter 
magas piramis, vagy csillag alakú dű-
nék.

Kissé eltávolodtam a sziklafal közeléből és egy 
homokbucka fedezékében álltam meg. Kiszáll-
tam a járműből és óvatosan a bucka tetejéhez 
kúsztam. Elővettem a távcsövet és elkezdtem 
lassan pásztázni a sziklafalat. Buckalakókat pil-
lantottam meg, de szerencsére nem vettek észre. 
Ezzel a pár buckalakóval nem is lenne problé-
ma, de ahogy a leszállóegység irányába fordul-
tam, egyre többet láttam. El tudnám intézni az 
ittenieket, de amíg lefoglalnak, a leszállóegység 
ki van szolgáltatva a többieknek. 

Most nagyon fontos, hogy jó stratégiát válasz-
szak, ugyanakkor vigyáznom kell a hidrogéntar-
tályokra és a vízre is! A területen homokbuckák 
és dűnevonulatok találhatók, sőt a leszállóegy-
ség közelében még a pusztuló, hátráló kőzetfal 
maradványaként pár kőgomba is kiemelkedik a 
dűnék közül. 

Kőgomba, gombaszikla: azokon a si-
vatagi területeken, ahol a felszínből 
kőzettornyok, kőzetoszlopok állnak ki 
és homok is van a felszínen, ott a szél 
hajtotta homokszemcsék mechanikai 
munkájával koptatja, lecsiszolja azok 
felszínét. Mivel a mozgó homokszem-
csék tömegének nagy része a felszín 
közelében halad, koptató széleróziós 
munkája is ebben a tartományban a 
leghatékonyabb. A felszínből kiemel-
kedő meredek oldalú formák a folya-
mat során fokozatosan átalakulnak. 
Az alsó részükön elkeskenyednek, így 
a formai hasonlóság miatt a kőgomba, 
illetve a gombaszikla megnevezést 
kapják. Ha a folyamat tartós marad, 
akkor előfordulhat, hogy a képződ-
mény felső részét már csak egy feltű-
nően keskeny maradvány tartja. En-
nek a formának a neve: ingókő.

Kivetítettem egy hologramtérképet a területről, 
amelyben a jelenlegi pozícióm, a leszállóegység 
és a fennsík meredek sziklafala is benne volt. 

Gombaszikla
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Úgy tűnik, egy darabig meg tudom oldani a 
buckák közötti észrevétlen mozgást a siklóval. 

Ha az egymás közelében emelkedő kisebb ho-
mokdűnék között manőverezve távolodom el a 
sziklafaltól, akkor észrevétlen maradhatok. On-
nan, – amikor elérem a keresztirányú dűnéket 
– irányt változtatok és a dűnevonulat takarásá-
ban könnyen a leszállóegység mögé kerülhetek. 
Itt jön azonban a bökkenő, mert innentől nem 
tudok észrevétlenül visszafelé, a leszállóegység-
hez jutni, ugyanis a dűnék gerincén is át kell 
kelnem. Jobb ötletem azonban nem volt. Ennél 
közelebb semmiképp sem juthatok észrevétle-
nül az egységhez.

Milyen természetesnek tűnik most a felvázolt 
cselekvési sor logikája! Pedig egyáltalán nem 
az. Ifjú fejvadászjelöltként, amikor még csak a 
céhtagságért folyamodtunk, kaptunk olyan gya-
korlati feladatokat, amelyeket mindenféle segít-
ség nélkül, saját kútfőnkre hagyatkozva kellett 
megoldanunk:

 – Nézd meg ezeken a koordinátákon a dombor-
zatot. Tegyük fel, hogy kényszerleszállást kel-
lett végrehajtani. Ezen a ponton vagy most, 
és el kell jutnod ide! – villantott fel kiképzőm 
egy pontot az elméleti domborzaton – A na-
vigációs eszközödet zavarja valamilyen jel, 
ezért azt nem tudod használni. Hogyan jutsz 

el a célállomásra, ha itt (és megjelölt egy ma-
gaslati területet) biztosan ellenséges csapatok 
vannak, és számíthatsz rájuk olyan helyen 
is, amelyről nem is tudsz? Van rá két perced, 
hogy áttekintsd a területet és kijelöld a legjobb 
útvonalat!

Szívből utáltam az ilyen feladatokat. Nem vol-
tam egyedül azzal a gondolattal, hogy minek 
kell nekünk ezt a manuális bohóckodást csi-
nálni ahelyett, hogy a legfejlettebb technikával 
foglalkoznánk inkább! A választ később persze 
többször is megkaptam, hiszen életem során 
már számtalanszor segítettek a begyakorolt al-
goritmusok, vagy a szabad logika, amire a mes-
ter próbált bennünket megtanítani.

 – Én ezen az útvonalon haladnék a cél felé – 
mutattam a monitoron élénksárga vonallal 
megjelölt útvonalamat.

 – Akkor játsszuk le! – mondta a kiképző.

Még az út harmadáig sem jutottam el a szimulá-
cióban, amikor elbuktam.

 – Mi a fészkes fenét csináltál? – kérdezte kor-
holó hangon a mester.

 – Gondoltam, hogy ott még elférek.

 – Na jó, akkor lépjünk tovább! – mondta ő, és 
továbbvitte a szimulációt az útvonalamon.

Homoksivatag dűnevonulatai felülről
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A kiképzésnek természetesen nem az volt 
a célja, hogy elvegye a kedvem. A legkülön-
bözőbb variációkban mutatta meg a mester, 
hogy hol hibáztam és mit is lehetett volna ten-
ni abban a helyzetben. Mutatott domborzati 
formákat, nap-, illetve csillagállást, kereszt- 
és hosszmetszeteket, beláthatósági szögeket, 
döntötte és forgatta a terepet egyik és másik 
irányban. Csak bámultam, hogy az öreg ho-
gyan kombinál. 

Egészen ördöginek tűnt olyankor, pedig mindig 
azt mondta: „Ez nem ördöngősség ám!” 

 – Meg kell tanulnod használni a fejedet! – 
mondta. Ki kell tudnod lépni a sémából! Egy 
csomó olyan ismereted van már, ami használ-
ható, csak nem is sejted, hogy az! Nem csak 
most, a tanulásban segít, ha megkeresed a dol-
gok logikáját és az összefüggésekre koncent-
rálsz, hanem majd a nagyvilágban is. 

És bizony tényleg igaza volt. Sokszor gúzsba 
kötjük magunkat, pedig tudhatnánk a választ, 
mert legtöbbször az már ott van a fejünkben. 
Nem biztos, hogy instant, készre formázva, de a 
használható alapanyagot a legtöbbször már bir-
tokoljuk. Érdekes, hogy most ez milyen egysze-
rűnek tűnik, pedig tizenévesen leginkább tran-
doshaiul hangzott.

* * *

Hát akkor rajta! Jobbról-balról kerülgettem a 
furcsa homokformákat, miközben távolodtam a 
buckalakóktól. Egész jól ment. Sikerült elérnem 
a keresztirányú dűnék vonulatait. Befordultam 
jobbra két dűnevonulat közé, ahol könnyen, 
takarásban folytattam az utat. Baloldalt mere-
dekebb volt a lejtő, mint a jobb oldalon. Vagyis 
balra az egyik homokdűne szélárnyékos olda-
lát, míg jobbra egy másik széllel szemben fekvő 
lejtőjét láttam. Most is ennek az iránynak meg-
felelően fújt a szél, tehát a Dűne-tenger felől a 
fennsík sziklafala irányába. 

Ez akár jól is jöhet nekem. Észrevettem, hogy 
a szél kezd egyre erősebben fújni és a bal oldali 
meredek lejtőjű dűnevonulat tetején megmoz-
dult a homok. 

Jajj, neeeee! Ebben a pillanatban az űrhajóról is 
megjött a nem várt jelzés. Harmadszorra tör-
tént meg az, amit nagyon nem akartam. Újabb 
homokvihar közeledett felém. Már majdnem 
célba értem és most újabb kockázatot kell vál-
lalnom. Gyorsan továbbhaladtam a dűnék 
között, egészen addig, amíg a leszállóegység 
vonalába nem kerültem. Mit is tehetek most? 
Gyorsan kellett cselekednem, mielőtt a bucka-
lakók, vagy a homokvihar elintéznének. Úgy 
döntöttem, hogy a siklón bekapcsolom a hely-
zetjelző berendezést és rögzítem egy olyan 
helyen, ahol kis valószínűséggel temetődik a 
homok alá. Én pedig gyalog indultam el a lan-
kás homoklejtőn felfelé, majd – reménykedve, 
hogy a buckalakók nem vesznek észre – meg-
próbáltam a lehető leggyorsabban átlendülni 
annak gerincén. Egész gyorsan sikerült a ma-
nőver, de tompa sluppanó hangokat hallottam 
egymás után többször. Tudtam, hogy lebuktam. 
Ez csakis fegyverek hangja lehet, ahogyan lö-
vedékeik becsapódnak a homokba. Na és azok 
a félelmetes gaffi-botok! Kutyaszorítóba kerül-
tem! A hátam mögött közeledett a homokvi-
har, előttem pedig a buckalakók vártak töltött 
fegyverekkel. A harcot ugyan felvehettem volna 
velük, de a létszámfölénnyel nem tudtam volna 
mit kezdeni. Újra megnéztem a holotérképet és 
egyetlen lehetőséget találtam: a gombasziklák-
hoz kell eljutnom. 

Azok fedezékül szolgálhatnak a buckalakók 
irányába, és a homokvihart is nagyobb esély-
lyel úszhatom meg, még akkor is, ha nem búj-
hatok a szélárnyékos oldalra. Elkezdtem a dű-
nevonulatok között haladni, majd amikor úgy 
láttam a térképen, hogy már a lehető legköze-
lebb jutottam, pár elvétett lövést megúszva oda-
kúsztam az egyik gombasziklához. Felálltam a 
takarásában, közben hallottam a buckalakók 
csatakiáltásainak hangját a másik oldalról. 

Ideszögeztek, miközben vészjóslóan közeledett a 
homokvihar is. Sőt, pár erőteljesebb széllökéssel 
meg is érkezett. A homok kezdte betemetni a 
lábamat. Egészen a térdemig éreztem a homok-
szemek bombázását, majd egyre feljebb, ahogy a 
homok is egyre mélyebben temetett be. 
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Ez így nem lesz jó, gondoltam. Fogtam magam 
és kiszabadítottam a lábaimat, majd kihasználva 
a gombaszikla felületének egyenetlenségeit, fel-
jebb másztam rajta. A szél egyre jobban a sziklá-
hoz szorított és a homokszemek pattogó hangját 
is hallottam, ahogyan nekicsapódnak, majd le-
pattannak a szerelésemről. Meg kellett kockáz-
tassam, hogy átmászom a szélárnyékos oldalra. 
Reménykedtem benne, hogy a buckalakók a 
széllel és a homokviharral szemben már nem 
látnak. A lövedékek becsapódásának hangját 
mindenesetre már nem hallottam. 

Szép lassan átmásztam a kőgomba túloldalra. Itt 
elviselhetőbb volt a helyzet és vissza is tudtam 
ereszkedni a homokfelszínre. Szerencsére nem 
kellett sokat várni, hogy a tomboló homokvihar 
egy kicsit elcsendesedjen. Így talpon tudtam 
maradni, de a lassan ülepedő por miatt még na-
gyon rövid a látótávolság, tehát észrevétlen ma-
radhatok a buckalakók elől. 

Csak egyre kell nagyon vigyáznom: nem szabad 
eltévednem, meg kell gyorsan találnom a leszál-
lóegységet. 

Magamra voltam utalva, hiszen most a sikló ra-
darberendezése sem segített. De jól jött, hogy 
ezt a vakon tájékozódást sokat gyakoroltam 
a kiképzésen. Bármilyen fejlett is a technika, 
adódhatnak, és adódnak is, olyan helyzetek, 
amit gépek segítsége nélkül kell megoldani. Na, 
ez most pont egy ilyen eset volt. Úgy tűnik, nem 
volt hiábavaló a gyakorlás, mert a haladási irá-
nyomban lassan kezdett kirajzolódni a leszál-
lóegység körvonala. Miután elértem, beindítot-
tam a hajtóművet és bemértem a kint hagyott 
járművem helyzetjelzőjének pozícióját, odana-
vigálva az egységet. A szállópor még mindig 
elég takarást biztosított a manőverhez. 

A monitoron viszont sehol sem láttam a hidro-
gént és a vizet rejtő járművet. Jajj, de utálnék a 
cél előtt elbukni! Kiszálltam a leszállóegységből 
és kézi detektorral igyekeztem a pontos pozí-
ciót meghatározni. Végre sikerült is, de a jár-
művet teljesen belepte a homok. Csak egyet 
tehettem: elkezdtem kiszabadítani a hidrogén- 
és víztartályokat, majd egyesével a fedélzetre, 
illetve a hajtóműraktérbe vinni. Teljesen elké-
szültem az erőmmel, mire az összeset kimen-
tettem. Amikor az utolsó is a fedélzetre került, 
az izzadtságomban fürödve, zihálva elterültem 
a járószinten. 

* * *

Másnap – mivel most már volt bőven energia-
forrásom – úgy döntöttem, hogy a visszamaradt 
vízért a leszállóegységgel megyek el. A két hely-
színen összesen öt órát vett igénybe a pakolás, 
így még sötétedés előtt elhagyhattam a bolygót, 
s repültem vissza az anyaűrhajóhoz, hogy foly-
tassam a következő kyberkristály keresését.

Most már két kristályom volt. Azonban nem 
rendelkeztem semmiféle információval, hogy 
merre is induljak tovább. Forgattam a kristályo-
kat és újra megnéztem a papírt, amibe a tatuini 
kristályom volt becsomagolva. Ahogy a kristá-
lyok áttetsző fénnyel világítottak a lapokra, egy 
nagyon halvány feliratra lettem figyelmes: Kö-
vesd a víz útját! És egy újabb koordinátasorra, 
ami a Naboo rendszerre mutatott. Az már biz-
tosan látható, hogy nem lesz gondom a vízzel.
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Jellemzők

Átmérő 12 120 km

Jelleg turisztikai és  

 mezőgazdasági paradicsom

Légkör oxigénkeverék

Forgási idő 26 standard óra

Keringési idő 312 helyi nap

Napok száma 1

Holdak száma 3

Vízfelület aránya 85%

Élővilág, lakosság

Élővilág  kaadu, leerra, bursa,  

 colo karmoshal, sando  

 víziszörny, opee tengeri  

 fenevad, glurrg, fambaa,  

 guarlara, cerrabore stb.

Lakosság gungan, emberek

Lélekszám 4,5 milliárd

Fő települések Theed, Otoh 

 Gunga
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Az űrhajó kilépett a hipertérből és valósággal 
megfürdött a kellemesen ismerős árnyalatú, 
sárga nap fényében. „Orbitális pályára álltunk” 
jelezte a számítógép. A panorámaablakon át fel-
tűnt egy újabb bolygó, azúrkék és smaragdzöld 
felszínét sok helyen borították hatalmas, kiter-
jedt felhőrendszerek és ciklonok. 

A ciklon közel függőleges tengelyű 
légörvény. A légnyomástérképeken az 
izobárok (azonos légnyomású pontokat 
összekötő vonal) körkörösen fognak 
közre területeket. Ezeket a formákat 
légnyomás-képződményeknek nevez-
zük. Közülük azokat, amelyeknek a bel-
seje felé csökken a légnyomás, légnyo-
más-minimumoknak vagy ciklonoknak, 
azokat pedig, amelyek belseje felé nő 
a légnyomás, légnyomás-maximumok-
nak, azaz anticiklonoknak nevezzük. 

Víz, víz, víz mindenütt, az univerzum éltető 
anyaga hatalmas bőségben folyt szerteszét – pa-
radicsomi létforma. Felvillant bennem a Tatuin 
szárazságának emléke, nyelvem önkéntelenül is 
a szájpadlásomhoz tapadt, nagyot nyeltem és a 
kulacsért nyúltam. Itt aztán van víz mindenütt. 
Amennyire meg tudtam ítélni, a felszín talán 
háromnegyed részét borította a víz, a kiterjedt 
óceánokat egyetlen kontinens szakította meg, 
bonyolult, cikcakkos lefutású partvidékkel. 

 Az óceán a kontinensek között elterülő 
nagy kiterjedésű (több tízmillió km²), 
nagy mélységű (több ezer méter), ön-
álló áramlási rendszerrel rendelkező 
világtenger. Az óceánok a Föld kb. 510 
millió km² felszínéből mintegy 361 
millió km²-t fednek le, ez a glóbusz fe-
lületének 70%-a. Az óceáni területek 
több, mint a felének átlagos mélysége 
a 3000 métert is meghaladja.

Beállítottam a képernyőn a nagyítást, és közel-
ről is megvizsgáltam a partokat, ahol a tenger és 
az óceán lágyan egybeolvadt. Hihetetlen válto-
zatosságot mutattak, magas sziklák által határolt 
mély öblöktől a dús növényzet borította mocsa-
rakig és mangrovékig.

Mangrove: különleges növénytársulás, 
ahol a sós tengervíz és édesvíz kevere-
dik. Jellemzően tölcsértorkolatokban, 
hullámtöréstől védett területeken ala-
kul ki, az Egyenlítőtől az északi és déli 
szélesség 25. fokáig.

De nem csak a tengerek kékje keretezte a konti-
nens zöldjét és barnáját, a nagyítás ezüstösen ka-
nyargó, majd zöldes-kéken, lustán hömpölygő  

A levegő áramlása ciklonban és anticiklonban (bármely bolygón,  
amelynek forgási iránya megegyezik a Földével)
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folyamok csíkjait és kisebb-nagyobb tavak csil-
logását mutatta meg. „A víz minden élet kezde-
te” hallottam a fülemben, elfeledett kiképzőim 
egyikének szavait. Furcsa, hogy az arcát nem 
tudom felidézni, de a nyavalyás közhelyeit igen. 
Sóhajtva a vezérlőpulthoz fordultam és megszó-
lítottam a droidot: mit lehet tudni erről a boly-
góról? 

A5 hamarosan megjelenítette a legfontosabb 
adatokat. A Naboo név nekem nem mondott 
semmit – pedig megint egy galaxis-szerte is-
mert helyen jártam. A nabooiak, amikor évezre-
des teljes, majd viszonylagos elszigeteltség után 
bekapcsolódtak a Köztársaság gazdasági vér-
keringésbe, sokáig bányászatból éltek. A boly-
gó kizsákmányolásának végül a Kereskedelmi 
Szövetség blokádja és az ebből kirobbanó válság 
vetett véget – történelmüknek ezt a fejezetét ma 
Naboo lakói furcsa kívülállással kezelik. A hir-
telen rivaldafény nem esett jól nekik, de ma, oly 
sok évvel az akkori szörnyű felfordulás és hábo-
rúk után, kiválóan élnek a turizmusból – na és 
abból, hogy bolygójuk Palpatine császár szülő-
földje.

Vagy tucatnyi, óriási turista-cirkálót láttam par-
kolni az orbitális pályán, az egyes társaságok 
a szivárvány minden színére festették ezeket 
a hajókat. Némelyik akár százezer utast, vagy 
fanatikus császárhívő zarándokot is a fedél-
zetére vehetett. „Töltsön két hetet a Középső 
Gyűrű izgalmas világában, fedezze fel a rejtett 
gyöngyszemeket és kapcsolódjon ki a festői Na-
boo strandjain!” – mostanában minden máso-
dik keresésre felugrott ez a hirdetés. Az emberek 
áradtak a Naboora, hogy heverjenek a strando-
kon, lovagoljanak a déli pusztaságokon vagy 
meglátogassák a történeti nevezetességeket, az 
évezredes ablakaival a főváros fölé magasodó 
királyi palotát és persze, hogy meghatódjanak a 
császár szülőházának felkeresése közben. 

A nyom, amit idáig követtem, nem volt vala-
mi konkrét – „Ha a Naboora érsz, kövesd a víz 
útját” – köszönöm szépen, kb. mint sivatagban 
homokszemet… A nyomjelző halványan vilá-
gított, de egyelőre bizonytalan voltam a forrást 
illetően. Úgy éreztem, hogy Hendar, a tudós 

előtt járok. Nálam van két kristály, tehát mind-
két helyen meg tudtam előzni és remélhetőleg 
csak én vagyok birtokában a következő helyszín 
koordinátáinak is. Na persze, ki tudja, hogy a 
planetográfus milyen titkos tudást birtokol. 
Döntést hoztam, a turistákat el kell kerülni. Az 
orbitális pályán veszteglő böhömök percenként 
okádták a kisebb leszállóegységeket a fővá-
ros, Theed központi űrkikötője felé. Kiléptünk 
az orbitális pályáról és a kontinens északi 
vidéke felé kormányoztam a hajót. Gyorsulva 
ereszkedtünk, a pajzsoktól védett hajótest 
megrázkódott, ahogy belépett a felső légkörbe 
és a súrlódás éreztetni kezdte hatását. Nem vol-
tak illúzióim, hogy végig észrevétlen maradha-
tok, de A5 adatai szerint az uralkodó demilita-
rizálta szülőbolygóját. Reménykedtem abban, 
hogy nem tévedett. Persze a Naboo sosem volt 
egy nagyon harcias bolygó, többre értékelték a 
művészeteket – ironikus, hogy mégis ide szüle-
tett az az ember, aki legközelebb jutott az egész 
galaxis leigázásához.

Gyorsan közeledett a felszín, és A5 lelassította 
a hajót, ahogy az kibukkant a troposzféra alján. 
Fejünk felett lenyűgöző felhőtornyok gomolyog-
tak; a felszínt itt, a messzi északon méregzöld 
erdők, a magasabb hegyoldalakon barnás-zöl-
des hangások, néhol csupasz sziklák borították. 
A civilizációnak kevés tünete akadt – itt egy da-
rabig biztosan nem talál senki a nyomomra.

Barlang a Naboon
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 – - Keress valami barlangot vagy üreget, el kell 
rejtenünk a hajót! – mondtam a droidnak. 
Ahol ennyi víz van, ez nem jelenthet gon-
dot, véltem. Hosszú percekig köröztünk 
azonban, amíg a szenzorok nagyobb üre-
get jeleztek, és közben a pólustól távolabb, 
jócskán délebbre sodródtunk. Itt már a zord 
sziklavilágot többször világította meg a fel-
hők között a sárgás napfény, az erdők hara-
gos zöldjét a rétek élénkebb színei váltották. 
A szenzorok végül egy mély hasadék felé ve-
zették a hajót, aminek végén megdöbbentő 
méretű sötét üreg tátongott. 

 – Reméljük nem valami exogorth-szerű mu-
táns sziklagiliszta szája – mondtam, de a 
robot humorérzéke le volt csavarva, más 
társaságom meg nem akadt, az elvárt kacaj 
nem harsant fel. A hajó lassított és puhán 
belebegett a barlangba. Az üreg, amiben le-
szálltunk, hatalmasnak tűnt, a teteje a sötét-
be veszett. Alján patak csordogált és puha, 
sáros üledékbe süppedtek a leszállótalpak. 

 – Készítsd elő a siklót, az megfelelő lesz erre a 
helyre. Én összepakolok... Hogy mit sípolsz? 
Mit hozzak? Extra rozsdamentesítőt? Nem 
bírod a párát, mi? Rendben, impregnállak, 
mielőtt elindulunk…

Az üledék (vízi közegben értelmezve) 
laza, vízi környezetben lerakódott nagy 
víztartalmú, iszapszerű anyag. Kialakul-
hat mállással vagy fizikai aprózódás-
sal. Mindkét folyamat során a kőzetek 
kisebb darabokra esnek szét, a mállás 
folyamatában kémiai változáson is át-
esnek. Gyakran mindkét folyamat, az 
aprózódás és a mállás egyszerre érvé-
nyesül. Az üledékképződéshez szüksé-
ges továbbá a létrejött anyag elszállítá-
sa, majd az elszállított anyag lerakása, 
„ülepedése” is.

A detektorok, fegyverek mellé esőköpeny is ke-
rült a csomagba. 

 – Élelemmel nem állunk valami fényesen, de 
biztos vagyok benne, hogy találunk itt ezt-azt. 

 – Mi? Nem, nem csak algát. 

Vetettünk még egy pillantást a barlangra, falait 
simára csiszolta a víz, hátrébb, ahol már alacso-
nyabb és keskenyebb volt az üreg, nagy kőosz-
lopok szűkítették tovább a járatot, és mindenütt 
hallatszott a víz csepegése, csobogása. A szen-
zorok nem jeleztek magasabb rendű életet, gő-
teféle apró kétéltűek iszkoltak el néha a lámpa 
fényéből – nem tűntek igazán veszélyesnek.

A sikló kidugta orrát a napfényre. Óvatosan 
kémleltem körül, a szememnek szoknia kellett 
a napfényt, de úgy tűnt, senki sem akarja ki-
használni a pillanatnyi bizonytalanságot. A na-
booi hatóságok számára egy mandalori űrhajó 
ugyanis felért egy becsületsértéssel. Az én űrha-
jóm pedig ezt többszörösen tetézte. Naboo az a 
bolygó, ahol a fejvadász céhek működése nem 
engedélyezett, ezért, ha nem akartam bolygókö-
zi konfliktust okozni, mindenképpen inkogni-
tóban kellett maradnom. Mögöttem a barlang 
ürege sötéten ásított, a sziklaüreg oldalán is a 
víz nyomait véltem felfedezni, és rájöttem, hogy 
a forrás most éppen csak alapjáraton van. Ha 
máskor érkezem ide, sokkal nagyobb vízhoza-
mot láthattam volna. A detektor képernyőjén a 
jel halványan világított – keresd a vizekben… 
hát legyen.

Vukifej méretű görgetegek egy nabooi 
folyómederben
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A forrás az a hely, ahol a felszín alatti vi-
zek (talajvíz, rétegvíz, karsztvíz) napvi-
lágra bukkannak. A források általában 
a folyóvizeket táplálják, de előfordul-
nak tavak mélyén feltörő források is. 
Ez része a nagy földi vízkörforgásnak, 
hiszen a talajba, kőzetekbe beszivárgó 
csapadék, a felszín alatt összegyüleke-
zik és ezeken a forrásokon kerül újra a 
felszínre.

Elindultunk a hasadékban, a falak kétol-
dalt meredeken, egy „V” két szárát formáz-
va szöktek a magasba. A mederben vukifej 
méretű sziklagörgetegek hevertek szürkésfehér 
kavicságyon. Ezek között a víz most szinte elve-
szett, de valósággal érezni lehetett azokat az erő-
ket, amik akkor támadnak, amikor a vízhozam 
megnő, a patak haragos hegyi folyóvá változik 
és görgeti-cibálja magával a köveket és a min-
denfelé heverő öles fatörzseket. Ezeket kellett 
kerülgetnünk, egyébként a völgy kellemes álcá-
zást biztosított, megvolt vagy 30-40 méter mély. 

A vízhozam a folyó keresztszelvényén 
időegység alatt átfolyó vízmennyisé-
get jelöli. A leggyakrabban használt 
mértékegysége a m3/s és a l/s.

Aztán valami megváltozott, oldalról több mel-
lékpatak is csatlakozott, a környező sziklák 
színe is más lett, és a patak egyszer csak szinte 
eltűnt. Mivel elmerültem a látványban, a droid 

rémült sípolására kaptam csak fel a járművet, 
majdnem szétkenődtünk az összezáródó 
sziklafalakon, mint zaduwarri szivárványlégy a 
csillagromboló orrán. Emelkedve mentünk egy 
kört. A patak nem tűnt el, csak nagyon mély, 
keskeny kanyon alján tekergett tovább, de a 
falak olyan szűkek voltak – kanyargós, simá-
ra oldott-csiszolt formákkal –, hogy lehetetlen 
lett volna siklóval átmenni rajtuk. Felemelked-
tünk és a hegyoldalban ereszkedve haladtunk 
tovább. Hamarosan kiszélesedett a kanyon, zú-
gók sorozata következett, majd lassan elcsen-
desült a folyóvá duzzadt patak, s ellaposodott 
a táj. A víz több ágon folyt tova, köztük kavics-
szigetek, ágas-bogas hálózatot alkotva. És egy 
emberalak.

Ha a folyó sziklába vájja medrét, akkor 
kanyonok, szurdokok alakulnak ki, 
akár függőleges sziklafalakat is kiala-
kítva. Az egyik leghíresebb ilyen mó-
don kialakult kanyon, a Colorado-fo-
lyó által kivájt Grand Canyon.
Nem minden folyó torkollik egyene-
sen a tengerbe, vagy óceánba, hiszen 
vannak, melyek nagyobb folyókba 
ömlenek. Ebben az esetben mellékfo-
lyóról vagy mellékágról beszélünk. A 
vízgyűjtő terület legnagyobb folyója a 
főfolyó, az abba torkolló kisebb folyók 
annak mellékfolyói.
A zúgó (vagy sellő) sziklamedrekre 
jellemző forma, amely akkor alakulhat 
ki, ha a vízfolyás rendelkezik nehezen 
mozgatható görgeteget tartalmazó 
fenékhordalékkal, amelyet csak az 
időnként hirtelen lezúduló árvíz ké-
pes megmozgatni. A zúgók a folyók 
meredekebb szakaszain alakulnak ki, 
amikor a meder egyenetlenségein a 
víz feltorlódik, majd átbukik.
A zátony a folyómeder azon része, 
amelyet a vízfolyás hordalékkal töl-
tött fel. Általában alacsony vízállás 
idején sem száraz. Az olyan zátonyo-

Felsőszakasz jellegű folyó a Naboon



naboo a naboo királynoje

89

kat, amelye ket ritkán borít víz, és 
amelyeken növényzet is megjelenik, 
inkább szigetnek nevezzük. A záto-
nyok anyaga a folyó hordalékához 
igazodik. Léteznek iszapzátonyok, 
amelyek leginkább a folyók alsó 
szakaszán alakulnak ki. A homokzá-
tonyok érdesebb, nehezebb szem-
csékből állnak és gyorsabban mozgó 
vízben rakódnak le. A kavicszátonyok, 
vagy kavics ágyak gyorsan folyó vizek-
ben alakulnak ki a folyók felső szaka-
szán. A kavicsszigetek akár fejnagysá-
gú görgetegekből is felépülhetnek.

 – Humanoid – mondtam, de inkább magam-
nak, mint a droidnak. 

Az illető nem csinált semmit, csak állt, fél lábbal 
a vízben. Mindennek látszott, csak veszélyesnek 
nem, úgyhogy megkockáztattam egy kapcso-
latfelvételt. Információkra volt szükségem, ha 
közelebb akartam kerülni a kristályhoz – eddig 
mindig az vezetett a megoldásra, ha megértet-
tem egy bolygó rejtett titkait. Elegáns kört ír-
tam le a siklóval és kecsesnek szánt közelítéssel 

leszálltam egy füves réten, valamivel a vízpart 
felett. Pár lépéssel szemből közelítettem embe-
rünket (ha ugyan ember volt, de annak tűnt), 
aki zavarba ejtő módon nem is nézett rám, pe-
dig nem lopakodtam, sőt, szándékosan keltet-
tem némi zajt, ahogy a parton caplattam, mivel 
nem akartam megijeszteni. Csak állt, lehunyt 
szemmel és mezítláb a vízben. 

Fura hobbi lehet – gondoltam. Megálltam tőle 
vagy két méterre és halkan köhintettem. Inge-
rülten nézett fel, láthatóan megzavartam vala-
miben. Végigmért, de nem tudom, rájött-e, mi-
féle szerzet vagyok, bár így páncélban kicsi volt 
az esélye, hogy túlmozgásos gungannek nézzen, 
mert haragja tapintható volt – szó szerint érez-
tem magam körül.

 – Elnézést, megzavartam valamiben?

 – Igen. Ha nem látná, horgásztam.

 – Bot, horog, szigony és háló nélkül?

 – Semmi ilyesmire nincs szükség – a fölényes-
ség sütött belőle – Csak az elme erejére!

Értetlenül bámulhattam.

 Kanyon a Naboon



naboo a naboo királynoje

90

 – Sosem hallott még a híres nabooi mentálhor-
gászatról?

Ismét bebizonyosodott, hogy a galaxis tele van 
bizarr dolgokkal…

Letelepedtünk a part magasabb részén, a ka-
nyarulat külső oldalán, alattunk rohant tovább 
a víz és ráláttunk a belső oldal kavicsból-ho-
mokból épülő zátonyaira. A megzavart horgász 
hangulata lassan megenyhült, amint a rögtön-
zött tűz mellett megkínáltam a kulacsból a 
féltve őrzött antakirai tűztáncos néhány kor-
tyával. Nagy, kövér halakat vett elő egy vízben 
úszó szákból, én pedig csodálkozva néztem, 
sosem gondoltam volna, hogy a vízben ácsor-
gás eredményes lehet. Az ezüstösen csillogó 
pikkelyek hamar a kés áldozatául estek, egyko-
ri gazdáik lustán forogtak a tűz felett, a közeli 
galériaerdőből vágott cserjék rugalmas ága-
in. Ideje volt, hogy kikérdezzem emberünket 
(tényleg az volt, bár ilyesmire nem illik a jobb 
rendszerekben közvetlenül rákérdezni), hogy 
mit kell tudnia a magamfajta kő- és fejvadász-
nak a bolygóról.

A kavics természetes módon aprózó-
dott kőzetanyag, amelynek szemcse-
átmérője 2 mm-nél nagyobb.
A homok természetes módon aprózó-
dott kőzetanyag, amelynek szemcse-
átmérője 0,02 mm-nél nagyobb, de 2 
mm-nél kisebb. 
Az iszap természetes módon aprózó-
dott kőzetanyag, amelynek szemcse-
átmérője 0,002 mm-nél nagyobb, de 
0,02 mm-nél kisebb.
Folyókanyarulat (meander) a folyó-
vízáramlás, és az áramlás hatására, 
a folyóparton meginduló erózió kö-
vetkezményeként alakul ki. Ha a par-
terózió megindult, akkor a kialakuló 
folyókanyarulat külső ívének eróziója, 
valamint a belső ív menti hordalék-
lerakás következtében továbbfejlő-
dik, és további kanyarok kialakulását 

eredményezi. A kanyarok ennek kö-
vetkeztében egyre közelebb kerülhet-
nek egymáshoz, a folyó előbb-utóbb 
megtalálja a rövidebb utat és átvágja 
ezeket a hurkokat. Ezek lefűződésével 
alakulnak ki a patkó alakú holtágak 
vagy morotvatavak.

Mint megtudtam, a mentálhorgászat lényege, 
hogy a horgász elméjével magához hajlítja a hal 
akaratát (én ennek létezésében sem voltam biz-
tos korábban), ami így odaúszik hozzá, s im-
már akár kézzel is megfogható. Csak kitartó-
an kell koncentrálni. A hideg vízben ácsorgás 
állítólag segíti az összpontosítást; nem csoda, 
hogy a képzett mentálhorgászok között sok a 
fagyásos sérült. Nem akartam emberünket az-
zal húzni, hogy az elmebirkózás egy hallal nem 
kiemelkedő teljesítmény, a vacsora ugyanis re-
mek volt. 

 – Mi érdekelhet itt egy bolygókutatót? – tettem 
fel a kérdést a második hal marcangolása 
közepette.

 – Hát, ha van benne egy kis Erő-érzékenység, 
akkor a mentálhorgászat – vonta meg a vál-
lát, jelentős szűklátókörűségről téve tanú-
bizonyságot. Azt mondják, vonzók a vize-
ink: ami nekünk természetes, az másoknak 

Görgetegek
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ritkaság. A tóvidék vonzza az idegeneket és 
gyakran látni turistákat a tengerpartokon is. 
A gunganek is folyton csinálják nekik a fesz-
tivált.

 – Persze – majszolta tovább a halat –, rengeteg-
féle lény nyüzsög a fővárosban, Theedben is 
– arcán látszott a mély megvetés azok iránt, 
akik a kővárosokat és a kifinomult kerteket 
részesítik előnyben a hegyi folyók lábszárfa-
gyasztó hidegével szemben. 

Másnap reggel a kihűlt tűz hamuja mellett vet-
tem búcsút a mentálhorgásztól. Továbbindul-
tam… Nagyjából biztos voltam benne, hogy jó 
nyomon járok, követni kell a vizeket, és meg-
lelem a következő kristályt, amelyet remélhe-
tőleg még a planetográfus orra előtt orozhatok 
el. Dél felé repített a sikló, a folyó megváltozott, 
lustán szétterülve öntözte a vidéket. Előttem a 
délelőtti nap fénye ezernyi kis tükrön csillant 
meg a lágyan hullámzó tájban, megérkeztem a 
híres tóvidékre, ahol kifinomult hotelek és főúri 
kastélyok szolgálják az elvonulást és az elmél-
kedést.

A táj felülről nézve olyan volt, mintha ezernyi 
meteorit bombázta volna egykor – de valami 
nem stimmelt. Számtalan krátert láttam már 
szerte a világegyetemben, de jobbára csupasz, 
száraz bolygókon, mindegyiknek jókora pere-
me volt. Az itteni tavak inkább csak változatos 
méretű, kerekded gödrök voltak. Annyit még 
én is tudtam, hogy ilyen nedves klímán nem az 
a kérdés, honnan van víz, hanem hogy honnan 

a mélyedés. Természetesnek tűntek, de nem 
folyók mellékágaiból fűződtek le, ilyen nedves 
éghajlaton pedig aligha a szél hozta őket létre – 
több tippem hirtelen nem volt. 

Rákanyarodtam a legfontosabb látnivaló, a 
Szerelmesek Vízesése felé vezető útvonalra és 
letettem a siklót egy finoman a tájba illesztett, 
félig süllyesztett parkolóházba. Közel sétáltam 
a vízeséshez. A folyó, amit követtem, nagyjá-
ból 30-40 méteres mélységbe bukott alá, mint-
egy száz méter szélességben, hatalmas, félkörí-
ves sziklafalat hozva létre. A sziklafal veszettül 
csillogott valami ismeretlen ásványtól, ahol a 
reggeli nap fénye ráesett. Közelebb mentem, s 
növekvő robajra lettem figyelmes, velem szem-
ben párától ázott párok andalogtak egy rózsa-
szín kagylók mintázatával borított ösvényen. 
Azt hittem, tévedésből egy gungan kamaszlány 
álmában kötöttem ki.

Vízesésnek a folyómeder mentén, hir-
telen nagy szintkülönbségek esetén 
kialakuló, függőlegesen lezúduló víz-
tömeget nevezzük. A hirtelen szintkü-
lönbség erózió hatására is kialakulhat, 
de előfordul az is, hogy a folyó lépcső-
zetesen változó területen halad. A Föld 
legnagyobb vízesése a dél-amerikai 
(Venezuela) Angel-vízesés, amelynek 
magassága 979 méter.

Vízesés a Naboo bolygó fővárosában



naboo a naboo királynoje

92

Elhatároztam, hogy kérdezősködöm, de lent a 
kilátóplatformon csak egy egymásba feledkezett 
szerelmespár és a döbbenetes dübörgés foga-
dott. Sosem gondoltam volna, hogy egy vízesés 
ilyen hangos. Lehet, ezért vélik ennyire roman-
tikusnak, nem kell semmit mondani, úgysem 
hall a másik.

Visszaballagtam a parkolóházhoz, ahol felfigyel-
tem a parkolóőrre. Ezen a bolygón szokatlanul 
egyszerű ruházatát láthatósági mellény fedte, 
korlátozott, de nagy elszántsággal gyakorolt ha-
talma jelképeként világító botot markolt, és ha 
véletlenül jött egy-egy jármű, azzal irányította 
a megfelelő parkolóhely felé. Mint egy mutáns 
törpe-mentálhorgász, kajánkodtam magamban. 
Emberünk láthatóan nem szakadt bele a mun-
kába, ráérősen támasztotta a falat, elmélyülten 
rágcsált valamit és közben – s ez adta az igazi 
értékét – szúrós tekintettel figyelte a bámészko-
dó turistákat.

Szóba elegyedtem vele, és megkínáltam őt is 
egy kis itallal – óvatosan körülnézett, láthatólag 
nem tartotta hivatalával összeegyeztethetőnek 
az ivást, de torka szárazabb volt a köte les-
ségtudatánál.

 – Nem tűnsz idevalónak – kezdte. 

 – Nem egy bátor tipp – néztem végig magamon, 
bár eléggé kilógtam a szerelmespárok 
tömegéből – amúgy is csupa idegen jár erre, 
nem igaz?

 – A helyiek jobbára elkerülik, van más, kevésbé 
felkapott hely. Mióta elterjedt a legenda, hogy 
itt vendégeskedett a klónháború hőse, Anakin 

Skywalker, aki állítólag nem vett részt a jedik 
felségárulásában sem… hát, özönlenek is a 
népek. Most még hagyján, de látnád naple-
mentekor, amikor a sziklafalak rózsaszínben 
és lilában táncolnak – enyhe rángás futott át 
arcán.

 – Láthatólag Te sem nagyon illesz a gazdag és 
kifinomult nabooiak közé…

Elvigyorodott, a fejét rázta.

 – Ez a munka túl koszos és méltóságon aluli egy 
nabooinak. Már az ük-ükapjuk is palotában 
lakott. Le is esne az aranyalma a családfájuk-
ról, ha ilyesmit kéne csinálniuk. Erre pont jók 
vagyunk mi.

 – Ki az a mi? – kérdeztem, bár most, ahogy 
eleget hallgattam, lassan ismerőssé vált az 
akcentusa.

 – Mi, a bevándorlók. Interplanetáris szeren-
csepróbálók. Akik nem akartunk éhen veszni 
az anyabolygónkon, olyan szánalmas és re-
ménytelen helyeken, mint mondjuk a Jakku.

 – A Jakkuról jöttél? – lepődtem meg.

 – Nem, hanem még egy annál is kevésbé ismert 
helyről. Az én bolygómról még senki sem hal-
lott, senkit sem érdekel. Anyám mindenét oda-
adta pár tévedésből odavetődött csempésznek, 
hogy magukkal vigyenek. Aztán azok eladtak 
egy közepesen gonosz emberkereskedőnek a 
külső gyűrű valamelyik porfészkében. Mun-
kaerő-kölcsönzéssel foglalkozott, kiközvetített 
egy bányabolygóra, pár száz fényévnyire in-
nen. Két ember helyett dolgoztam, míg kivál-

Folyómederben kialakult szigetek
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tottam magam. Felkönyörögtem magam gé-
pészinasnak egy dokkba került turistahajóra, 
ami itt kötött ki. Megléptem és évekig bujkál-
tam, mire megtaláltak, már volt munkám: egy 
vágóhídon daraboltam falumpaset-húst, ami 
ínyencségnek számít errefelé. Hasznosnak 
ítéltek, maradhattam, felküzdöttem magam 
ide – mutatott körbe –, elvettem egy kedves 
lányt, aki a Kothlisról keveredett ide és öreg 
nabooiakat gondozott. Elégedetten pillantott 
fel. Valamiért azt hiszem, Téged nem igazán 
érdekel az életem.

 – Nem is tudtam, hogy élnek bevándorlók a Na-
boon – mondtam őszinte csodálkozással.

 – Egyetlen gazdag bolygó sem nélkülözhet min-
ket – mondta sajátos bölcsességgel – vagy az 
új jövevényeknek, vagy a bolygó szegénység-
ben tartott részének, de el kell végeznie ezeket 
a munkákat. 

 – Úgy tűnik, a gunganek erre kevésbé voltak al-
kalmasak – tette hozzá kaján vigyorral.

 – Én úgy hallottam, hogy a gunganek és az em-
berek békében élnek itt együtt.

 – Nem sokat zavarják egymást. A gunganek 
társadalma elég hierarchikus, főnökeik ural-
nak szinte mindent. Nabooi szemmel elég 
fura, mindig kicsit idegenkedni fognak tőlük.

Kortyoltunk még egy isteneset. 

 – És az idegenek, akik itt megfordulnak? Csupa 
szerelmespár?

 – Hát nem sok magadfajta magányos fickót 
látni errefelé, bár hébe-hóba akad itt egy-egy 
fura szerzet. A múltkor is, erre járt az a canto-
nicai szubtér-dj gyémántokkal kirakott privát 
hajójában, aztán volt egy vallási megszállott, 
aki arról prédikált, hogy a galaxist meg kell 
tisztítani a hiperűr-démonoktól, de őt elvitték 
a rendfenntartók. Ja és az a planetológus … 
valami követ keresett. 

Azt hiszem sikerült palástolnom hirtelen izga-
tottságomat. 

 – Planetológus? Miféle az a planetológus?

Folyó vizét visszatartó gát

 – Izgágának tűnt. Jött, méregetett valami 
műszerrel és hablatyolt valami kövekről. Ol-
dalzsebes nadrág, mellény, idétlen öltözék és 
bozontos haj. Nem adnám hozzá a lányomat.

 – Kövekről? – sürgettem – Miféle kövekről?

 – Egy speciális, valami kybernek hívott kris-
tályt keresett. Volt valami eszköze is hozzá. 
Végül elindult a tenger felé, ott bányásznak 
ilyeneket.

 – Bányásznak, a tenger alatt? – értetlenked-
tem, ezúttal nem megjátszva a hülyét, tény-
leg meglepődtem.

 – Oh igen, a gungan családok uralják a biz-
niszt. A nagy folyó, a Tamarena eléri a ten-
gert és rengeteg hordalékot visz magával, köz-
tük a felföld kincseit, az ékköveket, változatos, 
értékes kristályokat. Ha ez a planetológus a Te 
embered – húzta széles, átlátok ám a szitán 
mosolyra száját, széltől és viszontagságoktól 
cserzett arcán –, akkor valamelyik bánya-
üzem körül fog koslatni. A BKY–45 a legna-
gyobb. Keresd Laruh Kneedet, ő egy gungan. 
Megbízhatatlan, korrupt és nem tud lakatot 
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tenni a szájára. Bár egyszer egy idegesebb 
társaság egy kocsmában megpróbálta, azóta 
lyukasak kicsit az ajkai. De mindenkit ismer, 
és mindenhová van bejárása. 

Megköszöntem, elköszöntem. Csak követni 
kell a folyót. Siklóra ültem és továbbrepültem 
délnek, magam mögött hagyva a tóvidéket. 
Mindent megkérdeztem, csak azt nem, mi ala-
kította ki ezeket a tavakat – morogtam magam-
ban. Utasítottam A5-öt, hogy nézzen utána az 
adatbázisban. A válasz meglepett, szerinte vagy 
hétezer éve itt még jégtakaró borította a tájat és 
az csiszolta hullámosra a felszínt, alakítva ki ki-
sebb-nagyobb tómedencéket. 

A folyó nőttön-nőtt, bár egyre többször kellett 
kerülőt tennem, hogy ne legyek szem előtt. Itt 
már benne jártam a civilizációban, a parton 
városok terpeszkedtek, a víz itt településeknek 
adott életet. Lustán cammogó folyami bárkák 
cipelték nehéz, de ráérős terheiket, ez még min-
dig a legolcsóbb szállítási mód. Hidak ívelték át 
a folyót, büszke ívekkel egyre nagyobb terpeszt 
dobva, ahogy maga a folyó is egyre szélesebb 
lett az újra és újra belésiető patakoktól, mellék-
folyóktól. Ősi városok és ódon paloták romjai 
magasodtak büszkén a folyóra néző magasabb 
teraszokon. Modern ipartelepek húzódtak azo-
kon a területeken, ahol a gátak védték a lapá-
lyosabb részeket. Hosszú, de tanulságos utazás 
volt, amelynek során feltárult Naboo békés és 
szorgos arca.

A gát a folyó keresztirányában meg-
épített műszaki építmény, amelynek 
célja, hogy a folyó vizét az építmény 
felett felduzzassza, vagy teljesen el-
zárja. Az ilyen építmények segítségé-
vel szabályozhatóak a folyók, villamos 
energiát termelhetünk, vagy öntöző-
vízhez juthatunk. Azonban környezet-
károsító hatásai is jelentősek.
Teraszok (folyóteraszok) akkor alakul-
nak ki a vízfolyás mentén, amikor az 
adott szakasz jellege megváltozik. A 
folyóknak három szakasza van: felső, 
közép és alsó. A felsőszakasz jellegű 
folyók esetében a völgy mélyítése, 
középszakasz jellegű vízfolyások ese-
tében a meder szélesítése a jellemző. 
Ennek a bevágódó-szélesítő munká-
nak az eredménye hosszú távon a lép-
csős formák, azaz a teraszok kialaku-
lása. Alsó szakaszon pedig elsősorban 
a kanyarulatképződés a megszokott.

Estére a magaspart tetején találtam magamnak 
menedéket egy házban, ami fantasztikus kilá-
tást nyújtott. Egyedül állt egy homorú partfal 
tetején, és rögtön megértettem, miért hagyták el 
tulajdonosai. A homorú partfal nagyon mere-
deken szakadt le mellette, már-már a ház sarkát 
fenyegette. A mélyben friss csuszamlás nyomai 
is látszottak, alul pedig megfontolt, de kitartó Folyópart eróziója



naboo a naboo királynoje

95

erejével hömpölygött a folyam. Bevackoltam 
magam a folyótól legtávolabbi zugba, és remél-
tem, hogy a lassú erózióból nem most csapunk 
át a hirtelen változásba.

Az erózió a csapadékvíz, valamint a 
folyóvíz felszínromboló munkája. A 
felszínen lefolyó víz, az esőcseppek 
becsapódása a felszínre (csepperó-
zió), vagy a talajba szivárgó víz oldó 
hatása (oldásos erózió) következté-
ben alakul ki.

A folyó és folyam olyan állandó moz-
gásban lévő víztömeget jelent, amely 
egy forrásból vagy tóból ered és egy 
másik folyóba, tóba, tengerbe, óceán-
ba ömlik. Vize a gravitáció hatására a 
magasabb területről alacsonyabb terü-
letekre folyik. A folyam nagyobb vízfo-
lyást jelöl, mint a folyó. Előbbi hossza 
legalább 1000 km, vízgyűjtő területe 
150 ezer km2-nél nagyobb.

Másnap a reggeli órákban továbbhaladva azt is 
kezdtem gyanítani, hogy rossz helyen járok, és 
a parkolóőr talán nem erre a folyóra gondolt. A 
túlpart már alig látszott, olyan szélessé vált a víz. 
Nagyjából kitárult, mint egy tölcsér. A levegő-
ben indokolatlanul nagy és igencsak gonoszul 
néző fehér madarak köröztek, és néha le-lecsap-
va közelharcba bonyolódtak valami halféle lény-
nyel. Kénytelen voltam útbaigazítást kérni egy 
part menti csehóban, ahol különösen furcsának 
tűnő csápos lényeket szolgáltak fel mindenféle 
mártásban. Felvilágosítottak, hogy rossz helyen 
keresem a bányákat, a mélyvízű tölcsértorkolat-
ban a hordalékot messze kimossa a víz az óceán 
mélyére. A deltavidékre kell továbbmennem, ott 
lesz majd, amit keresek.

A folyók torkolattípusai az apály-da-
gály következtében kialakuló vízmoz-
gástól függenek. 

A deltatorkolat olyan folyók eseté-
ben jellemző, amelyek beltengerek-
be ömlenek, tehát az apály-dagály 
hatása nem jelentős. Emiatt a víz-
folyás által lerakott hordalék záto-
nyokat, szigeteket, hordalékkúpo-
kat épít, amelynek következtében a 
folyó több ágra szakad. Ilyen típusú 
torkolata alakult ki a Nílusnak és a 
Dunának is.
A tölcsértorkolat mély vizű, a tenger 
felé kiszélesedő torkolattípus, ami 
olyan folyók torkolatánál alakul ki, 
amelyek nagy tengerjárású tengerek-
be, öblökbe ömlenek. Az ilyen típu-
sú tengerpartokon a folyó hordaléka 
nem rakódik le (ahogy a deltatorkolat 
esetében), hanem a dagálykor meg-
növekvő víztömeg magával sodorja 
azt. Klasszikus tölcsértorkolata van a 
Temzének, az Elbának, valamint a La 
Platanak, amely a világ legszélesebb 
ilyen típusú torkolata.

Gyanakodásukat csak részben oszlatta el az 
ingyen kör, amit a csehóban fizettem a társa-
ságnak. Amikor továbbindultam és kelet felé 
kanyarodtam, éreztem magamon a szúrós 
tekinteteket. Mindig akad egy házmester-
lélek, aki kötelességének érzi bejelenteni 
a magamfajta ártatlan fejvadászt, így 
óvatosabbra vettem a figurát. Lejjebb ereszked-
tem a tengerparton. Halászfalvak maradtak el 
mögöttem, s némi döbbenettel láttam, hogy a 
magas partfalak mellett a hajók a gerincükön 
ülnek az iszapban, legalább 10-15 méterre az 
utcaszinttől. Aztán rájöttem, hogy apály idején 
vagyok, és bizony igen nagy a szintkülönbség 
a két szélső pont között. Jó nagy holdjuk lehet, 
vagy nagyon közel, morfondíroztam. Hirtelen 
eszembe jutott, hogy múlt éjjel három holdat 
is láttam az égen, míg A5 korábbi adatsorában 
ezek közül külön kiemelte az Onoam holdat, 
ahol a nabooi elit többsége tartott magánnya-
ralót, így a néhai szektorkormányzó, Panaka 
moff is.
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Az óceánok, tengerek szintje folya-
matosan változik, ezt nevezzük ten-
gerjárásnak vagy árapályjelenség-
nek, amelynek kialakulása a Holdnak 
köszönthető, illetve a Hold-Föld 
rendszer tömegvonzásának. A víz-
szintemelkedést nevezzük dagály-
nak, a csökkenést apálynak. Egyidő-
ben két-két helyen figyelhető meg a 
Földünkön apály és dagály, az egyik 
dagályhullám a Föld Hold felőli ol-
dalán, a másik ezzel szemben a Föld 
másik oldalán található. A dagályhul-
lám magasságát alapvetően a Hold 
mérete és annak távolsága határozza 
meg. Ha egy adott bolygónak közeli 
holdja van, vagy nagyon nagy mére-
tű, akkor a dagálymagasság is nagy 
lesz.

A harmadik falunál jártam, amikor a besugár-
zás-jelző csipogni kezdett – valaki a szenzorait 
próbálgatja rajta. 

 – Bemérés, fókuszált sugárral – utasítottam 
A5-öt – amíg nincs meg a forrás, zavarás, 
széles frekvencián.

Ez persze kétélű dolog volt, mert ha üldözőim 
– ha ugyan tényleg engem követtek, és nem 
csak véletlenül sodorta őket erre az univerzum 
legnagyobb ereje, az unalom – elég képzettek, 
és jól felszereltek, azoníthatják a zavarás forrá-
sát, és arra is rájöhetnek, hogy tudom, hogy ott 
vannak. 

Ahol a szárazföld hirtelen véget ért, a ten-
ger hatalmas morajlással ostromolta a fehér 
és szürke árnyalatokban játszó, 30-40 méter 
magas sziklafalat. Mint valami hatalmas süte-
mény, sok-sok rétegből álló torta – egy zonsza-
uszi sziklaevő zavuárd pontosan így is érezné. 
De szerencsére itt egy sem volt a problémás 
jószágból, amely gyors ütemben pusztítja saját 
élőhelyét. 

Meredek fordulóba vittem a siklót, megkerültem 
egy, a faltól elszakadt, a hullámveréssel magá-
nyosan dacoló sziklaoszlopot. Néhány, a koráb-
ban megfigyelt, indokolatlanul nagy sirályforma 
lény közül hangos visítozásba kezdett a kőpillér 
tetején álló fészkében. Egyik lustán fel is rebbent, 
de nem volt esélye utolérni. Alig egy méterrel a 
hullámok teteje felett suhantam, és átszágul-
dottam egy káprázatos kőív alatt, majd minden 
ügyességemet bevetve szabályosan beálltam egy 
kiöblösödő üregbe, amit szintén a hullámok vág-
hattak a sziklába. A manőver előtt lekapcsoltam 
minden szenzort, és reméltem, hogy nyomomat 
vesztették. Igyekeztem beleolvadni a háttérbe és 
– bár ez nem tartozik legfőbb erényeim közé – 
türelmesen várni, amíg odébbállnak. 

Egy jó fél órát dekkolhattam a barlangban, 
amikor a vízszint emelkedése tudtomra hozta, 
hogy ideje távozni, amíg ezt még száraz páncél-
lal megtehetem. Kióvatoskodtam a napfényre, 
majd elhagytam a partot és dimbes-dombos, 
hullámos táj felett suhantam tovább. Hamaro-
san átvágtam azon a félszigeten, aminek eddig a 
partvonala mellett haladtam, és a másik oldalon 
ismét feltűnt a tenger.

Magaspart a Naboon
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Ár-apály a Naboon

Egy kisebb folyócska szerény méretű  
deltatorkolata

Ez a part nagyon más volt. Hosszú, lapos, unal-
mas, semmilyen fedezéket nem nyújtó, s ilyen 
szempontból meglehetősen veszélyes. Másfelől, 
meglepni sem könnyű itt az embert. A partot ép-
pen most öntötte el a növekvő dagály. Megannyi 
csatorna, patakocska és kisebb-nagyobb folyó 
hozta a vizet, csak most éppen nem a partról a 
tengerbe, hanem ezúttal a tengerből a part felé. A 
dagály összekapcsolta a kisebb tavakat, melyek-
ben a halak fellélegeztek a friss víz érkeztével. 
Az emberek, akik eddig a part finom homokjá-
ban, vagy iszapjában járkáltak, és kagylót, vagy 
ki-tudja-milyen kincseket keresgéltek, most si-
etve kerestek valamilyen magaslatot. A távolban 

Víz alatti város a Naboon
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feltűnt egy folyó ezüstös csíkja is, amely azon-
ban csak itt-ott látszott ki a partját kísérő dús 
növényzet mögül. Megérkeztem a deltavidékre, 
és szerencsére követőimnek, akárkik voltak is, 
már nyoma sem volt. Ha ez a delta, akkor a város 
a horizonton pont az lesz, amelyiket kerestem, 
ahol megtalálhatom a minden lében kanál gun-
gant, és talán a planetológust is.

 Lapospart Naboon 

A településtől távolabb elrejtettem a siklót és 
gyalog indultam befelé. A város fura keverékét 
mutatta több különféle funkciónak, de az utcán 
lófráló lények többsége inkább tűnt munkásnak, 
mint nyaralónak vagy előkelő nabooi polgár-
nak. A gunganek meglehetősen sokan voltak, 
és mint mindig, kifejezetten idétlen hatást kel-
tettek, ha szárazföldön mozogtak. Az evolúció a 
víz alatti életre tökéletesítette őket, hatalmas tal-
paik, amelyek ideálisak voltak az úszáshoz, itt a 
parton gyakran összeakadtak, ahogy valamiféle 
papucsba bújtatva caplattak velük a számukra 
némileg idegen flaszteren. 

A kikötőnegyed peremén kocsmáról kocsmá-
ra jártam, hogy a planetológus, vagy legalább 
a gungan, Laruh Kneed nyomára akadjak. 
Ahogy az ilyen helyeken lenni szokott, végül 
minden fordítva történt. Külsőm ugyan óvatos 
tiszteletet keltett a csehók közönségében, de 
mivel egyedül voltam, vélhetően nem ítéltek 
igazán életveszélyesnek. Éreztem, hogy figyel-

nek, ahogy a negyedik bárból is kifordultam, 
ahol egzotikus hártyásszárnyú táncosok (nők? 
ki tudná ezt megmondani) voltak hivatva szó-
rakoztatni a nagyérdeműt. A következő sarkon 
három gungan vett körül, bizonyára nehézfiúk, 
már a helyi mértékkel mérve, de nehezen sza-
badultam a komikus összhatástól. Elvetettem 
az első ösztönös ötletemet – tudniillik, hogy ki-
lyuggatom a cafrangos füleiket – és úgy döntöt-
tem, együttműködő leszek.

 – Miért keresed Laruh Kneedet?

 – Voltaképpen nem is ő kell nekem, de egy közös 
ismerősünk szerint lehetnek eladó informáci-
ói számomra. Olyasmi, amiért kreditet is fi-
zetnék…

 – Miféle információk?

 – Egy planetológust keresek – ez láthatóan nem 
mondott nekik semmit, bután néztek rám –, 
vagy egy különleges, áttetsző kristálydarabot.

Erre már megvonaglott a szájuk és zsebük felé 
kaptak. Eljött az idő a megelőző csapásra, gon-
doltam, oldalt léptem, megrántottam a legkö-
zelebbi gungant, és lábát kisöpörve nekivágtam 
a másiknak. A harmadik kezében már valami 
lőfegyver villant, de a következő csapásomra 
kiesett a kezéből, majd egy félköríves rúgás a 
padlóra küldte. A két elsőként kezelést kapott 
nehézfiú egyike már tápászkodott felfelé, de 
nem tudta meghazudtolni gungan önmagát és 
átesett a saját lábán. A harmadik jobbnak látta 
eliszkolni, a második meg már tompán bámult a 

Víz alatti bányagép
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Víz alatti bányagép

sugárvetőm krómosan csillogó, a gyakori hasz-
nálattól patinás csövébe. 

 – Na, szóval? Csevegünk még, vagy elviszel 
Kneedhez?

Az árnyékból újabb hosszú lábú, lapátfülű, ka-
csacsőrű gungan bontakozott ki. 

 – Tedd el a fegyvert fejvadász, ezek a barátaim, 
és nem akartak neked semmi rosszat, és alig-
ha lettek volna képesek kárt tenni benned.

A fényben feltűnt az ismertetőjegye, mind alsó, 
mind felső ajka lyukas volt, mint valami bizarr 
testékszer helye. A parkolóőr nem túlzott, vala-
kik tényleg lakatot tettek a szájára. 

 – Te vagy hát Kneed – mondtam ki a nyil-
vánvalót – Kérdés, mi van a tarsolyodban 
számomra?

Széles szája hamisíthatatlan, bár kissé torz gun-
gan-vigyorra húzódott, a remélt zsákmány irán-
ti vágy láthatóan erősebb volt a tőlem való fé-
lelemnél, s ezt még a fájdalmasan nyögdécselő 
társai látványa sem változtatta meg. 

Mérlegeltem a helyzetet. Már amúgy is 
feltételezhető, hogy szemet szúrtam a helyi 
hatóságoknak, és végül is ezek a népek 
együttműködőnek tűntek. Sóhajtottam, és 
előkotortam néhány lenyomozhatatlan digitális 
kredit-hengert egy jó nevű bankház logójával. 

 – Az embered, a planetográfus, itt járt nagy-
jából három napja. Egy különleges kristályt 
keresett, de ezt gondolom, már tudod. Azt 
hajtogatta, tudja, hol van a tenger mélyén, 

csak el kell jutnia odáig. Azt gondoltam, flep-
nis egy kissé, de a Galaktikus Akadémia egyik 
váltójával fizetett, a pénznek pedig – mint 
ahogy az ősi gungan mondás tartja – nincs 
fémes mellékíze, mint a romlott kagylónak. 
Levittem az egyik víz alatti városba, majd 
szereztem neki fuvart a bányába.

 – Bányába? Víz alatti bányába? – kérdeztem 
vissza.

 – Igen, de ne gondolj aknákra meg kosztól rán-
cos bőrű ugnaught bányászokra – kacagott 
saját szellemességén –, inkább, mint egy nagy 
porszívóra, ami felszívja és átválogatja a hor-
dalékot, kiszed belőle mindent, aminek értéke 
van, kristályokat, fémet, mindent, amit nyers-
anyagként lehet hasznosítani.

 – És megtalálta, amit keresett? – ezen a ponton 
már alig tudtam leplezni izgalmamat.

 – Igen és nem – vigyorgott látható türelmetlen-
ségemen a gungan – A műszere jelezte azt a 
gyenge sugárzást, ami a kristály után marad 
vissza és némi kenőpénz fejében a bányászok 
elmondták, hogy valóban volt egy különleges 
zsákmányuk, egy eszméletlen szép, csillogó kő. 

 – És hova került? – csattantam fel. 

 – Olyan gyönyörű volt, hogy az igazgató nagy 
halat akart fogni vele. Abban a reményben, 
hogy a következő holdújévkor elnyeri a Na-
booi Szivárványkorona Rend Polgári Plati-
nacsillagát, tegnapelőtt elküldte a kristályt a 
fővárosba, felajánlva személyesen őfelségének, 
a királynőnek.

A nabooi trónterem
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Sóhajtottam. Alig vagyok lemaradva a célpont 
mögött, de az ügy most sokkal bonyolultabbnak 
tűnik, mint eddig. 

Hordalék minden olyan anyag, amit 
a folyó a felszínről elmos, továbbszál-
lít, majd lerak. Felsőszakasz jellegű 
folyók esetében a gyorsan áramló víz 
kavicsokat, görgetegeket ragad ma-
gával. A szállított anyaggal koptatja a 
medret, valamint a szállított anyagok 
az áramló vízben egymáshoz ütőd-
nek, így aprózódnak, őrlődnek. Ami-
kor a folyó mérsékeltebb lejtésű terü-
letre ér, a szállítóképessége csökken, 
elkezdi lerakni hordalékát. A horda-
lékszállítás típusai: a görgetés, amikor 
az anyag a meder alján gurulva mo-
zog; az ugráltatás, amikor a hordalék a 
víz energiáját kihasználva képes úszni 
egy ideig, de a nagyobb mérete miatt 
mindig visszahullik; valamint a lebeg-
tetés.
Jelenleg elsősorban kőolajat bá-
nyásznak (igen nagy mennyiségben) 
a tenger alatti kőzetrétegekből, mes-
terséges fúrószigetek segítségével. 
A tenger fenekén található magas 

fémtartalmú (cink, mangán a leggya-
koribb) üledék kitermelése csak elő-
készítés fázisában van. Ráadásul en-
nek megítélése – környezetvédelmi 
okokból – ellentmondásos. 

A monarchia olyan államforma, amely-
ben az államfő szerepét valamilyen ki-
rályi címmel rendelkező személy tölti 
be. Közös jellemzőjük, hogy általában 
a trónt öröklés útján és leginkább élet-
hossziglan töltik be. A monarchiáknak 
két típuspéldája ismert. Az egyik az ún. 
abszolút monarchia (pl.: Szaúd-Ará-
bia), ahol az állam vezetése teljes egé-
szében (pénzügy, hadügy, külügy) az 
uralkodói ház kezében van, és a hata-
lom gyakorlását rögzített törvények 
általában nem korlátozzák. A másik az 
alkotmányos monarchia (pl.: Spanyol-
ország), ahol az uralkodó törvényekkel 
szabályozott keretek között gyakorolja 
a hatalmát, ezen országokban a kirá-
lyok és királynők (nagyhercegek stb.) 
szerepe csak ceremoniális, hatalmuk 
jelképes.

A palota árkádjai
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Eltartott pár napig, míg eljutottam a főváros, 
Theed határába. Lopakodtam, kerültem az em-
bereket és főleg a járőröket, bár utóbbiból nem 
volt valami sok, ez egy békés bolygó. Nem tud-
hattam, Laruh Kneed kinek ejti el gondtalanul 
vagy pár garasért azt, hogy a követ keresem. 
Theed ősi város volt, de közel sem nőtt óriásira. 
A helyi előírások tiltották a sztratoszféra-karco-
lók építését, a város alacsonyan, szélesen terült 
el, közepén, a meredek sziklákon magasodó tör-
ténelmi királyi palota uralta a látképet. Legen-
dás hely volt, a történeteket – Amidala királynő, 
majd szenátor helytállását; a legendás jeditábor-
nok, Anakin Skywalker első, még gyerekkori 
hőstetteit; a különös Qui-Gon Jinn mester utolsó 
párbaját – mindenki ismerte. Ez egyben esélyt is 
kínált, hiszen a palota valódi turistaattrakció volt, 
rendszeresen szerveztek bejárásokat a fizetőven-
dégeknek, beleértve a trón- és fogadótermeket 
is. Maga a palota volt a megtestesült építészeti 
szépség, legalábbis a helyiek szerint, vagy maga 
a tízezer ablakos giccs, ahogy a Bar’leth Egyetem 
legfelsőbb szinten képzett esztétái emlegették. 

A 13. század eleje óta a legmagasabb 
szintű, több tudományterületet is ok-
tató, doktori fokozatot is odaítélő ok-
tatási intézmény neve egyetem. Föld-
rajzi szempontból egy nagy egyetem, 
akár több 10 ezer hallgatójával és ku-
tatásaival, tudományos eredményeivel 
jelentős szereplő, amely komoly bevé-
teleket termel és segíti a gazdasági nö-
vekedést is. 

Próbáltam elvegyülni, a láthatóan jól táplált 
és jól öltözött emberek között. Most, hogy 
figyeltem, jobban megláttam azokat, akik 
– láthatóan máshonnan érkezve – működ-
tették ezt a kifinomult világot, kiszolgáltak 
az üzletekben, elvitték a szemetet, vezették a 
halkan suhanó járműveket. Minden olajozottan 
és kifinomultan, az én ízlésemnek egy kicsit 
túlságosan tisztán működött. Az egész fölött a 
királyi trón és a jól érezhetően köztiszteletben 
álló királynő személye őrködött.

Azt mindenki tudta, ha máshonnan nem, a tör-
ténelemből, hogy a Naboon királynők uralkod-
nak. Egy turistáknak osztogatott hologramos 
prospektusból – amit unaloműzőnek ragadtam 
fel egy folyóparton elmajszolt szendvics mellé – 
azt is megtudtam, hogy a szabályok elég külö-
nösek. A trónt gyakran fiatal, gyakorlatilag még 
gyereklányok töltik be – korlátozott ideig. Egy 
királynő uralkodási ciklusa mindössze két évig 
tart, és maximum még egyszer indulhat újra a 
választáson. A Kereskedelmi Szövetséggel da-
coló híres bakfis, Padmé Amidala is mindössze 
négy esztendőt uralkodott. 

A prospektus természetesen megindokolta ezt 
a döntést, e fiatal lányok még rendelkeznek az-
zal a kristálytiszta, gyermeki bölcsességgel, amit 
a felnőttek már elfelejtettek. Kezdtem sejteni, 
hogy a valódi döntéshozatal talán mégsem a ki-
rálynő kezében van, de az feltűnt, hogy meny-
nyire szabadok, önállóak, magabiztosak ezen a 
bolygón a nők. Mindenesetre a Birodalom nem 
szokta csak úgy engedni, hogy az egyes plane-
táris monarchák maguk hozzanak meg súlyos 
döntéseket, tudtam jól, hogy a királynő formá-

A Naboo vízesései
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lis hatalma mellett valójában a helyi moff az úr. 
Vannak bolygók a külső peremvidéken, ahol az 
őshonos fajok nem nagyon engedik ki a nőstény 
egyedeket a lakógödrökből, de arra is van példa, 
hogy nőuralom alakult ki, és a férfiakat vezetik 
az utcán, pórázon. Gondoljunk csak Dathomir 
ijesztő boszorkáira, az éjnővérekre, akik ural-
kodnak a bolygó zabrak férfijai felett. De itt 
láthatóan egyenlő volt a két nem – és eleve úgy 
látszott, csak két nem volt, ez is milyen üdítően 
egyszerű bizonyos fajok komplex biológiájához 
képest – egyébként meg érezhető volt a szemé-
lyi szabadság. A nabooiak szerették a cirkalmas 
frázisokat, de tiszteletben tartották mások sza-
badságát. 

Az egyenjogúság elemi szinten a kü-
lönböző csoportok (vallások, nemzeti-
ségek, nemek stb.) egyenlő megítélé-
sét, azonos jogait jelenti. E tekintetben 
a Föld országai között igen jelentős 
különbségek vannak: van, ahol elis-
merik és támogatják különböző kul-
turális közösségek fennmaradását, 
mások éppenséggel üldözik, elnyom-
ják és beolvasztani igyekeznek azo-
kat. A nők helyzete szintén ennek a 
kérdéskörnek a része: míg a fejlett or-
szágokban az egyenlő bérezés (vagy 
a családokon belüli egyenlő munka-
megosztás) képezi küzdelem tárgyát, 
más országokban a személyhez fűző-
dő szabadságjogaik sem érvényesül-
nek. 

 – Vajon ebbe a szabadságba belefér, hogy ele-
meljek egyet a trón ékkövei közül? 

Megtudtam, hogy a követ pár napja, a helyiek-
re jellemző látványos csinnadratta közepette, 
helyezték el a trón háttámláján, nem mintha az 
eddig különösen dísztelen lett volna. 

Suhanbongó

Ott volt. Nincs mit tenni, le kell vennem a 
páncélomat, hogy a külsőmet elváltoztatva 
elvegyülhessek egy turistacsoportban. Így is 
tettem, s állhattam a korlát mögött, előttem a 
célpont alig néhány méterre. De körülöttem 
túl sok ember, számos őr. Nem, nem lenne jó 
ötlet. 

Idáig jutottam, amikor megláttam a planetográ-
fust, aki pontosan arra készült, amit én elve-
tettem magamban, kezében valami műszer-
rel átugrott a korláton – azaz átugrott volna, 
mert elvágódott és közelről csodálhatta meg a 
márványpadló kifinomult mintázatát, amit az 
előbbiekben egekig dicsért az idegenvezető. Az 
őrök nem voltak valami frissek, így emberünk 
még fel tudott tápászkodni, és tett pár lépést a 
trón felé 

 – Ez nem egy egyszerű ékkő, értsék meg, nem itt 
lenne a helye – ordította, miközben a végre 
reagáló őrök legyűrték. Berontott az erősítés 
is, és ketten, marcona képpel a látogatókra 
szegezték sugárvetőiket, elvéve a kedvemet 
bármilyen hirtelen akciótól. 

Ennél gondosabb tervezés kell, gondoltam. 
Ugyan akkor gyorsan kell cselekedni. Nem  
tudom, hogy mennyire komolyan hallgatják ki 
a planetográfust, és mennyire hisznek neki; ele-
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ve, mennyit tud a fickó. De könnyen lehet, hogy 
megerősítik az őrséget, vagy biztosabb helyre 
szállítják a kristályt, és akkor elvesztem a forró 
nyomot.

* * *

Végre visszavehettem a beskart. Az éjszaka 
már a palota szédítő magasságokba törő északi 
falánál talált. Nem a fal volt a magas, hanem a 
szikla, amire épült, ahova mély szurdokot vájt 
a fővárost átszelő egyik kisebb folyó. 

Homokkő, azonosította A5 a sziklafelszínt. Hát 
nekem inkább tűnt kőnek, mint homoknak, de 
az ilyen kérdéseket meghagytam a planeto-fic-
kónak. Kaján vigyorral arra gondoltam, hogy 
bár itt nincsenek táblák, most nagyjából 
ugyanazon az útvonalon próbálok bejutni, 
mint ahogy a legendák hősei tették. Nekem  
kicsit jobb a felszerelésem, bár nem ismerem 
az Erő-varázslatok hókuszpókuszait.

Kimerítő mászás volt, a szikla felülete megle-
hetősen sima, és még a súlycsökkentő szusz-
penzorok ellenére is lihegtem, mire felértem. 
Kellett némi bűvészkedés a riasztóval, és volt 
pár idegtépő perc, amikor megfeszült ide-
gekkel vártam a riadót, de a palota csendesen 
aludt, szinte a szuszogását is hallottam, amint 
beküzdöttem magam egy kisebb helyiségbe. 

Rögtön rájöttem, hogy a szuszogás valódi volt, 
forrása meg egy termetes hálóing egy bal-
dachinos ágyban. A homályban egy zsúfolt, 
némileg áporodott szagú szobában találtam 
magam, ahol békésen szuszogott egy felte-
hetően idős, és láthatóan terjedelmes nő. Lé-
lekben bocsánatot kértem tőle, aztán leadtam 
egy kábítólövést. Alszik, alszik, de tuti rossz-
kor ébredne, és nekem erre kellene mennem 
visszafelé is, ha épp nem alakul ki jelentősebb 
tűzharc. 

Igyekeztem zajtalanul mozogni. Az ajtó nem 
volt kulcsra zárva, kilincsére egy itt talált ter-
jedelmes alsóneműt akasztottam, hogy visz-
szafelé is könnyen megtaláljam. Csak remél-
tem, hogy nem sokan járnak éjjel a folyosón, 
és nem értik félre a kiakasztott neglizsét, kü-

lönben kellemetlen ta-
lálkozásokra kerülhet 
sor. Elindultam arra, 
amerre a tróntermet 
sejtettem, de hamar el-
keveredtem a folyosók 
labirintusában. Néha 
halk léptek késztettek 
meglapulásra, néha 
zsákutcába futottam. 
Végül, A5 segítségével 
sikerült betájolnom 
magam.

Őszinte és kellemes meglepetésemre a 
tróntermet őrizetlenül találtam. Úgy tűnik, 
nem számítottak behatolókra, és úgy vélték, 
elég a bejáratokat őrizni – meglehetősen fel-
színesen, mint esetem illusztrálja. Kerítenem 
kellett egy zsámolyt, hogy elérjem a kristályt, 
ami anélkül is tisztán ragyogott, hogy fény érte 
volna a sötét teremben. 

Pengével feszegettem ki a foglalatból (nem va-
lami high-tech megoldás, tudom), betekertem, 
bezsákoltam, övemre csatoltam, lemásztam, 
megfordultam és elindultam kifelé ... hogy a 
következő pillanatban halálra váltan torpanjak 
meg.

Valahol számítottam rá, hogy marcona őrök 
tetten érnek és harcolnom kell szabadságomért. 
De egy fiatal lány állt előttem. Nem állítanám, 
hogy a ceremoniális öltözete és vastag smink-
je nélkül felismertem volna a királynőt, de az a 
délceg tartás, a riadt, mégis felséges tekintet, a 
finom ruha, és önmagában a tény, hogy a trón-
teremben találkoztunk, legalábbis valószínűsí-
tette, hogy róla van szó. Itt most merészségre 
van szükség – döntöttem el.

 – Eltévedt, felség? – a szeme elkerekedett a 
nyilvánvaló arcátlanságtól.

 – Hogy én? Tudtommal ez az én palotám, és 
nem emlékszem, hogy ma éjjelre ékszerészt 
hívtunk volna a trónterembe… pláne nem jel-
mezbálozót – utalt a sisakra.
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 – Nem volt már szabad belépőjegy holnapra, 
gondoltam, elkerülöm a tömeget – mondtam 
rezzenéstelen arccal.

Elmosolyodott, belement a játékba. 

 – Miért ezt? Vannak öklömnyi gyémántok és 
gungan-nyelv méretű szalagos tűzkövek. Azok 
vagyonokat érnek. Ez a színtelen kristály, nos, 
azt sem tudjuk pontosan micsoda – elgon-
dolkozva és kíváncsian rám nézett – De te 
tudod…

 – Annyit tudok, hogy ez a kristály nagyon fon-
tos, több testvére van, és nem az a szerepe, 
hogy tróntermeket ékesítsen. Mások is keresik, 
de nekem kell megtalálnom.

 – És akkor? Most mi lesz? Túszul ejtesz, hogy 
el tudj menekülni? – már-már kajánkodott. 
Végül is egy kamasz, emlékeztettem magam, 
bármennyire uralkodói is közben.

 – Szeretném, ha erre nem kerülne sor. Nem te-
hetnénk ezt a találkozást meg nem történtté? 
– próbálkoztam, de kezem lassan a fegyver 
markolatára vándorolt.

 – Nem, ennél jobb ötletem van – mondta mo-
solyogva.

* * *

A palota alatti sziklafalak

Egy órával később már a palota kapuján kívül 
iszkoltam a rejtekhely felé, ahol a sikló lapult. 
Még magam sem értettem a szürreális esemé-
nyeket, amik a királynővel való találkozás után 
történtek. Nem csak szabadon távozhattam, ha-
nem egy mellékajtón keresztül, amit ő maga nyi-
tott ki nekem (az elkábított dámáról nem szól-
tam – reméltem nem valamelyik nagynénje). 

 – Nem véletlenül találkoztunk – mondta – Nem 
egy jóslatunk szól az arcnélküli idegenről. Mi-
óta itt van ez az ékkő, nem bírok aludni, és 
valami idevonzott, minden éjjel. Vidd hát el, 
ha a királynőd kezéből kapod meg, senki sem 
hívhat majd tolvajnak.

Hívtak már engem rosszabbnak is, ami azt ille-
ti. De bólintottam, kivettem és a kezébe adtam 
az ékkövet. Átérezve a pillanat ünnepélyességét, 
önkéntelenül is féltérdre ereszkedtem. A király-
nő némi habozás után kezembe nyomta a ra-
gyogó kristályt. 

 – Fogadd hát el, ismeretlen, kezemből a kezed-
be és használd, ha tudod, a Galaxis üdvére.

Ritkán fordul elő velem ilyesmi, de elakadt a 
szavam és meghatottan bólintottam. Kegyesen 
felsegített, majd maga után intett, ahogyan ki-
siettem a teremből. Sötét mellékfolyosókon 
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kanyarogtunk, elhaladtunk néhány csodálkozó, 
de feszes vigyázzban tisztelgő őr mellett, és saját 
kezűleg nyitott ki egy szűk ajtót. Végre eszembe 
jutottak a méltó szavak:

 – Eddig nem értettem a nabooiak szokását fel-
ség, hogy miért választanak gyereklányokat 
királynőnek. Ma azonban megtapasztaltam 
nagyságodat és bölcsességedet.

Csikorgó bók volt, de ennyi tellett csak tőlem. 
Kegyesen elmosolyodott és biccentett fejével 
– cirkalmasabb szóvirágokhoz szokhatott. El-
bocsátó mozdulatot tett, én pedig eltűntem az 
éjszakában.

* * *

Gond nélkül elértem a hajómat, amit szeren-
csére nem borított még víz a barlangban. Min-
den rendszer működőképes, irány az orbitális 
pálya. Nagyot fújtattam, ezen a kalandon lec-
két kaptam valamiből, amit még nem értettem 
igazán. Elégedettséggel töltött el az a gondolat – 
miközben a gyorsulás belepréselt az ülésbe –, 
hogy a planetográfust meg fogja ütni a guta. De 
hiába, mindig a rossz fiúk érnek előbb célba...

Elhelyeztem a harmadik kristályt is a többi közé, 
és kicsit gyönyörködtem bennük. De valahogy 
hiányérzetem volt. Az utolsó, bár szépséges volt 

nem adta azt a mindent túlragyogó élményt, 
mint a többi. Ahogy közelebbről megnéztem, 
jól látszott, hogy különbözik a többitől.

Elmosolyodtam, mert újra eszembe jutottak a 
királynő szavai!

 – Használd, ha tudod a Galaxis üdvére! 

Soha nem láttam ilyen átélésű hazugságot, a ki-
rálynő átvert. Ha tudod! Hát ezen volt a lényeg. 
Valójában megtudhatott valamit a kristály való-
di értékéről és odaadta a tudósnak, velem pedig 
eljátszotta ezt a színdarabot. Mindjárt megüt a 
guta! Ráadásul biztos jól szórakozott az esetlen 
mondataimon és sokáig fogják még mesélni a 
nabooi gyerekeknek a királynő és a pórul járt 
tolvaj meséjét.

Nem az bosszantott a legjobban, hogy a kris-
tály nem lett az enyém, hanem a nyom is el-
tűnni látszott. Újra kereshetem a tudós kihűlő 
hipertér-lábnyomát, és hihetetlen mennyiségű 
kreditre, valamint talán némi erőszakra is lesz 
szükségem, hogy újra a nyomára bukkanjak.

De hát, ez az út!

Tovább vadászunk.

Viszlát Naboo!
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Ötezer birodalmi kredit! Egy vagyon volt, mire 
a nabooi hangárok mélyén megtaláltam azt a 
hajónapló-bejegyzést, ami alapján most, több 
hiperűrugrás után, itt vagyok a galaxis egyik 
leghidegebb helyén. A bejegyzés ugyan nem 
nevezte meg a Nabooról a Hothra tartó tudóst, 
de csakis Hendar lehet. Ráadásul kiderült, hogy 
külön királynői engedéllyel és védelem alatt 
hagyhatta el a bolygót. 

Szóval én is erre vettem az irányt. Talán senki 
sem járt annyiszor a Hoth bolygón, mint én. 
Azonban most cudarul éreztem magam. Pedig 
bírom a hideget és szinte pontosan az egyenlí-
tőjén vagyok a planétának. De erről a bolygóról 
már távolról látszik, hogy hideg. Nem is értem 
miért Hothnak hívják. Miért nem Coldhnak? 

Amikor elindulok egy hajtóvadászatra, általá-
ban a központi számítógépből feltöltöm a sisak 
adattárába a helyszín legfontosabb adatait, a 
felszínre, a légkörre és az élőlényekre vonatko-
zó információkat. Szeretem tudni, hogy mi vár 
rám. Hol találok fedezéket, miként álcázhatom 
magam, vagy egyáltalán kapok-e levegőt a fel-
színen.

Most persze csak kristályokat keresek, és egy 
tudóst üldözök, de mindig figyelmeztetnem 
kell magam, hogy mennyire átvert a királynővel 
együtt a Naboon. Úgyhogy inkább mindenre 
felkészülök.

A bolygó szinte teljes felszínét jégtakarók, jég-
sapkák borítják, a hegyekből pedig hosszú 
gleccserek, jégfolyók ereszkednek alá. Csak a 
száraz völgyekben, az aktív vulkánok környé-
kén, illetve az egyenlítő mentén találhatunk 
jégmentes területeket. De a felszín alatt itt is 
állandóan fagyott üledékréteg van. Ezt hívják 
permafroszt nak, állandóan fagyott altalajnak. 
Valamint vannak olyan magasabb hegycsúcsok 
is, úgynevezett nunatakok, tudtam meg a droi-
domtól, amelyek átbökik a jégtakarót (néha lát-
hatunk mesterséges nunatakokat is, főleg biro-
dalmi fegyverek maradványait, amik talán egy 
félresikerült hadművelet tanúi) természetesen 
ezeket sem fedi jég vagy hó. A jégtakaró alatt 
pedig helyenként kontinensek, szárazföldek ta-

lálhatók, máshol viszont óceán helyezkedik el. 
Ez ám a jó nagy korcsolyapálya!

A permafroszt, vagy állandóan fa-
gyott altalaj a krioszféra része és 
óriási területeket borít Szibériában és 
Kanadában. Elszórtan természetesen 
a magasabb hegységekben is 
találkozhatunk permafroszttal. A 
pleisztocén vége felé hazánk is ilyen 
jégperemi (periglaciális) terület lehe-
tett a jégkorszak hideg periódusai so-
rán. Szibériában vannak olyan helyek, 
ahol 900 méteres mélységig is megta-
láljuk, de ott már fűti a Föld belső hője. 

Amikor réges-régen először landoltam a Hoth-
on, már akkor meglepődtem, hogy a légköre 
belélegezhető volt. Bár a sisakom létfenntartó 
rendszere képes arra, hogy megóvjon, de azért 
jobban szeretem a természetes, friss levegőt. A 
mérések azt mutatták, hogy a légkörben jelen-
tős arányban van oxigén, de szén-dioxidot csak 
nagyon kis koncentrációban érzékelt a mérő-
eszköz. 

Nem valami nagy a biodiverzitás, főleg a ma-
gasabb rendű élőlények esetében. Például van 
egy gyíknak nevezett lény, a tauntaun. Nagyon 
szőrős, kitűnően bírja a hideget, és nem elha-
nyagolható módon szelídíthető, így alkalmas 
arra, hogy jól álcázott „szállítójármű” legyen. 
A tauntaun bizonyosan állandó hőmérsékle-
tű élőlény. Ebben a hidegben esélye sem lenne 
arra, hogy a napfény segítségével felmelegedjen. 
És biztos lassú a légzése, mert a bolygón nincs 
igazán növényzet, így alig van oxigéntermelés. 

Nunatak
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Fellelhető még egy-egy wampa, a szőrős fehér 
jetiszerű emlős jelenti a táplálékpiramis csúcsát, 
így meglehetősen kevés egyede van.

Wampa

Elgondolkodtam, vajon mi okozhatta a bolygó 
lehűlését. Az alacsony hőmérséklet alapvető oka 
biztosan a légköri CO2 hiánya. Mert ez az a gáz, 
ami felelős lenne azért, hogy a bolygót melegítő 
napsugarak hőhatása ne tudjon eltávozni az űrbe. 
A kérdés csak az, hogy miért csökkent le ilyen 
drasztikusan a CO2 mennyisége a légkörben. 

A szén-dioxid koncentráció alacsony szintje azt 
is eredményezi, hogy fotoszintézisre alkalmas 
növények alig vannak a bolygón, csak mosza-
tok, zuzmók, illetve néhány magasabb rendű 
növény, továbbá baktériumok a melegvizű for-
rások környékén. A múltban biztosan zöldebb 
volt a Hoth, és sokkal több növény, állat, bakté-
rium és gomba létezhetett itt. 

Furcsa módon a gázok ismerete részét képezi 
a fejvadász kiképzésnek. Értelemszerűen egy 
mandalorit nem érdekel túlzottan a tudomány, 
de a felhasználása annál inkább. Altatás, kábí-
tás, figyelemelterelés, sok-sok feladat, amit néha 
a legegyszerűbb gázok segítségével lehet végre-
hajtani.

Ezért megjegyeztem, hogy olyan bolygókon is 
közel nullára csökkenhet a légkör CO2 tartalma, 
amelyeken számos aktív, CO2-t kibocsátó vul-
kán működik. Ezeknek a bolygóknak a teljes fel-
színét jég borítja, ezért gyakran hógolyó-boly-
gónak is hívják őket. 

A pH (pondus hidrogenii, latinul po-
tentia hydrogeni, hidrogénion-kitevő) 
dimenzió nélküli kémiai mennyiség, 
amely egy adott oldat kémhatását (sa-
vasságát vagy lúgosságát) jellemzi. 

A CO2 esetében ez az elnyelődés különösen ha-
tékony, és ha tartósan sok csapadék hullik, ak-
kor a légkörben a CO2 koncentráció jelentősen 
lecsökken. Ez történhetett a Hothon is. A Hoth 
átlaghőmérséklete -32°C, nagyon ritkán, leg-
inkább csak az egyenlítő környékén emelkedik 
a hőmérséklet fagypont fölé, de télen gyakran 
-60°C alá is lecsökken. Mivel a bolygó forgás-
tengelye szinte pontosan merőleges a Nap körüli 
keringési síkjára, évszakok nem nagyon vannak 
a bolygón. Ugyanennek a következménye az 
is, hogy a Hothon szinte mindig és mindenhol 
nap éj e gyen lőség van. 

Gyakoriak a hóviharok, itt tényleg nagyon cu-
dar időjárás lehet bármikor. A hőérzetnek, 
azaz a hőmérséklet-szél-páratartalom együttes 
hatásnak köszönhetően sokkal hidegebbnek is 
érezhetjük az időt. Hiába, a „szél a tél”. Pedig itt 
nincsenek is olyan hosszú éjszakák, mint más, 
nagyobb tengelyferdeségű bolygók esetében. 
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A hőérzet a léghőmérséklet, a 
szélsebesség és a páratartalom össz-
hatása, ebben az esetben wind chil-
ről beszélünk. Ha szélcsend van, érté-
ke megegyezik a léghőmérséklettel, 
egyébként pedig alacsonyabb érték, 
tehát hidegebb, mint az aktuális lég-
hőmérséklet. A magas páratartalom, 
a „fülledt idő” is erősen befolyásolja a 
hőérzetünket. Hiszen nem tudunk ha-
tékonyan párologtatni a bőrünk felü-
letén, és nem tudjuk hűteni magunkat, 
így sokkal „melegebbnek” érezzük a 
bennünket körbevevő levegőt.

A5 utánanézett a lehűlés további okainak. 
Említettem, hogy valószínűleg a sok csapadék 
kimosta a légkörből a szén-dioxid jelentős ré-
szét. 

Merőleges forgástengely a Hothon

Állítólag, a kimosódáson kívül vannak olyan 
csillagászati okok, amelyek részben felelősek 
lehetnek a klímaváltozásért, illetve a Hoth ese-
tében a nagymértékű lehűlésért. Ilyen például a 
bolygó csillag körüli pálya elnyúltsága és a ten-
gelyferdeség ciklikus váltakozása. De ez utóbbi 
nem sokat játszhat a Hoth esetében, mivel a ten-
gelye, amint már említettem, merőleges a pálya-
síkjára.

Van egy harmadik lehetséges ok is, a precesszió. 
Ez nem a recesszió, a gazdasági hanyatlás egyik 

formája, hanem a bolygó forgástengelyének bú-
gócsigára emlékeztető mozgása. 

Na meg az albedó. Szó mi szó, az is fontos lehet. 
Ha valami ilyen nagyon fehér, mint itt a Hoth-
on, akkor az jól visszaveri a beérkező sugarakat, 
nem sokat nyel el belőle, az biztos. 

Az albedó a felület fényvisszaverő ké-
pességét jelenti, és azt mutatja meg, 
hogy az adott anyag a ráeső fény hány 
százalékát veri vissza. A fehér felületek, 
vagy a teljesen tiszta friss hófelszín a 
beérkező sugárzás legnagyobb részét 
visszaveri (≈80-90%). A fekete szín, 
vagy a fekete test ezzel szemben kis al-
bedóval (≈0%) rendelkezik és a beérke-
ző fény döntő hányadát elnyeli. 

Milutin Milankovics szerb tudós dolgoz-
ta ki annak elméletét, hogy a csillagá-
szati tényezők milyen hatást gyakorol-
nak a földi éghajlatra. Milankovics a már 
említett három extraterresztrikus faktor 
ciklikus hatását vizsgálta. A precesszió 
(a tengely elmozdulása) 26 000 éves cik-
lusban, a tengelyferdeség 40 000 éves, a 
pálya-elnyúltság pedig kb. 100 000 éves 
ciklusban változik. Nyilvánvalóan nem 
csak csillagászati, hanem számtalan 
földi, ún. „terresztrikus” faktor is hatást 
gyakorol Földünk éghajlatára. Ilyenek 
pl. a kontinensek elhelyezkedése, ame-
lyek pl. az óceáni áramlatok irányát is 
befolyásolják, vagy a jégmentes és jég-
gel borított területek aránya. A jéggel 
borított területek növekvő aránya pozi-
tív visszacsatolási mechanizmust fejt ki 
a növekvő albedó (a felszín fényvissza-
verő képessége) miatt.
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A Hothon korábban már gyűjtöttem meteorit 
darabokat. A bolygót ugyanis gyakran bombáz-
zák meteoritok, sőt meteoritzáporok, a közeli 
Borádok meteorrajnak köszönhetően. A corus-
canti elit körében egy időben nagy divat volt 
meteoritdarabokat kirakni a polcra, mint a jólét 
bizonyítékát. Sokat fizettek grammonként is, fő-
leg a vasmeteoritokért, de szép summát kaptam 
a kőzet- és a vegyes, vas-kőzetmeteoritokért is. 

A Hothra látogató kalandorok, illetve az a né-
hány kutató, aki megfordult a bolygón, hogy a 
jégből vegyenek fúrásmagmintákat (amelyekkel 
meg lehet mondani, hogy milyen klímája volt a 
bolygónak az elmúlt pár ezer évben) sok eset-
ben megfigyelték és lejegyezték a becsapódó 
meteoritok helyét. Azonban a gleccsereken ne-
héz őket megtalálni. A fekete színű meteoritok 
könnyen észrevehetők, de megközelíteni azo-
kat nem veszélytelen, a hasadékokkal tarkított 
gleccserfelszíneken. 

A gleccserek jégfolyókként mozognak lefelé. 
Némelyik gleccser mindössze néhány métert 
tesz meg évente, míg mások akár több százat 
is. És nem is egyenletesen, egyszer meg is jelöl-
tem a meteordarabok helyzetét több vasrúddal 
a Cirque-gleccseren, egy vonalban, a gleccser 

hosszirányára merőlegesen. Amikor kb. egy év 
múlva visszatértem a Hothra, a középső rudak 
jóval lejjebb voltak, míg a gleccser széle felé las-
sabban „haladtak” lefelé a rudak. 

Vasrudakat fúrni a gleccserjégbe rendkívül küz-
delmes. A jég ugyanis kemény, főleg mélyebben 
a felszín alatt. Sőt, lefelé egyre sűrűbb, de gyö-
nyörű kék, a légbuborékoknak köszönhetően. 
A felette elhelyezkedő hó és jég nyomása, illetve 
a megolvadó, beszivárgó és újrafagyó olvadék-
víz alakítja ki az úgynevezett firnjeget. Mennyit 
szenvedtem vele, amikor a mágneses detekto-
rom a jégfelszín alatt talált meteoritdarabokat. 
Elérni és kiszedni egy meteoritdarabot több mé-
ter mélyről olyan, mintha az ember bányászna. 

 Mitől változhatott a Hoth jeges égitestté?

Egymásra rakódott firnrétegek  
a Hoth egyik jégbarlangjában
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Szörnyű munka. Azonban a jég kitűnő fegyver 
is lehet. A taktikai fegyvereim közül nem egy 
képes befogadni jéglövedéket. Ha valakit ezzel 
eltalálsz, mintha csak a sugárvetőmmel lőnéd, 
halálra ítélted. Azonban a lövedéket soha nem 
találják meg, mert elolvad a testben!

Gyakran eszembe jut, amikor egyik korábbi it-
teni látogatásom második napján, a hideg elől 
lementem egy korábban elhagyott jégbarlangba. 
A hó mégiscsak szigetel és ott lent legalább nem 
fúj a szél. Ugyan meleg ott sem volt, de a felszín-
hez képest egész emberi, legalábbis ezt mondta 
A5. Az akkumulátoros fúróim és vésőim viszont 
nem nagyon bírják a hideget, gyorsan le is me-
rültek bányászás közben. 

A kivájt barlangok falai nagyon izgalmas képet 
mutatnak. Azon túl, hogy a wampák előszere-
tettel tekintik lakásuknak az elhagyott járatokat, 
párhuzamos, egymásra rakódott rétegekből áll-
nak. Minden egyes jégréteg egy-egy hóesésből, 
hóviharból származik, amelyek előbb-utóbb fir-
nesednek, vagy más néven csonthóvá alakulnak. 

Az egyes jégrétegek egy-egy hóesés-
ből származnak. Ennek megfelelő-
en az alsóbb jégrétegekre nagyobb 
nyomás nehezedik, így azoknak na-
gyobb a sűrűsége, de vékonyabbak, 
mint a felszínhez közelebb elhe-
lyezkedők. Idővel a hóréteg össze-
tömörödik, firnesedik. A firnesedés 
egy Svájcból származó német kife-
jezés, ami olyan hóra utal, ami már 
legalább egy nyarat túlélt. 
A folyamatban a felülről jövő nyomás 
és az olvadás-újrafagyás játszik sze-
repet. Az utóbbi folyamatot regeláci-
ónak is nevezik: ennek során a meg-
olvadt felszíni hó egy része megolvad 
és beszivárog, majd újra megfagy, 
„összecementálva” a hószemcséket. A 
jégrétegek geokémiai adatai felhasz-
nálhatók a múltbeli éghajlat (paleok-
líma) megismerésére, rekonstruálá-
sára. Ilyen geokémiai tulajdonságok 
pl. a jégben található levegőbubo-
rékok szén-dioxid (CO2) tartalma, a 
vízmolekula hidrogén- és oxigéni-
zotópjainak egymáshoz viszonyított 
aránya. 
Az izotópok fogalma ismerős le-
het kémiából: azonos protonszámú 
(rendszámú), de eltérő tömegszámú 
atomok. A hidrogén esetében ilyen a 
deutérium (2H) és a tricium (3H), míg 
az oxigén esetében leggyakrabban a 
18-as tömegszámú oxigén (18O) kon-
centrációját szokták vizsgálni a kuta-
tók. A fúrásmintákat leggyakrabban 
Grönland vagy az Antarktisz jégme-
zőiből veszik. Ezeken a területeken 
nagyon vastag a jégtakaró, így több 
100  000 évre visszamenőleg kapha-
tunk információt a földtörténeti múlt 
éghajlatáról.Z–6 típusú háti rakétarendszer
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Ezek jóval sűrűbbek, mint a felszínen található 
száraz porhó, de egy ilyen jégdarab még így is 
úszik a vízen, hiszen a sűrűsége kisebb, mint 
a vízé. De ilyen látvány, mármint „borjadzó”, 
a képződési helyükről leszakadó, általában ol-
vadékvíz tavakba, tengerekbe belezuhanó és 
úszó jéghegyek csak kevés helyen, az egyenlítő 
mentén találhatóak ezen a bolygón. Persze 
nekem jó volt meteoritvadászat közben, hogy 
kicsi a jég sűrűsége. A5 jégradarja a sűrűség-
különbség alapján ismerte fel a meteoritokat, 
így legalább tudtam, hogy hol vannak, és nem 
kellett egy egész gleccsert szétbányásznom.

Mint mondtam, a Hoth egyenlítője felé már 
vannak jégmentes területek, errefelé sok helyen 
csak kisebb gleccserkezdeményeket, úgyneve-
zett kárgleccsereket találtam. 

A kárfülkék a gleccserek bölcsői, itt 
születnek a gleccserek. Az ezeket kitöl-
tő viszonylag kicsi, kerek gleccsereket 
kárgleccsereknek nevezzük. A hosz-
szabb, úgynevezett alpi- vagy völgyi- 
típusú gleccserek már „kifolynak” a 
kárfülkéből. Ha a gleccser visszahú-
zódik, akkor ismét csak a kárfülkében 
találunk jeget. Ha pedig végképp el-
olvad, akkor a kárfülkében csak kár-
tavat találhatunk. Ilyen kártó pl. a 
Morskie Oko a Tátrában, Lengyelor-
szágban. 

Ezek viszonylag kicsik, könnyen bejárhatók 
és viszonylag kisszámú gleccserhasadékot 
láttam rajtuk. Ez utóbbi azonban veszélyes, 
könnyen meghalhat az ember, ha egy ilyen 

ék alakú, lefelé szűkülő hasadékba esik bele. 
Főleg ha egyedül van, márpedig én világéle-
temben egyedül utaztam. Némelyik gleccser 
itt még a bölcsőjét vagy inkább „szülőhelyét”, 
az úgynevezett kárfülkét sem tölti ki, alacso-
nyabban pedig már el is tűnt belőle a jég, kár-
tavakat, tengerszemeket hagyva maga után. 
De ilyet csak a legmelegebb helyeken láttam. 
Mostanában azonban egyre gyakrabban, itt is 
megfigyelhető a felmelegedés. Minderről az 
üvegházgázok tehetnek, amelyeknek a légkör-
ben nő a koncentrációjuk. Természetesen, itt 
a Hoth bolygón, nem civilizációs hatás okozza 
az üvegházgázok koncentrációjának növeke-
dését, itt a vulkáni működés időbeli aktivitá-
sának változása lehet a felelős. 

Jelenlegi tudásunk szerint a globá-
lis felmelegedést mind természetes, 
mind pedig emberi (antropogén) ha-
tások okozzák. A felmelegedés üte-
me, az eddigi hőmérsékleti adatok 
alapján, egyre gyorsuló és szoros ösz-
szefüggést mutat az üvegházgázok 
(a vízgőz, a szén-dioxid, a metán, a 
dinitrogén-oxid és az ózon, amelyek 
leginkább felelősek a Földön a felme-
legedésért), különösképpen a szén-
dioxid-koncentrációval. A légköri CO2 
koncentrációt 1958 óta mérik, az előt-
te levő időszak CO2 koncentrációjáról 
pedig a gleccserekben és jégtakarók-
ban található jégzárványok szolgál-
tatnak adatokat (ez utóbbiakat neve-
zik közelítő, proxy adatoknak). 
A felmelegedés természetesen hatás-
sal van a gleccserek hosszára és tér-

Hothi bázis
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fogatára is. Manapság a gleccserek 
többsége visszahúzódik Földünkön, 
csak nagyon kevés növekvő gleccsert 
ismerünk, ilyen pl. a Taku-gleccser 
Alaszkában. 

A gleccserek – mint mondtam – nem veszélyte-
lenek a meteoritok keresése közben. Többször 
estem bele ezekbe a fránya, lefelé szűkülő, ék 
alakú gleccserhasadékokba (amelyek néha stra-
tégiailag fontosak lehetnek, ha állóháborúra 
rendezkedik be a fejvadász). Még jó, hogy szö-
ges kereket és csörlőt szereltem a droidomra, és 
minden alkalommal, amikor beszakadt alattam 
a hasadékot átívelő vékonyka hóhíd, össze vol-
tam vele kötve. Sajnos a nagy hideg miatt nem 
mindig tudtam magammal vinni A5-öt, mert 
hamar merültek az ő cellái is. Egyszer a Lan-
teel kúpgleccseren, a Kerane-vulkán oldalában, 
a robot radarja nagyszámú meteoritdarabot 
észlelt. Amikor a tűzhányó lejtőjén másztam 
a meteoritokhoz, láttam, hogy áramlik kifelé 
a kráterből kőzetolvadék, a láva. Remegett a 
felszín, jégtömbök és jéghegyek bucskáztak le 
a lejtőjén. A nagy hő hatására a jég egy része 
megolvadt és jeges árvizek indultak el a lejtőn. 
Még szerencse, hogy viseltem a Z–6 típusú háti 
rakétarendszert, gyorsan A5-re kattintottam a 
karabinert és repülve menekültem egy kiemel-
kedésre, ahol már nem érhetett el a lezúduló 
víz, moréna és jég keveréke. Igen, az aktívabb 
vulkánok oldalán sokszor csak friss lávából 
származó lávafolyamok, vagy glaciális, jég által 
létrehozott hordalék van, ez utóbbit, A5 sze-
rint, a tudósok morénának hívják. Sokszor ilyet 
találunk a gleccserek felszínén is, a vulkánok 
alacsonyabb régiójában, vagy a meredek falú 
gleccservölgyekben. Ilyenkor nem is látjuk a je-
get, mert a felszínét kizárólag felszíni moréna, 
vagy más néven jég által létrehozott kőzettör-
melék borítja. 

* * *

Szóval nem voltak veszélytelenek a Hoth boly-
gón tett látogatásaim. Nem is terveztem, hogy 
visszatérek ide. Öregszem és kezdek fázós lenni. 

De a sors – vagy, ahogy a fénykardos varázs-
lók nevezik, az Erő – nem így akarta. Újra itt 
vagyok és most talán én vagyok taktikai előny-
ben a helyismeretem miatt, az üldözött tudóssal 
szemben. Ráadásul közben még egy kis plusz-
pénzre is szert tehetek. A Nabooról távozva 
ugyanis egy újabb holoüzenet jelent meg a ki-
vetítőmön egy kb. 14 éves szőkésbarna hajú kis-
lány kereste a voorpakját. Az arca nem volt jól 
kivehető, ugyanis a nabooi divatra oly jellemző 
finomselyemből készült csuklyás köpenyt viselt. 
De legalább 3D-s emlékképet is küldött a voor-
pakról. Az állat egy kicsi, hatlábú fehér szőrű 
emlős, népszerű házikedvenc a Naboo arisztok-
ráciájának körében. Ellopták. Szerencsére a kis 
jószágnak van fülbe épített chipje, valamint egy 
jól azonosítható nyakörve. Kedvelem az állato-
kat, na meg az üzenet azon részét, hogy 100 000 
birodalmi kredit jár a megtalálónak. Ritka do-
log egy fejvadász életében, ha harc és áldozatok 
nélkül kereshet annyi kreditet, amivel éveket 
el lehet tölteni Coruscant luxusnegyedeiben. 
A pénz csábító, de egyben elgondolkodtató is. 
Kis állatért akkora összeg, amiért kisebb űrhajó 
is megszerezhető? 

Többnek kell itt lenni, mint egy gyerek játékszere.

Vajon hogy kerülhetett ide ez a voorpak? A 
kislánytól elrabolták, az biztos. De kicsoda, és 
főleg miért? A5 friss adatai szerint a bolygón 
jelenleg csak egy 4 fős galaktikus akadémiai ku-
tatócsoport tartózkodik, akik a bolygó múltbeli 
éghajlatát próbálják megfejteni, rekonstruálni. 
Megint tudósok. Egész életemben soha nem 
volt dolgom velük, most pedig egyfolytában ke-
resztezik az utamat. Talán Hendar is közöttük 
bujkál? Mindenesetre a kisállat csak úgy élheti 
túl a Hoth szörnyű hidegét, ha velük van. Egy 

Voorpak
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ilyen szobalény még vadászni sem tud, na meg 
mire is vadászna a Hothon? A wampa és a taun-
taun túl nagy falat lenne neki.

Amíg megközelítettem a Hoth felszínét, előké-
szítettem a saját túlélésemhez szükséges eszkö-
zöket. Ilyen például a biofűtéses overálom, ami 
elengedhetetlen a szörnyű hideg ellen. Illetve 
ilyen a speciális csizmám is, amelynek talpa a 
felszín függvényében változtatható. Hágóvas 
jöhet elő a talpából, ha jeges felszínre érek, de 
nagy hasznát vehetem a beépített sítalpnak is. 
Fontos, hogy a sisakom vízora aranyfüsttel van 
kezelve, ami képes megszűrni a nap fényét, va-
lamint a felszínről visszavert sugárzást, mert 
itt a felszín nagy albedója hóvakságot okozhat. 
Ebben a sisakban található egy hőkamera is, 
amelynek segítségével messziről láthatom a me-
legvérű élőlényeket. 

De leszállás közben máris problémába ütköz-
tem. A kutatóállomás közelében, a Nisqually- 
vulkán északi oldalán szerettem volna leszállni. 
Az űrhajómat egy szélvédett, hómentes észak-
déli irányú szárazvölgyben raktam le, bizton-

sági okokból, itt ugyanis nincsenek gleccser-
hasadékok, ahova beleeshetnék, vagy a lábaim 
beszorulhatnának. Itt, az egyenlítő környékén 
dél körül a fejem felett lesz a Nap, azaz telibe 
kapják a terepi napelemek a napfényt, töltőd-
nek az akkumulátorok. És persze a szárazvöl-
gyekben általában tiszta az ég és alacsony a 
páratartalom, így bőven kapnak besugárzást a 
napelemek. Természetesen ennek a landolási 
helynek az a hátránya, hogy meg kell másznom 
a völgy nyugati oldalán található tűzhányót, 
vagy legalábbis a gerincet, hogy eljuthassak a 
kutatóállomáshoz. 

Még a ruhán keresztül is éreztem a bolygó 
metsző hideg szelét, a hőérzet nagyon-na-
gyon alacsony volt. Nehogy lemerüljön, A5-öt 
egyelőre az űrhajóban hagytam, és egyedül in-
dultam a paleoklíma-kutatók bázisának meg-
keresésére. 

Az Antarktiszon található amerikai 
McMurdo kutatóállomás közelében 
található szárazvölgyek alját, völgy-
talpát nem fedi hó. Tulajdonképpen 
ezek Földünk legszárazabb helyei, 
még szárazabbak, mint a magasabb 
szélességeken elhelyezkedő sivata-
gok, mint pl. a Szahara vagy az Ataca-
ma. Itt a páratartalom rendkívül ala-
csony és mindig fúj a szél, ha esetleg 
hullana hó, azt rögtön kisöpri a szél. 
Az alacsony páratartalom miatt az el-
pusztult állatok, pl. fókák tetemei mu-
mifikálódnak.

A Hoth felszíne jégformákkal

Hooker-gleccser
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Glaciális tó (Izland)

Felmentem a völgyet nyugatról keretező he-
gyek legmagasabb csúcsára, a Nisqually-vulkán 
kúpjára. Vissza kellett engednem a hágóvasakat, 
mert mászásom legfelső szakaszán jégmentes 
felszínen, vulkáni hamun és piroklasztikus tör-
meléken haladtam a kráterperem irányába. 

A piroklasztikus törmelékek jellem-
zően robbanásos tevékenységet foly-
tató rétegvulkánok, más néven szt-
ratovulkánok lejtőit borítják. Ilyen a 
Vezúv Olaszországban, vagy a Mt. St. 
Helens, amely az egyesült államokbeli 
Washington államban található. Gö-
rögül a „piro” szó tüzet, míg a „klastos” 
törmeléket jelent.

A kráterperemre érve körbenéztem. Északra 
számtalan nunatak, jégmentes hegycsúcs bökte 
át a jégtakarót és a gleccsereket. Lent, kelet felé, 
ahonnét jöttem, a szárazvölgy tátongott szintén 
jégmentesen, amelynek legalján pici pontként 
látszott az űrhajóm. Tőlem délre egy óriási glecs-
cser haladt lefelé, egyike azon kúpgleccsereknek, 
amelyek a Nisqually-vulkán oldaláról ereszked-
nek alá. 

De miért is maradt körülöttem hómentes 
a vulkán oldala? Ismét körbepásztáztam a 
környéket. Mélyen alattam tisztán kivehető volt 
egy időszakos folyómeder. Itt jeges árvizek, ol-
vadékvizek zúdulnak le. Végül is egy aktív vul-
kánon vagyok és megolvadt a jég a vulkán bel-
sejéből származó hő hatására. Visszafordultam a 
kráter belseje felé. A kráter belső peremén, több 
helyen is, kiegészítő vulkáni működés pettyezte 
a csupasz törmeléket. 

Nem sok remény volt megtalálni a bázist, de az-
tán hirtelen, szinte pontosan nyugati irányban 
tőlem halvány narancssárga foltokat vettem ész-
re a jégen. Azonban egy óriási jégfolyó, gleccser 
állta utamat, amelyikbe a mellettem lévő, a vul-
kán nyugati lejtőjéről lefolyó kúpgleccser tor-
kollik. Jól láttam fentről, hogy a főgleccser tele 
van crevasse-okkal, azaz gleccserhasadékokkal, 

a meredekebb lejtők mentén jégletörésekkel, 
olvadékvíz folyókkal, amelyek aztán eltűnnek 
a gleccser belsejében található olvadékvíz-jára-
tokban, alagutakban. 

A crevasse-ok, magyarul jéghasadé-
kok repedések a gleccser felszínén. 
Akkor alakulnak ki, amikor a mozgó 
gleccserben különböző sebességű 
tömbök jönnek létre. Egyes részek 
„előresietnek” vagy „hátramarad-
nak” és így erős nyírófeszültség ala-
kul ki, amelynek hatására felnyílik a 
hasadék. Ezek akár több 10 méter 
mélyek is lehetnek, valamint lefelé 
szűkülnek, ék alakúak, így jól beléjük 
lehet szorulni, ha beleesünk.
A lahar indonéz kifejezés, és a vulká-
nok lejtőjén lezúduló árvizekre utal, 
amelyek nagy mennyiségű vulkáni 
hamut szállítanak magukkal. A jök-
kulhlaup izlandi eredetű és jeges sár-
folyást jelent (jökkul izlandi nyelven 
gleccsert jelent), nem ritka jelenség a 
„tűz és víz” szigetén. 



116

hoth a jég varázsa

Nincs más választásom, át kell kelnem. Sze-
rencsére, ahogy ilyen távolságból láttam, nincs 
friss hó a hasadékok többségének tetején, így 
tisztán láthatók, legalább is nagyrészük. El-
kezdtem lefelé ereszkedni a vulkáni hamuval 
borított nyugati lejtőn. Miközben a gleccseren 
haladtam keresztül, rengeteg törmeléken is át 
kellett mennem. Ezek felszíni morénák voltak, 
amelyek a gleccser hátán utaztak. Megálltam 
egy gleccserasztalnál, ahol gyorsan elfogyasz-
tottam késői ebédemet. Fagyott konzervet et-
tem, nem volt kedvem időt pazarolni a felme-
legítésre. Az üres konzervdobozt beraktam a 
hátizsákom zsebébe. 

A gleccserasztalok nagyméretű kő-
zettömbök, a felszíni moréna részei. 
Megvédik az alattuk lévő jeget az ol-
vadástól, így az asztalnak „jéglába” 
van. Azonban ezek a jéglábak idővel 
elolvadnak így az asztallapok előbb-
utóbb leborulnak.  

Jégmag-minta

Néhol mégis voltak hóhidak a gleccserhasadé-
kok tetején: ezeken a helyeken hason csúszva, 
de szerencsésen átértem a gleccser túlsó olda-
lára. Innen már tisztán láttam a kutatóállomás 
épületeit és a fúróberendezést, amivel a jégmag-

mintákat vették ki. Most is dolgoztak, éppen egy 
magot emeltek ki, amelyen távcsövemen keresz-
tül én is jól láttam a jégsávokat. 

A jégrétegek egy-egy hóviharból származnak, 
csak persze tömörödnek a felettük levő jég-
rétegek nyomása és a beszivárgó és újrafagyó 
olvadékvizek hatására. Amint kiemelték, a ku-
tatók már vitték is a mintát a konténerlaborba és 
kezdődhetett a jégben található légbuborékok 
tanulmányozása, elemzése. Bizony, ezek a jégré-
tegek a Hoth bolygó éghajlatának, történetének 
nyitott könyvei. 

A firnjég sűrűsége a felszíntől lefelé 
haladva nő. A felszínen a hó sűrűsége 
0,1 g/cm3 körül van, de persze függ a 
hó típusától. A nedves hónak nagyobb 
a sűrűsége, a porhóé azonban jóval 
kisebb. Emiatt 1 cm hó kb. 1 mm csa-
padéknak felel meg. 

 

A kutatók először bizalmatlanul fogadtak, de 
miután elmondtam, hogy mi járatban vagyok, 
segítségemre voltak. Hendart természetesen jól 
ismerték, de csalódásomra közölték, hogy nin-
csen a bázison. Ellenben egyikük, egy fiatal nő 
elmondta, hogy ő nemrég érkezett a bolygóra a 
Nabooról, ahol az űrkikötőben találkozott Hen-
darral. Azt azonban nem tudta megmondani, 
hogy mi volt a planetológus úticélja. Remek, 
ezek szerint rossz tudóst követtem. 

Legalább a voorpak valóban náluk volt. Csak 
éppen nem elrabolták, hanem véletlenül került 
a tudós űrhajójára, mielőtt felszállt, s csak a ki-
lövést követően bújt elő. A kutatók vezetője, egy 
alacsony, enyhén kopaszodó, kékbőrű pantorai 
férfi meg is mutatta, hogy melyik konténerben 
van az állat. 

 – A visszatérésünk után akartuk megkeresni a 
voorpak gazdáját – közölte. Majd hozzátet-
te: – A bal szélső konténerben van, ma reggel 
fürdettük meg, tegnap jól meghempergőzött a 
vulkáni hamuban, de mára szép hófehér lett, 
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– mutatott a narancssárga konténerek egyi-
kére – Tudja mit, odavezetem magát, mert 
csak kóddal nyitható az ajtó, bár nem is tu-
dom miért zárjuk, ha magával együtt is csak 
öten vagyunk ezen a bolygón.

Még jó, hogy nem beszéltem a horribilis juta-
lomról. Oda is vezetett a konténerhez, de miu-
tán beütötte a kódot, magamra hagyott. 

 – Sietnünk kell, a vulkán bármikor kitörhet, ez 
a tűzhányó egy személyben áldás és átok is 
nekünk. Azért települtünk ide, mert a vulkáni 
hamu nagyon jól használható kormeghatáro-
zásra. 

A vulkáni hamu valóban nagyon jól 
használható kormeghatározásra. A 
K-Ar (kálium-argon) izotópos mód-
szer segítségével szinte pontosan 
megmondható a kitörés éve. Főleg 
fiatalabb üledéksorokban található 
hamurétegek esetében használják a 
kutatók. 

 – És a Nisqually nagyon aktív vulkán. Még 
legalább nyolc fúrómagot ki kell emelnünk, 
hogy elérjük a gleccser alját, ahol a legidősebb 
jégrétegek találhatók – vetette még oda visz-
szafordulva felém.

 – Nem is bánom, ha elviszi azt az ölebet, mert 
fogytán van az élelmiszerkészletünk, s ennek 
a jószágnak felettébb jó étvágya van – tette 
hozzá, aztán visszakocogott a fúrótorony-
hoz.

Kinyitottam a konténer nehéz fémajtaját, és 
a fehér szőrmók tényleg ott melegedett. Pon-
tosabban horkolt egy párnán. Amint lehajol-
tam, hogy felnyaláboljam, a hátizsákom ol-
dalzsebéből szerencsétlenségemre kiesett az 
üres konzervdoboz és óriási csörömpöléssel a 
konténer padlójára esett. Az állat ettől annyi-
ra megijedt, hogy mint a rugó felpattant és a 
figyelmetlenségem miatt nyitva hagyott ajtón 

keresztül apró lábain fürgén pattogva kiro-
hant a szabadba. Hogy lehettem ilyen figyel-
metlen és ügyetlen? Már a markomban érez-
tem a voorpakot és a pénzt is. Kirontottam a 
konténerből, de előbújt a központi csillag az 
égen és elvakított a jégmező szikrázó fehérsé-
ge, ráadásul az a meglógott szőrmók is fehér. 
Szép tiszta fehér, ugye most fürdették meg…. 
Remek mimikri, illetve kamuflázs. Egy frissen 
mosott fehér voorpak a fehér havon, hát nem 
sok szerencsém van. Ilyen remek rejtőszínt 
utoljára a rohamosztagosokon láttam. Úgy ol-
vadtak a környezetükbe, hogy csak az infraka-
merával tudtam kiszúrni őket.

Rejtőszínű birodalmi katona

A mimikri eredményeképpen az élő-
lény felveszi, vagy utánozza egy másik 
élőlény vagy a környezet mintáját, szí-
nét, külalakját, szagát, viselkedését. A 
kamuflázs alkalmazásakor az élőlény 
rejtőzködése önvédelmi jellegű, és 
ennek segítségével beleolvad a kör-
nyezetébe.

Gyorsan újra-aktiváltam a hőkamerámat és 
rögtön kiszúrtam az állatot, amint a gleccser 
pereme felé szaladt. Rohanni kezdtem utána. 
A voorpak már le is futott a hóval borított ol-
dalmoréna-sáncon és hopp, átugrott a glecs-



118

hoth a jég varázsa

cserre. Ezután egy, a gleccser tetején található 
olvadékvíz patakot próbált meg átugrani, de 
rövid lábai megcsúsztak a jégen és belepoty-
tyant a vízbe. Hiába van hat lába a voorpak-
nak, mégis megbotlik. Rögtön elragadta a víz, 
amely azonban kb. 20 méter múlva el is tűnt 
egy gleccseralagútban. Bízva a ruhám vízhat-
lanságában, utána vetettem magam. Százezer 
okom is volt rá. Sodródtunk a lezúduló, höm-
pölygő vízben. A víz sodrása óriási erővel rán-
cigált és lökött tovább, a kis állat pedig néhány 
méterrel előttem bukdácsolt és időnként a víz 
fölé kerülve kapkodott levegőért. Megpróbál-
tatásunk nem tarthatott sokáig – bár nekem 
óráknak tűnt – a voorpakkal együtt egyszer 
csak kiestünk a gleccser „elvégződésénél”, a 
gleccserkapun.

A gleccserkapuk a gleccserek elvég-
ződésénél, terminusánál találhatók. 
Ezeken keresztül távoznak az olva-
dékvizek, amelyek a gleccser belső 
csatornáiból (úgynevezett englaci-
ális járatokból) gyűlnek össze. Sok 
gleccser elvégződésénél olvadék-
víz tavak, vagy úgynevezett, glecs-
cser-előtéri, proglaciális tavak ta-
lálhatók. Ezek vízébe borjadzanak 
(leszakadnak) a jéghegyek. Ha a 

gleccserek egészen a tengerig lejön-
nek, sok esetben közvetlenül a ten-
gerbe, vagy az óceánba, esetleg egy 
lagúnába futnak be. Nagyon látvá-
nyosak az úgynevezett árapály-glecs-
cserek, ilyenek találhatók az alaszkai 
Glacier Bay-ben, vagy Izland déli ré-
szén. 

Nyugodtabb vizekre, egy olvadékvíz tóra ér-
tem, értünk, hiszen a voorpak is néhány mé-
terre tőlem kapálózott a víz felszínén vékony 
lábaival. Már nem félt tőlem, inkább a segítsé-
gemet várta. Elértem és kiúsztam vele az úszó 
jéghegyek között a partra és elterültem a mo-
rénasáncon. Oldalmoréna, állapítottam meg, 
valaha a gleccser még ilyen magas lehetett, de 
húzódik vissza. 

Nem is tudom, miért ezen gondolkodtam ott, 
a parton pihegve, ahelyett, hogy örültem vol-
na, hogy túléltem a dolgot. Azonban nem pi-
henhettem, hiszen gondoskodnom kellett a kis 
szőr mókról, így bebújtattam a meleg kabátom 
alá, és ő hálásan bújt hozzám. Már csak a vissza-
út állt előttem, ami azt jelentette, hogy át kellett 
kelnem a gleccser és a szárazvölgy között maga-
sodó csipkés kárgerincen, amely két kárcsúcsot 
kötött össze.

Az út előtt még egy pillantást vetettem a vízen 
úszkáló jéghegyekre, illetve a gleccser elvégző-
désénél borjadzó jégtömbökre bámultam, ame-
lyek óriási hullámokat gerjesztettek, ahogy a 
vízbe loccsantak. Kiraktam az állatkát a fűtött 
kabátomból, ahol időközben már többé-kevésbé 
megszáradt. Hálásan nézett rám és jobbra-balra 
forgatta a fejét. Nekivágtunk a visszaútnak. Ez 
sem volt veszélytelen és persze a voorpakra is 
figyelnem kellett. Körmei szaporán kopogtak 
mögöttem a kúpgleccser jégen, már megbízott 
bennem és lelkesen követett. 

Átértünk a gleccseren, felmásztunk az 
oldalmoréna lejtőjén, majd utunk egy másik 
gleccserbölcsőn, egy kárfülkén vitt át. Itt gyö-
nyörködtem kicsit egy tengerszem tóban, ame-
lyiken szintén jéghegyek úszkáltak, s a felső vé-

Kőtenger
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gében egy kicsi kárgleccser helyezkedett el, ez 
fénykorában sokkal nagyobb lehetett, de úgy 
látszik, itt is van felmelegedés. 

A kárformák a magashegységi, jég 
által létrehozott formakincsek közé 
tartoznak. Nevüket az Ausztriában 
található Karwendel-hegységről kap-
ták. Ilyen geomorfológiai formák pl. a 
kárcsúcsok (horn, mint pl. a Svájcban 
található 4478 méter magas Matter-
horn), vagy a kárfülkék, vagy a kárge-
rincek (franciául arête). 

A kúpgleccser a gleccserek egyik faj-
tája. Ezek a gleccserek sugárirányban 
jönnek lefelé magas, eljegesedett 
vulkáni kúpokról, mint pl. Kamcsat-
ka, vagy az egyesült államokbeli Cas-
cade-hegység nagy tűzhányóiról. 

A szemközti hegyoldalon egy óriási völgyet vi-
lágított meg a Hoth napja, amit valaha egy még 
hatalmasabb gleccser tölthetett ki. Miközben 
a természet szépségéről álmodoztam, hirtelen 
újabb nehézséggel kerültünk szembe. Igaz a vo-
orpak morgása már néhány pillanattal koráb-
ban jelezte a veszélyt, de hangját majdnem telje-
sen elnyomta a lezúduló olvadékvíz hangja. Egy, 
a morénasánc mögül előugró wampa feldöntött, 
és már rám is vetette magát. 

Szerencsémre pöttöm útitársam gyorsan reagált, 
beleharapott a wampa lábfejébe, ami elterelte a 
ragadozó figyelmét, épp elég időt adva nekem 
ahhoz, hogy előkapjam a puskámat a vállam-
ról. Le akartam lőni, de megcsúsztam, ahogy a 
wampa felé perdültem, majd elestem. Esés köz-
ben, ahogy a puskacső felfelé mozdult átlőttem a 
wampa fülét. Ettől természetesen megrémült és 
gyorsan menekülőre fogta, vérfoltokat hagyva 
maga mögött a fehér havon. 

Egy-egy. Most a kisállat mentette meg az én éle-
temet. Ahogy oldalra fordultam, hogy feltápász-
kodjak, a morénasánc mellett, néhány méterre 
tőlünk megláttam egy tauntaun tetemét, amely 
mellett egy másik wampa állt. Ahogy ránéztem, 
egy blöfftámadással felém ugrott. Még egy ugrás 
és leterít. Ám ekkor az előttem lévő kárgerinc 
mögül robbanás hallatszott, majd hatalmas por- 
és hamufelhő emelkedett a magasba. 

A wampa is megrémült és hátrafordult a tűzhányó 
felé, majd gyorsan visszafordult és ijedtében felém 
vágtatott, de a bal oldalam mellett elszáguldva el-
menekült, elfelejtve zsákmányát és szerencsére a 
voorpakot meg engem is. Ahogy észak felé néztem 
a vulkán irányába, láthattam, amint egy kisebb, 
vízzel kevert jeges ár zúg lefelé a vulkán lába felé. 
A kitörés megolvasztotta az egyik kúpgleccsert, s 
a jeges víz, keveredve a finom vulkáni hamuval, 
nagy sebességgel haladt előre. 

A jeges ár vagy jökulhlaup izlandi ki-
fejezés, ami arra utal, hogy a víz és a 
jég együtt mozogva halad lefelé. A fo-

Gleccserasztal
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lyamat elindítója lehet egy vulkánki-
törés, vagy éppen egy jégbeágyazott 
tóperem kiszakadása is.

A wampakalandtól kimerülve, a voorpakot újra 
begyűjtve, kissé energiaszegényen folytattuk 
utunkat felfelé. Körülbelül egy óra múlva fel 
is értünk a kárgerinc tetejére, és megláttam az 
űrhajómat a szárazvölgyben. A vulkán kitörése 
amilyen gyorsan jött, olyan gyorsan alábbha-
gyott, de hamuval és porral hintette be a jég és 
hó felszínét. A gerincen le is kellett söpörnöm 
a hamut arról a jégdarabról, amit azért vágtam 
ki, hogy ivóvizet olvasszak a voorpaknak és ma-
gamnak. 

Még pont besütött a Hoth napja a völgybe dél-
nyugat felől, igaz, már éppen csak átjöttek a su-
garai a gerinc felett, de az automata modul így 
is ráirányította a napelem-paneleket. Minden 
rendben, teljesen feltöltve, állapítottam meg az 
állapotjelzőre tekintve. A saját ételtartalékomat 
megosztottam az állattal, majd startellenőrzés, 
és már fel is szálltunk az űrhajómmal. 

Amikor visszanéztem a Hothra, jégsapkákat, 
jégselfeket, jégtakarókat, jégmezőket, gleccser-
hálózatokat, fjordokat és tengeri palacsintajeget 
láttunk. Droidomnak szóltam, hogy küldjön 
hologramüzenetet a szeplős kislánynak, hogy 
megvan a voorpakja, bár minden valószínűség 
szerint a kislány nem is kicsi, talán nem is lány… 

Az eljegesedett terület nagyságától 
függően más és más néven hívjuk a 
jéggel borított felszíneket. 
A jégtakarók, mint pl. az antarktiszi 
és a grönlandi, nagy területűek. Az 
Antark tisz egymagában 13 millió 
km2, tehát nagyobb területű, mint 
Európa. A jég legnagyobb vastag-
sága pedig a 4,5 kilométert is eléri. 
Grönland jéggel borított területe jó-
val kisebb, de még ez is kb. 2,2 millió 
km2-t fed le. 
A jégmezők, mint pl. a dél-patagóni-
aiak, több ezer négyzetkilométere-
sek. Izland legnagyobb jégmezője, a 
Vatnajökull 7 900 km2, míg a dél-pa-
tagóniai jégmező, amely a harmadik 
legnagyobb összefüggő jégfelület az 
Antarktisz és Grönland után, 16 800 
km2 területű. 
A selfjég olyan jég, amelynek az 
alja már hozzáfagyott a tenger vagy 
óceán aljához. Ezek igen veszélyez-
tetettek az éghajlatváltozás miatt. 
Ilyen jégself, a több darabból álló 
Larsen-jégself az Antarktisz-félsziget 
keleti oldalán: három darabja (A, B 
és C) már szétesett, illetve óriási jég-
hegyek váltak le róluk. Szerencsére 
ezek a jéghegyek, ha elolvadnak, je-
lentősen nem növelik meg a világó-
ceánok vízszintjét. Sokkal nagyobb 
veszélyt jelent azonban a szárazföldi 
jég, mint pl. a kelet-antarktiszi jégta-
karó. 
Hasonló veszélyeztetett gleccser az 
„Ítéletnapi” Thwaites-gleccser Nyu-
gat-Antarktiszon. 
A fjordok korábbi gleccservölgyek, 
amelyeket most, a gleccser visszahú-
zódását követően, tengervíz tölt ki. 

Gleccser a Rainier-hegyen
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Norvégiában számtalan fjordot találha-
tunk, ilyen pl. a Geiranger- vagy Sog-
ne-fjordok. Az egyik leghíresebb fjord 
az új-zélandi Milford Sound, a Déli-szi-
geten.
Gleccserhálózatok olyan tagolt dom-
borzatú helyeken alakulnak ki, ahol 
sok csapadék hull hó formájában. 
Ilyen pl. Alaszka fővárosának, Ju-
neau-nak a környéke. Ide a helyiek 
repülőgépes túrákat szerveznek, 
hogy a turisták gyönyörködhessenek 
a jégfolyók szövevényes hálózatában. 
A palacsintajég a sós tengeri vízből 
fagyás hatására kialakuló jégforma, 
alakját a vízen történő lassú forgás so-
rán nyeri el.

Sem Hendart, sem a következő kristályt nem 
találtam meg a bolygón. Csalódottan nyúltam a 
hiperhajtómű karja felé, amikor hívás érkezett a 
bolygó felszínéről. A pantorai tudós volt. Nem-
rég beszélt Hendarral, aki éppen megérkezett a 
Coruscantra!

Gleccser
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Jellemzők

Átmérő 13 490 km

Légkör belélegezhető

Átlaghőmérséklet -32 °C

Évek hossza 360 helyi nap

Napok hossza 24 standard óra

Napok száma 1

Holdak száma 1

Élővilág, lakosság

Bevándorolt fajok ember

Hivatalos nyelvek galaktikus  

 közös nyelv

Kormányzat birodalmi  

 kormányzás

Lakosság 22 milliárd

Jelentősebb városok

 Eriadu City Phelar
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A következő állomásom tehát a galaxis központ-
ja, a Coruscant lett, azonban előtte egy sokkal 
komolyabb problémával kellett szembenézzek. 
Úgy tűnt, hogy a kristályokat valamiért lehe-
tetlen egy helyen tartani. A két kristály újabban 
valami furcsa hatást fejtett ki együtt, szinte re-
ménytelen lett a hajó navigációs rendszerével a 
tájékozódás. Eddig soha nem tapasztalt módon 
a gép – minden előzetes figyelmeztetés nélkül – 
magától kilépett a hipertérből. Bár számomra az 
Erő mindig is megmagyarázhatatlan, misztikus 
és kissé nevetséges fogalom volt, azt kellett gon-
doljam, hogy ezek a fura kristályok, mégis vala-
milyen módon kapcsolatban állnak vele. Kellett 
tehát találnom valamit, amivel megoldhatom, 
hogy a kristályok ne akarjanak állandóan visz-
szatérni a valós térbe. Valami olyat, ami képes 
egy helyen, nyugalomban tartani őket. Amíg 
ezen tanakodtam, eszembe jutott a másik füg-
gő küldetésem: a massiffok. A megbízás szerint 
a coruscanti galaktikus állatkert ajánlott fel egy 
kisebb összeget annak, aki leszállít számukra 
néhány adu-rókát és más, az Eriadun honos ál-
latot. Az Eriadu! Hát persze! 

Korábban már jártam a bolygón és ott találkoz-
tam egy, a talajban létező – nem lehet megálla-
pítani, hogy élő, vagy élettelen anyag, de hogy 
irtózatos szaga és állaga van, az biztos – masz-
szával, ami akár képes lehet kordában tartani a 
kristályok erejét, vagy legalább egyben tartani 
őket. Nem véletlen, hogy a talajból lehet csak 
kinyerni. Végül is olyan anyagra van szükség, 
amelyben az élő és élettelen anyag együtt van 
jelen, és ez lehet a kulcs ahhoz is, hogy miért 
tud hatással lenni a kristályokra. Szóval irány az 
Eriadu!

* * *

Taszkenek, gungenek, huttok, vukik, jedik és 
sithek. Egy fejvadász élete során sok mindennel 
és mindenkivel találkozik. Persze a találkozások 
száma attól függ, hogy hosszú vagy éppen rövid 
az az élet, ami megadatik az Úton. Sok csatában 
vehetsz részt, és annyi csillagrendszert, bolygót, 
holdat, aszteroidát kereshetsz fel, amennyit ne-
héz fejben tartani. És minden hely más fegyvert, 
más taktikát követel meg. Nem egy életbiztosí-
tás, ha kiismerik a módszereidet! De minden 
csatában, harcban, üldözésben a legfontosabb 
az alkalmazkodás! Az adaptáció az a tulajdon-
ság, ahogy az élőlények idomulnak az adott kör-
nyezethez.

Én mindig alkalmazkodom! Felkészülök, fegy-
vert és harcmodort választok, rejtőzködöm, 
vagy éppen nyílt harctéren támadok, de ha kell, 
akkor improvizálok.

Alig emlékszem a gyerekkoromra, csak sötét-
ség és nélkülözés volt a részem. De az tisztán 
az eszemben van, hogy volt egy holóm, amiben 
láttam a galaxis térképét, és benne sok-sok élő-
lényt. Félelmeteseket, barátságosakat vagy ép-
pen nagyon mókásakat. Mára sokukkal magam 
is találkoztam, és most, ahogy visszagondolok a 
holóra, tudom, hogy azért láthattam ennyi fajta 
világot, mert sokat utaztam. A „munkáimnak” 
köszönhetően jó sok intragalaktikus égitestre, 
bolygóra, holdra sikerült eljutnom, s utazásaim 
során sokféle éghajlatot és növényzeti típust – 
na meg persze talajt – sikerült megfigyelnem. 
Mert a három dolog sok esetben szorosan ösz-
szefügg. 

Egy rahthar
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Ki gondolná, hogy milyen fontosak a termé-
szettudományok. Ezek segítenek átszelni a 
hiperteret, kivonni egy száraz bolygón a lég-
körből a vizet, vagy éppen megmondani, hogy 
hol érdemes deb-debet, vagy chakgyökeret 
termeszteni. Most, hogy megint látszólag 
nyugalom van, a természettudományra ismét 
van igény, illetve az emberek, természetesen, 
már akik megengedhetik maguknak, luxusra 
vágynak. Szerintem felesleges luxusra. Leg-
alább 56-os az ökológiai lábnyomuk… Per-
sze főként a coruscanti sznobokról beszélek. 
Egyszer meteoritgyűjtés a mániájuk, máskor 
meg tauntaun szarvból fogast akarnak, vagy 
flancos kerteket nem arra az éghajlatra való 
növényekkel, vagy 110 méteres wroshyr fával, 
egy óriási kashyyyki fenyőfélével. És ezek most 
mind-mind csempészáruk. Mármint az égites-
tek között. Lám-lám, új törvények a béke ide-
jén a környezetvédőknek köszönhetően… De 
ez nekem nagyon jól jön.

Például egyszer volt egy megbízóm a Tatuinon, 
akinek a felesége csak olyan növényeket kért 
a kertjébe, amelyek savanyú talajokat kedvel-
nek. Nyilvánvalóan azok a növények gyorsan 
kipusztulnak, vagy dézsában kell őket tartani, 
savanyú talajban. A deb-deb, a Tatuin egyik jel-
lemző növényfaja meszes talajokat kedvel. Mi-
ért? Mert száraz, más néven arid éghajlaton él. 
A chakgyökér ezzel szemben mocsaras terüle-

teken él az Erysthes nevű bolygón. Ezeknek a 
mocsaraknak a talajai savanyú kémhatásúak. 

A savanyú talajok pH-ja 7 alatti, a lúgos 
talajoké pedig 7 feletti. Savanyú talajo-
kat kedvelnek többségében a bogyós 
gyümölcsök, pl. a mocsári hamvas sze-
der, a piros, kék és fekete áfonya, meg 
a hatalmas virágokkal rendelkező hor-
tenziák, vagy a fuksziák és az erikák. 

Sőt, olyan megbízóm is volt a Tatuinon, aki 
wroshyr fát kért a kertjébe. Ugyebár ilyen nö-
vényeket nem találunk a Tatuinon. Más boly-
gókról, vagy élettel teli holdakról kell besze-
rezni őket. Annyi esély van ilyen növényeket 
találni a Tatuinon, mint Palpatine-nak árvahá-
zat vezetni…

Pedig az ember sokszor lehet természetföldraj-
zi detektív, és jót tesz az önbecsülésének, ha fel 
van vértezve ilyen komplex tudással az éghaj-
lat-növényzet-talaj rendszert illetően. Például, 
amikor a Kashyyyk Interplanetáris Dokkoló-
ból kiléptem, és bhansgrek bokrokat láttam az 
űrreptér környékén mindenhol. Ezek számban 
mutogatták hatalmas virágaikat (pedig ritkán 
virágoznak), így rögtön rájöttem, hogy milyen 

Wroshyr fa
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éghajlaton vagyok. A bhansgrek bokroknak 
savanyú talajra van szükségük. Savanyú talaj 
pedig ott lesz, ahol éves szinten jóval több csa-
padék hull, mint amennyi elpárolog, mert ez a 
kilúgozás folyamatát eredményezi. És nincsen 
nagyon meleg, mérsékelt éghajlat uralkodik, 
legalábbis a hőmérsékletet tekintve. Mármint 
nyáron viszonylag hűvös van, télen pedig 
nincs brutális hideg. Ugye, az effajta éghajla-
tok a tenger- és óceánpartokon jellemzőek, 
ezért hívják ezeket a területeket óceáni éghaj-
latú térségeknek.

Természetesen nemcsak piszkos melóim van-
nak. Például nem is olyan régen volt egy nagy 
megbízásom a Coruscanti Planetáris Termé-
szettudományi Múzeumtól. Szerezzek be ta-
lajmonolitokat, amelyek a kupolában lebegnek 
majd, és akár virtuális talajmintát is vehetünk 
az egyes talajszintekből, rétegekből. Akkor 
még azt sem tudtam, hogy eszik-e, vagy isszák 
a talajmonolitot. Pedig nagyon klassz dolgok-
ról van szó. Ezek talajszelvények, amelyeket a 
helyszínen kiemelnek, carbonitba zárják, majd 
a kiállítási helyszínen antigravitációsan lebeg-
tetik őket. 

És a múzeum nagyon sokféle talajt akart, min-
denféle éghajlatról, földrajzi környezetből 
és domborzati, morfológiai helyzetből. Per-
sze-persze, azt nem mondtam még el, hogy mi 
a csoda is az a talajszelvény. A zöld bolygókon, 
ha leásunk a felszín alá, a talajok sokféle színt, 
szerkezetet, szemcseméretet vehetnek fel. Több-
ségükben az alattuk elhelyezkedő szilárd, vagy 
éppen mállott kőzetből, vagy akár hulló por-

ból alakulhatnak ki. De némely esetben folyók 
mentén, mocsarakban találkozhatunk nagyon 
sötét és kis sűrűségű talajokkal, amelyek az el-
halt szerves anyagból keletkeznek, tehát ezek 
nem kizárólag ásványi talajok, hanem nagyon 
magas arányban tartalmaznak szerves anyagot.  
Ezeket szokták kiszárítás után a boltokban árul-
ni, mint virágföldet. Persze ezek mindig olyan 
helyek, ahová normális fejvadász soha sem 
menne. Ilyen a Dagobah. Csak a legrosszabb ál-
maimban kerüljön elő, remélem soha nem vet 
oda a vadászösztönöm.

Egy fejvadász nem feltétlenül tanul valami sokat 
a természettudományokról. De a súlyos biro-
dalmi kreditek a legjobb ösztönzők arra, hogy 
megtanuljam, hogy melyik növényt és talajtí-
pust hol, melyik égitesten keressem. Először 
mindig le kell szűkítenem a listát a számításba 
vehető égitestekre. Azért annak kicsi az esélye, 
hogy minden összepasszoljon az élet kialakulá-
sának körülményeihez. De az, hogy egy-egy ga-
laxisban annyi csillag lehet, mint ahány homok-
szemcse a Tatuinon, no ez elképzelhetővé teszi 
azt, hogy nagy számú élhető égitest is létezik. 
Természetesen nem könnyű megtalálni ezeket a 
bolygókat, de szerencsére A5 óriási adatbázisa 
nagy segítségemre van a kiválasztásban. Általá-
ban hat fő szempontot szoktam figyelembe ven-
ni az égitest kiválasztásakor:

1. Milyen típusú, azaz felszíni hőmérsékletű és 
méretű a központi csillag.

2. Egyes, kettős vagy netán többes rendszerről 
van-e szó. A kettős vagy többes rendszerek 

A Dagobah
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bonyolultabb és egyben szélsőségesebb besu-
gárzási viszonyokkal rendelkeznek. Mert ha 
több csillag világítja meg (sugározza be) a 
felszínt, akkor tovább lehet nappal, esetleg 
ha együtt mozognak az égen, akkor nagyobb 
lehet a nappali hőmérséklet, vagy akár az is 
előfordulhat, hogy nincs is éjszaka a bolygón.

3. Milyen távolságra kering a bolygó, vagy 
bolygórendszer a központi csillag körül. Ez 
önmagában nem sokat jelent, de mégiscsak 
támpontot nyújt a felszíni hőmérsékletet 
illetően, azaz, hogy kialakulhat-e élet az 
adott planétán. Ugyanis, ha nem tekintünk 
a mesterségesen betelepített égitestekre, 
akkor természetes körülmények között az 
élet kialakulása attól függ, hogy mekkora 
a csillag hőmérséklete és milyen távol van 
tőle a bolygó. Forró csillagoktól távolabb, 
míg a hűvös társaikhoz közelebb van lehe-
tőség az élet kialakulására. Feltéve, ha víz 
alapú életben gondolkozunk. Persze lehet 
pl. metán is az élet alapja, csak más hőmér-
sékleten.

A Szaturnusz Titán nevű kísérőjén, 
amely egyébként a Naprendszer má-
sodik legnagyobb holdja, metán lég-
kört (hogy egyáltalán van légköre, az 
ritkaság a holdak között) és metán 
tavakat találhatunk. Persze, ahhoz, 
hogy cseppfolyós metán legyen, a 
hold felszínén nagyon hidegnek kell 
lenni (a Titán felszíni hőmérséklete 
-180°C körül van). A metán a legegy-

szerűbb szerves molekula, de esetleg 
összeállhat bonyolultabb, több széna-
tomot tartalmazó molekulává. Ezért 
ez a hold különösen érdekli a tudóso-
kat, le is szállt a felszínére a Christian 
Huygens holland csillagászról elneve-
zett űrszonda 2005 januárjában. 

4. A felszíni albedó, azaz a fényvisszaverő ké-
pesség: milyen mértékben veri vissza, vagy 
köti meg a központi csillagból érkező sugár-
zást a bolygó felszíne.

5. A légkör összetétele és sűrűsége, ami megha-
tározza az üvegházhatás mértékét. Ha a lég-
körben mondjuk sok a szén-dioxid (CO2), 
vagy még inkább a metán, akkor az üveg-
házhatás nagyon erőteljes, és a felszíni hő-
mérséklet sokkal magasabb lesz, mint ami a 
központi csillagból származó beérkező su-
gárzásból vagy a bolygó saját belső hőterme-
léséből fakadna., üvegházhatás nélkül. Sok 
esetben ezt már leszálláskor is megtapaszta-
lom. Például, ha nagyon lapos szögben futok 
rá egy sűrű légkörre, könnyen lepattanok. 
Szerencsére erre A5 szokott figyelmeztetni, 
bár volt már, hogy pattogtam a légkör tete-
jén, mint homokszemcse a Jakkun. No meg, 
ha sűrű a légkör, gyorsan figyelmeztet a hő-
pajzsom a melegedésre. Láttam olyan űr-
csatákat, ahol a csatahajók végül nem azért 
semmisültek meg, mert a lézerütegek szitá-
vá lőtték őket, hanem azért, mert lezuhan-
tak egy bolygóra, és a sűrű légkörben szinte 
elporladtak. 

Űrhajó és légkör találkozása
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6. Fontos a bolygó pályájának vizsgálata is, mint 
pl. a tengelyferdeség (a pályasíkhoz vagy a 
forgástengelyhez képest). Ennek következ-
ménye az évszakok váltakozása és hossza. A 
pálya elnyúltsága, kör vagy ellipszishez ha-
sonló formája pedig a csillagközeli és a csil-
lagtávoli pontok távolságát határozza meg. 
Az Eriadu pl. januárban 5 millió kilomé-
terrel közelebb van a központi csillagához, 
mint júliusban (147 vs. 152 millió km). De 
jegyezzük meg, nem attól függ az évszakok 
váltakozása, hogy közel vagy távol vagyunk a 
központi csillagtól, hanem attól, hogy a félte-
kéket milyen szögben érik a központi csillag 
sugarai. Egyszerű a folyamat: nagyobb szög, 
több besugárzás, magasabb hőmérséklet. 

Tengelyferdeség és évszakok

Szóval, ha ezeket a csillagászati, extraplanetá-
ris (bolygón kívüli) tényezőket megvizsgáltam, 
és kiválasztottam a potenciális planétát, akkor 
a helyi, bolygóra jellemző éghajlati tényezőket, 
illetve a klímát befolyásoló tényezők földrajzi el-
helyezkedését kell megvizsgálnom. Már leszál-
láskor szépen látható az övezetesség, ahogy az 
egyes éghajlati övek szalagszerűen körbeölelik a 
bolygót. Mint ahogy az is, hogy az egyes, hason-
ló éghajlati és ökológiai igényekkel rendelkező 
élőlények közösségei, a biomok, mennyire kü-
lönböznek egymástól. Pedig igazából csak két 
fontos dolog van a biomok elterjedését tekintve: 
a hőmérséklet és az elérhető vízmennyiség, vagy 
inkább csapadék és talajnedvesség. 

Ahogy öregszem, egyre többször emlékszem 
vissza azokra az időkre, amikor rendszeresen 
kaptam megbízásokat, amiket az Alderaanon 
kellett teljesítenem. Az az egyik legélhetőbb és 
legváltozatosabb bolygó a galaxisban. Távolsá-
ga a galaxis magjától 5000 fényév, átmérője 12 
500 km, keringési ideje a központi csillaga kö-
rül 364 nap, tengelykörüli forgási ideje pedig 18 
óra. Távolsága a központi csillagtól, amely egy 
fiatal, sárgás színű csillag 1,4 millió km átmé-
rővel, 1,03 CSE (csillagászati egység, nagyjából 
150 millió km), a légköri CO2 koncentráció 
pedig 280 ppm (parts per million, azaz mg/1 
dm3 levegő). Egy szóval, kísértetiesen hasonlít 
a még érintetlen Eriadura, szinte ikerbolygója 
volt annak. Az Alderaan is a legtöbb besugár-
zást az egyenlítőjén kapja, a sugárzási mennyi-
ség pedig fokozatosan csökken a sarkok felé ha-
ladva. De a besugárzás mennyisége évszakosan 
változik, mivel forgástengelye 66°-ot zár be a 
központi csillaga körüli keringési síkkal. 

A Föld forgástengelye és a Nap kö-
rüli keringési síkja által bezárt szög 
nagyjából 66,5°-os. Ez okozza az 
évszakok váltakozását, illetve a ter-
mikus egyenlítő vándorlását (ez 
az ITCZ, Intertropical Convergence 
Zone, Trópusi összeáramlási zóna). Ez 
a legmelegebb pontokat összekötő 
vonal, amelyik általában az egyenlí-
tőtől északra helyezkedik el az északi 
félteke nyarán, és délre a déli félteke 
nyarán. A szárazföldeken távolabb 
helyezkedik el az egyenlítőtől, mint 
a tengerek felett, mivel a víznek jó-
val magasabb a fajlagos hőkapaci-
tása, mint a szárazföldeket felépítő 
kőzeteknek (fajlagos hőkapacitás: 1 
kg anyag hőmérsékletének 1°C-kal 
(vagy 1 Kelvinnel) történő emelésé-
hez szükséges energia. Mértékegy-
sége: J/mól∙K).
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Néha a legjobb álca a fejvadász számára, ha na-
gyon szem előtt van. Ezért olykor csak egyszerű 
turistának kell látszani, aki nyaral, pihen, és per-
sze jól elvegyül a tömegben. Ez számomra néha 
igazi kínszenvedés, a sisak viselése ugyanis a ha-
gyományaink része (és van olyan fajombeli cso-
port, amely kifejezetten vallásos kötelességnek 
tekinti a sisak viselését). 

Akkoriban nagy népszerűségnek örvendtek 
azok az utak, amelyekben egy teljes bolygót le-
hetett megismerni! Az Alderaanon így nézett ki 
a napi program:

1. Nyugat-keleti túra az óceánparttól keleti 
irányba a kontinensek belseje felé: óceáni 
éghajlat – nedves kontinentális – száraz 
kontinentális – félsivatag – sivatag – mérsé-
kelt övi monszun.

2. Dél-északi túra: Az egyenlítő felől indulunk, 
a trópusi esőerdőből, tovább a szavannára, 
trópusi sivatag, mediterrán éghajlat, nedves 
kontinentális, tajga és hideg öv.

3. Függőleges övezetesség egy, az egyenlítőn ta-
lálható magashegységben. Ezt csak tapasz-
talt hegymászóknak ajánlottam. 

Mint említettem, az Alderaan egyenlítője kap-
ja a legtöbb besugárzást, a sarkok felé haladva 
egyre kevesebb hőenergiát kap a bolygó felszí-
ne. Persze ettől még a biomok határai nem pár-
huzamosak a szélességi körökkel, hiszen az ég-
hajlatot befolyásolja a domborzat, az óceánoktól 
való távolság, a szélrendszerek és az óceáni 
áramlatok jellege is. Emiatt, azonos szélességi 
körön sokféle éghajlattal találkozhatunk.

 Turista útvonalak az Alderaanon, vagy  
turistacsalogató hirdetések

Páracsapda

Ráktérítő
Legészakibb szélesség

Legdélibb szélesség

Baktérítő

Január Július

Termikus egyenlítő vándorlása



eriadu egy kis kitéro

129

A kontinensek nyugati partjai men-
tén, ott, ahol hideg tengeráramlatok 
haladnak el, partmenti ködsivata-
gok, vagy hideg sivatagok alakulnak 
ki. Ilyenek találhatók pl. a Kaliforni-
ai-félsziget mentén, vagy ilyen az 
Észak-Chilében található Atacama-si-
vatag, vagy a Délnyugat-Afrikában 
lévő Namíb-sivatag. Az Atacama-siva-
tag Földünk egyik legszárazabb helye, 
Arica városában, Chilében pl. a sokévi 
átlagos évi csapadékösszeg kevesebb, 
mint 1 mm (Magyarországon ez az 
érték: 500-850 mm). Itt hőmérsékleti 
inverzió (inverzió = fordítottság) van 
a partmenti keskeny sávban, azaz 
felfelé, nagyobb magasságok felé 
haladva nem csökken, hanem nő a 
hőmérséklet. Ez légköri stabilitást 
eredményez, azaz az alsó, melegebb 
levegőréteg nem áramlik felfelé, s 
emiatt nincs csapadékképződés sem. 
Csak mikrocsapadék, köd formájában 
találkozhatunk vízzel, ezért is hívják 
ezeket a sivatagokat ködsivatagnak. 

A Kelet-nyugati útjaim közül különösen em-
lékezetes volt az, amikor az ifjú, de a Biroda-
lomnak már problémákat okozó Leia herceg-
nő megfigyelése volt a feladatom és testőrként, 
valamint alkalmi idegenvezetőként segítettem 
megismerni szülőbolygóját és birodalmát. A 
szikrázóan kék óceánparton kezdtük a kalan-
dot. Örömmel figyeltem, ahogy a hercegnő rá-
csodálkozott az egyes biomok szépségére. Imá-
dott a hatalmas feluciai páfrányok és a wroshyr 
fák között bújócskázni. Igen, mindig közepes 
szélességeken, 47° északi szélesség körül indul-
tam a csoportokkal, az óceán keleti partján (a 
kontinensek nyugati felén), ahol óceáni éghajlat 
volt, rengeteg csapadékkal és erősen kilúgozott 
barna erdőtalajokkal és lombhullató erdőkkel. 

Az óceáni áramlatok lehetnek hide-
gek vagy melegek. Ezt a környező víz-
testek (nem mozgó) hőmérsékletéhez 
képest értjük. A hideg áramlatok ne-
gatív hőmérsékleti és csapadékano-
máliákat, a meleg tengeráramlatok 
pozitív anomáliákat eredményeznek. 
Jó példa a hideg és meleg tengeráram-
latok partvidékre gyakorolt hatására 
New York és Nápoly. A két település 

Kondenzáció és  
csapadékképződés

Luv oldal Csapadék Szélárnyék = Lee oldal

Száraz,
leszálló levegő

Uralkodó szélirány

Juran-hegység

Orografikus (magasságtól függő) csapadékképződés
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azonos szélességi körön helyezkedik 
el, mégis rendkívül eltérő éghajlattal 
rendelkeznek. Nápolyt kellemes me-
diterrán éghajlat jellemzi, míg New 
York óceáni éghajlaton található, de 
gyakran kontinentális hatások is befo-
lyásolják időjárását ÉNy-i irányból, és 
télen gyakran akár 60 cm hó is hullhat 
egyszerre!

A kontinensek nyugati oldalán, ott, 
ahol meleg áramlatok haladnak 
el a partok előtt, valamint a 
parttal párhuzamosan hegyláncok 
emelkednek, mérsékeltövi esőerdők 
alakulnak ki. Itt, ahogy a nevük is 
utal rá, a mérsékelt övben vagyunk, a 
nyugati szelek uralkodnak. A nyugati 
szelek az óceánok felől a hegyek felé 
„terelik” a nedves légtömegeket, 
amelyek így, domborzati hatásra, 
csapadékképződést generálnak. En-
nek köszönhető az ún. szuper-óce-
áni éghajlat, ahol akár – viszonylag 
egyenletesen elosztva az év folya-
mán – 5000-6000 mm csapadék is 
hullhat.

A szárazföld belseje felé az éghajlat változása a 
hercegnő számára is világos volt. Az éghajlati 
adatok szerint az óceánparttól távolodva az éves 
hőingás jelentősen megnőtt, a kontinentalitás 
erősödött, azaz a telek hidegebbek, zordabbak, 
a nyarak pedig forróbbak lettek. Emiatt a párol-
gás is megnőtt, miközben az éves csapadékösz-
szegek csökkentek, és egyre kiszámíthatatlanab-
bak és rendszertelenebbek lettek az esők, illetve 
a csapadékesemények. Természetesen ezt egyre 
kevésbé tudták tolerálni a növények. Az ösz-
szefüggő erdőborítás megszűnt, először erdős- 
füves vegetációba ment át a növényzet, majd 
csak füves vegetáció jelent meg. Ezt követően, 
még jobban távolodva az óceánoktól, tenge-

rektől már nem is volt összefüggő növényzet a 
talajon és átmentünk félsivatagi, illetve sivatagi 
környezetbe. 

Ahhoz, hogy sivatagba, vagy félsivatagba ér-
jek, nem mindenhol kellett nagy távolságokat 
megtennem. A 47° északi szélességi kör kiváló 
választás volt erre. Amint két hegyláncon átju-
tottunk, amelyek a nedves légtömegek útjába 
álltak, a hegyek szélárnyékos oldalán félsivata-
gok, sivatagok jelentek meg, már 200 km-re az 
óceántól. 

Szélárnyék

Amint a hegységek keleti, száraz oldalára érkez-
tünk, a hercegnő kitalálta, hogy az akkoriban 
nagyon divatos kanyontúrán vegyünk részt. Én 
féltettem őt, de őexellenciája szereti az extrém 
túrákat és kihívásokat. A droidommal persze 
felmérettem a terepet a Glarus-völgyben és ala-
pos időjárás előrejelzést is kértem. Kanyonok 
ugyebár száraz, arid klímán, a hegységekben 
alakulnak ki. Azonban a hegységekben kiszá-
míthatatlan az időjárás. Hát el is kapott minket 
egy jó nagy eső, szerencsére a kanyonban voltak 
beépített létrák és azon fel tudtunk menekülni 
magasabbra, így a villámárvíz nem sodort el 
minket. Ellenben bőrig áztunk, pedig a sivatag-
ban igen ritkán hull csapadék. 
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Mind Észak-, mind Dél-Amerikában 
egyedi helyzetet teremt az, hogy a két 
kontinens nyugati peremén észak-déli 
irányú hegyláncok húzódnak, több vo-
nulatban. Ha a Földön járnánk, az emlí-
tett 47° szélességi kör esetében a kon-
tinens nyugati peremén Washington 
állam található. Itt a Parti-lánc nyugati 
oldalán, az Olympic-félszigeten sétál-
hatunk mérsékelt övi esőerdőben. A 
második hegylánc a Cascade-hegység, 
amelynek nyugati oldalán fenyőerdők-
kel, szélárnyékában, a keleti oldalán 
azonban orografikus (hegyvidéki) siva-
taggal, félsivataggal és ürömpuszták-
kal találkozhatunk. Ugyanitt, az állam 
közepén találjuk a Channeled Scab-
land-et, amelyet a valaha dokumentált 
legnagyobb árvizek, a jégkorszak vé-
gén kb. 40 alkalommal ismétlődő Mis-
soula-árvizek hoztak létre. Az állam ke-
leti széle, illetve a Sziklás-hegység felé 
már fokozatosan magasodik a terület, 
több csapadékot generálva.
Ennek következtében füves puszták 
jelennek meg, amit ott prérinek ne-
veznek (a füves pusztákat Eurázsiában 
sztyeppéknek, Dél-Amerikában pam-
páknak nevezik). Ez alapján készült a 
fenti leírásunk az Eriadunkról. Ugye, 
milyen kicsi a világ!
Európában a hegyláncok jellemző-
en kelet-nyugati irányúak. Ez nem 
eredményez akkora éghajlati válto-
zatosságot, mint Észak-Amerikában, 
azonban a hegységek útját állják az 

északról betörő hideg légtömegek-
nek. Ezzel szemben Észak-Ameriká-
ban szabadon mehetnek az arktikus 
légtömegek dél felé: emiatt még Flori-
da is fagyveszélyes lehet. Gondoljunk 
a narancsültetvényekre, vagy Cape 
Canaveral-re, a Challenger űrsikló ka-
tasztrófájára.

Ugyanezen az úton, a harmadik hegylánc felé kö-
zeledve emelkedett a terep és kicsivel több csapa-
dék is volt, ezért már füves pusztaságokba váltott 
át a sivatag ürömpusztája. Éppen csendesen maj-
szoltuk uzsonnánkat a turufüvekkel teletűzdelt 
mezőn, amikor hirtelen remegni kezdett a levegő 
és a turufüvek úgy táncoltak, mint a mesékben 
a jedi lovagok fénykardja harc közben. A hangos 
robaj felé kaptuk fejünket és egy óriási nerfcsorda 
bontakozott ki a porfelhőből. Leugrottunk a mö-
göttünk lévő folyópartra és onnét néztük, ahogy 
fejünk magasságában elszáguldottak az állatok, 
széttaposva piknikkosarainkat és hűtőládáinkat. 
Az ijedségen kívül más bajunk nem történt, így 
folytattuk utunkat a végtelen pusztaságon át. 

Mérsékelt övi esőerdő 

Mediterrán éghajlat és a szubtrópusi monszun az Alderaanon
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A nyugat-keleti útnak a végét azonban nem sze-
rettem. Főleg nem nyáron, mert ilyenkor a kon-
tinens keleti partján szörnyen meleg és párás 
idő volt. Rossz kombináció, ezt hívják mérsékelt 
övi, vagy az egyenlítőhöz közelebb eső részeken 
szubtrópusi monszunnak. 

A mérsékelt övi, illetve szubtrópusi 
monszun éghajlat a kontinensek 
keleti, délkeleti oldalán fejlődik 
ki. Alapvetően a kontinensek és 
az óceánok eltérő felmelegedése 
(fajlagos hőkapacitása) hozza létre. 
Ez azt jelenti, hogy nyáron az óceán 
felől fúj a szél, mert az óceán felett 
magasabb a légnyomás, a vízfelület 
alacsonyabb hőmérséklete miatt. En-
nek eredményeképp, ezeken a terüle-
teken nyáron párás meleg van. 
Télen azonban a kontinensek belseje 
hidegebb, emiatt ott lesz magasabb a 
légnyomás (pl. „szibériai maximum”), 
így a szárazföld belseje felől a part-
vidékek irányába fúj a szél. Ennek 
következtében a tél száraz és hideg. 
Eurázsiában legszebb kifejlődési terü-
lete a Koreai-félszigeten és Kína keleti, 
partvidéki területein van. Itt jellemző-
ek a babérlombú erdők és nagyon sok 
dísznövényünk is innét származik. 

A legkeményebb túrák természetesen az 
észak-déli irányúak voltak. Itt nagyon sokféle 
éghajlattal kellett megküzdenünk. A hideg öv-
ben brutális hideggel, a trópusokon nagy me-
leggel. Így aztán hasznosak voltak az újonnan 
kifejlesztett úgynevezett okosruhák, amelyek 
automatikusan alkalmazkodtak a hőmérsékleti 
viszonyokhoz. De még így is voltak kellemetlen 
kalandjaink. 

Leia hercegnőt elvittem egy magashegységi 
túrára is, a függőleges övezetesség bemuta-
tására. Itt lényegében egészen kis távolságon 
belül végigmehettünk azokon az éghajlati és 

növényzeti öveken, amelyeket az egyenlítőtől a 
sarkokig figyelhetünk meg. 

A magashegységeknek nagyon egye-
di az élővilága. Kelet-Afrikában ta-
lálkozhatunk pl. a hegyi gorillákkal. 
Európában mormotákkal, zergékkel 
és kőszáli kecskékkel, a Himalájá-
ban jakkal, Új-Zélandon az egyetlen 
magashegységi papagájjal, a keával 
(állítólag ez a legokosabb madár). Ka-
liforniában, a Sierra Nevada-hegység-
ben élnek az óriás mammutfenyők, 
a legnagyobb élőlények a Földön (az 
egyik neve Sherman tábornok), míg 
az Andokban él az andesi kondor, és a 
legmagasabban élő emlős, egy egér-
faj (Phyllotis xanthopygus), amelyik 
6700 méter felett is megél. Nevada ál-
lamban a Sziklás-hegységben pedig a 
legidősebb fák, a szálkásfenyők élnek, 
amelyek életkora az 5000 évet is meg-
haladhatja. Ennél csak a Palm Springs 
(Kalifornia állam) körüli sivatagokban 
élő kreozotcserjék lehetnek időseb-
bek: ezek akár 12 ezer évesek is le-
hetnek! Északnyugat-Kaliforniában, a 
parti lánc nyugati lejtőjén, a Redwood 
Nemzeti Parkban élnek a legmaga-
sabb fák a Földön: ezek az örökzöld 
vagy parti mammutfenyők, amelyek 
magassága a 115 métert is elérheti. Itt 
forgatták a Csillagok háborúja azon 
jeleneteit, amelyek az Endor bolygó 
holdján játszódnak. 

Természetesen a teljes növényzeti 
zónák sorozata csak a trópusi övben 
emelkedő magashegységek eseté-
ben figyelhető meg. Ha mérsékelt öv-
ben haladunk felfelé, akkor a trópusi 
növényzettel nem találkozhatunk, 
hiszen ezek a hegyek lábánál eze-
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ken a szélességeken nem élnek meg. 
Európában a legalul elhelyezkedő 
lombhullató erdőket nyitvatermők, 
fenyőfajok követik. A fenyők felett 
törpefenyvesek, vagy havasi legelők 
találhatók, amelyek felett már vegetá-
ció nélküli sziklákkal, télen hóval borí-
tott felszínek vannak. 
A magasabb szélességeken elhe-
lyezkedő hegységekben, a féltekétől 
függően, a hegyoldalakon eltérő ma-
gasságban lehetnek az egyes növény-
zeti zónák alsó, illetve felső határai. 
Az északi féltekén a délre néző lejtők 
esetében pl. alacsonyabban van a hó-
határ, mint az északi lejtők esetében. 
Ugyanez igaz a gleccserekre is, ame-
lyek az állandó hóhatár alá nyúlnak.
Vannak olyan területek is azonban – 
főleg mészkőhegységekben –, ahol 
hőmérsékleti és növényzeti inverzi-
óval, fordítottsággal találkozhatunk. 
Ilyen pl. a Szlovéniában található Júli-
ai-Alpok. 

Szóval van tapasztalatom abban, hogy milyen 
az éghajlat vagy az időjárás az egyes bolygókon, 
sőt arról is, hogy ezt hogyan tudom a saját hasz-
nomra fordítani Amíg az alderaani emlékeimen 
merengtem, megérkeztem az Eriadura. Szeren-
csére a kristályok csupán egyszer zavarták meg 
útközben a navigációt, így tettem egy véletlen 
kört az Aldeeran-rendszerben. Talán megérez-
ték volna a kristályok, hogy éppen arra a boly-
góra gondolok? Ugyan, badarság. 

Az Eriadu extrém módon változatos. Egy boly-
gó nem olyan, mint amilyennek a holohálózat 
mutatja: nem csak sivatagos, mint a Tatuin, 
vagy csak erdős, mint az Endor holdja. Például 
a Kesselről folyton csak a szörnyű kietlen sár-
ga bányákkal rémisztget a propaganda, holott 
amikor egy munkám során leszállítottam egy 
fűszercsempészt a Pyke-okkal üzletelő helyi 
uralkodónak, láttam, hogy gyönyörű zöld erdei 
is vannak a bolygónak. Egy kis, vagy közepes 
méretű bolygón is sokféle éghajlat, s ennek kö-
vetkeztében sok talajtípus és hasonló ökológiai 
igényekkel rendelkező életközösség, biom létez-
het. Különösen az Eriadun.

Ahogy közeledtem a bolygó felé, látható volt, 
hogy sokféle színben pompázik. A hegyekkel, 
dzsungelekkel teletűzdelt bolygón, az óceánok 
és tengerek kékje mellett a kontinenseken lát-
hatunk haragos zöld színeket, halványabb zöl-
deket, barnákat, sárgákat és persze fehéreket is. 
Elég csak egy pillantást vetnünk a legnagyobb 
kontinens nyugati félszigetére, ahol elképesztő 
időjárási különbségek lehetnek. Például a napéj-
egyenlőség idején a félsziget délnyugati csücs-
kében akár 30°C is lehet, míg északkeleten, akár 
-11°C. Elképesztő változatosság 10 millió km2-
nyi területen!

Az Egyenlítő mentén landoltam egy hatalmas 
vulkán mellett, aminek a tetején egy kevés hó és 
jég is van. Pedig kevesebb, mint 6 km-rel emel-
kedik az óceánok szintje fölé. Tehát itt is jelent-
kezik a függőleges övezetesség. A talajszinten 
azonban nem esőerdők, hanem szavannák te-
rültek el. A szavannákat a száraz és nedves év-
szakok váltakozása jellemzi, ezért nem tud ösz-

A szélirány változása a tenger hőmérsékletének függvényében
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szefüggő fás vegetáció kialakulni. Az évszakok 
váltakozását pedig a termikus egyenlítő (ITCZ) 
észak-déli mozgása szabályozza. 

A nedves évszakokat a szavannákon 
és a rendszeres csapadékot a trópusi 
esőerdőkben a légköri feláramlás, a 
termikus egyenlítő, illetve a trópusi 
feláramlási zóna (Hadley-cellák) fel-
szálló ága eredményezi.
Az egyenlítő mentén a trópusi lég-
körzés (a Hadley-cellák) felszálló 
ágában általában trópusi esőerdő 
biom alakul ki. Kenyában, Kelet-Afri-
kában jellemzően szavanna éghajlat 
uralkodik (gondoljunk a szafarituriz-
musra Kenyában és Tanzániában), 
majomkenyérfákkal és akáciákkal 
tarkított fás szavannákkal. De van-
nak kivételek: Északkelet-Kenyában 
az elsivatagosodás (dezertifikáció) a 
jellemző. Az országban esőerdők csak 
a hegyekben, hegységekben találha-
tók, ahol domborzati, úgynevezett 
orografikus hatásra (oros görögben 

hegyet jelent) magasabbak az éves 
csapadékösszegek.
A kelet-afrikai szavannák elképesz-
tően gazdagok nagytestű emlősök-
ben: találkozunk itt elefántokkal, 
zsiráfokkal, antilopokkal, gazellák-
kal, gnúkkal és kafferbivalyokkal, 
valamint a rájuk vadászó ragadozók-
kal, pl. oroszlánokkal, gepárdokkal 
és párducokkal és dögevőkkel: saká-
lokkal, hiénákkal és hiénakutyákkal. 
Az esőerdők több szinttel rendelkez-
nek (gyepszint vagy talajszint, cserje-
szint, alsó, középső, és felső lombkoro-
naszint). A talajszinten nagy küzdelem 
folyik a fényért. Itt árnyéktűrő fajok 
élnek, a legfelső lombkoronaszintet 
pedig az óriásfák alkotják. Ezek akár 
50-60 méter magasra is megnőhet-
nek. A fényért folyó versengés egyik 
nyertesei az epifitonok, a fánlakó 
növények: ilyenek pl. az orchideák, a 
filodendron, vagy a fügefélék sok faja. 
Utóbbiak föntről nőnek lefelé, és gyö-
kereikkel teljesen benőhetik az elha-
gyott épületeket. 

Nagy földi légkörzés
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Vegetációs szintek az Endor holdján

Ellenőriztem a térképemet, sajnos rossz helyen 
szálltam le. A szavannák helyett a hegyek nyugati 
oldalára kell mennem, ott már trópusi esőerdők 
vannak. Ezt a mindennapos esők övének hívják, 
de ez nem teljesen igaz, általában három napból 
csak két nap esik az eső. Emiatt az összes biom-
típus között itt van a legnagyobb biomasszater-
melés (biológiai úton létrejövő szervesanyag-tö-
meg). Itt be tudok gyűjteni a múzeumnak egy 
laterittalaj (vörös színű, magas vasoxid tartalmú, 
de kevés szerves anyagot tartalmazó talaj) mono-
litot, és talán megtalálhatom a kristályokat meg-
regulázó anyagot is. 

Ezt meg is tettem, szépen kiástam és beraktam 
az űrhajómba. Ezek szép vörös talajok, amelyek-
ben az intenzív mállás következtében vas- és 
aluminium-oxidok halmozódnak fel. A mállás-
hoz leginkább vízre és magas hőmérsékletre van 
szükség. Itt mindkettőből bőven akad. Óvatos-
nak kell lennem azonban, az Eriadu dzsungele-
it a vérszomjas veermokok, majomszerű nagy 
húsevők lakják.

Észak felé haladok. Elkövettem azt a hibát, hogy 
koradélután szálltam fel az űrhajómmal. Nem volt 
jó ötlet ilyenkor repülni. A konvektív légáramlá-
sok (meleg levegő felemelkedésének következté-

ben kialakuló feláramlások, mint az Egyenlítői 
feláramlási zónában) miatt rázkódik az űrhajóm. 

Ezek ugyanis ekkor érik el maximumukat, a ta-
laj közelében a levegő hihetetlenül felmelegszik 
és mivel az könnyebb, mint a környezete, ezért a 
magasba tör. Fent lehűl, kicsapódik a nedvesség-
tartalma és ilyenkor zuhog az eső. 

Ilyen irtózatos, soha szűnni nem akaró viharban 
csak egyszer kellett repüljek, és akkor is egy olyan 
világban, ahol ez mindennapos: a Kaminon. 

Vihar a Kaminon

Pedig az egyenlítők vidékéről a legszárazabb te-
rületekre, a térítők egyikéhez kell eljutnom Eh-
hez persze át kell jutnom a szavannán. Itt sincs 
szerencsém: az északi félteke nyarán vagyok, épp 
itt az esős évszak. Ahogy haladok észak felé, szin-
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te mindenhol esik az eső. Alattam alig kivehető 
a fás szavanna fákkal tarkított mezeje. A terület 
elképesztően gazdag nagytestű emlősökben és 
óriási tömegben vonulnak a nagytestű patások. 
Ők örülnek az esőnek, az esőfelhőket követve 
vándorolnak a szavannán. És persze velük együtt 
vándorolnak a ragadozók is követve zsákmányál-
lataikat. No meg a dögevők. A vízi ragadozók 
pedig hogy örülnek a folyókban, amikor ez az 
óriási csorda átkel a vízen. Az ám az igazi lako-
ma számukra! De majd jön a feketeleves, a száraz 
évszak! A folyók kiszáradnak, és zsákmányállat is 
alig-alig lesz. 

A fás-füves pusztaságot zöld, a folyókat két oldalról 
szegélyező erdős folyosók tagolják. Ezek a galéria-
erdők, amelyek a folyó mentén magasabban elhe-
lyezkedő talajvízből nyerik ki az éltető folyadékot. 

Jelenleg Földünk legcsapadékosabb 
helye India keleti részén, Cherrapun-
ji városában található. Itt 11 982 mm 
csapadék hullik átlagosan évente, a 
döntő hányada a nyári hónapokban. 
A második legcsapadékosabb hely a 
Hawaii-szigetek főszigetén, a Kileauea 
vulkán lejtőin található. Itt is megha-
ladja a sokévi átlagos éves csapadék-
összeg a 11 métert. 

Aztán hirtelen eláll az eső, a légáramlás leszál-
ló lesz. Elérkeztem a trópusi sivatag fölé, ahol 
fontos dolog vár rám. Be kell gyűjtenem lega-
lább két darab sivatagi adu-rókát. Hát, ez nem 
lesz könnyű. Óriási homokdűnék mindenütt. 
Persze az állatok nagy része éjszakai életet él, 
hogy elkerüljék a nagy meleget és a gyors kiszá-
radást. Az állatok többsége ráadásul talajlakó, 
mert ott nem éri őket közvetlen sugárzás, így 
hűvösebb van. 

Az adu-rókák jó példái a nagy hőséghez való 
alkalmazkodásnak. Óriási füleik vannak, ami 
nagy hőleadó felületet jelent. Csapdát állítok 
egy látszólag lakott rókaodú előtt. Ha tényleg 
van lakója, meg tudom fogni őket. 

Amikor reggel ellenőrzöm a csapdát, nem csak 
egy adu-róka van benne, hanem egy egész csa-
lád négy kölyökkel. Két kölyköt megtartok, a 
többit és szüleiket szabadon engedem. Bevi-
szem őket az űrhajómba, ott legalább hűvösebb 
van. Nem tudom, hogy bírják ezt a hőséget a 
növények. Persze nekik is alkalmazkodni kell, 
ezért élnek itt úgynevezett szukkulens növé-
nyek jó vastag, húsos, víztározásra berendez-
kedett levelekkel. Illetve a növények levelei, 
vagy a szárai is átalakulhatnak tövisekké, vagy 
tüskékké, ezzel is csökkentve a felületüket. Sok 

Massif

esetben a felszín alatt a gyökerek tápanyag táro-
lásra módosultak, várva a megfelelő pillanatra, 
az esőre, amikor újból kihajthatnak. Ezeket a 
növényeket nevezik a tudósok geofiton növé-
nyeknek. Bizony, nagy ritkán, a sivatag is kivi-
rágozhat. 

Szukkulens növény például az agavé, 
a kaktusz, meg a kutyatejfélék. Sok 
esetben szőrösek is a levelek, hogy 
mérsékeljék a párolgást. 

Tovább kell állnom. Le szeretnék szállni egy ki-
csit északabbra, itt mediterrán éghajlat uralko-
dik. Ez nagyon kellemes környezet, csak nyáron 
eléggé száraz. Emiatt itt is sok a szukkulens nö-
vény. 

Szukkulens növények

Hasonló az éghajlat a Földközi-ten-
ger partján, ahol rengeteg gyü-
mölcsfát, pl. olajfákat találhatunk, 
amelyek terméséből sajtolják ki az 
emberek az olívaolajat. De találunk 
itt szőlőket, narancs- és citromfákat 
is, az erdőségeket az emberek még 
a főníciaiak idejében kiirtották. Az 
erdők helyét másodlagos növényzet, 
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esetben a felszín alatt a gyökerek tápanyag táro-
lásra módosultak, várva a megfelelő pillanatra, 
az esőre, amikor újból kihajthatnak. Ezeket a 
növényeket nevezik a tudósok geofiton növé-
nyeknek. Bizony, nagy ritkán, a sivatag is kivi-
rágozhat. 

Szukkulens növény például az agavé, 
a kaktusz, meg a kutyatejfélék. Sok 
esetben szőrösek is a levelek, hogy 
mérsékeljék a párolgást. 

Tovább kell állnom. Le szeretnék szállni egy ki-
csit északabbra, itt mediterrán éghajlat uralko-
dik. Ez nagyon kellemes környezet, csak nyáron 
eléggé száraz. Emiatt itt is sok a szukkulens nö-
vény. 

Szukkulens növények

Hasonló az éghajlat a Földközi-ten-
ger partján, ahol rengeteg gyü-
mölcsfát, pl. olajfákat találhatunk, 
amelyek terméséből sajtolják ki az 
emberek az olívaolajat. De találunk 
itt szőlőket, narancs- és citromfákat 
is, az erdőségeket az emberek még 
a főníciaiak idejében kiirtották. Az 
erdők helyét másodlagos növényzet, 

tüskés-bokros macchia foglalta el, 
tarkítva különböző fűszernövények-
kel, mint pl. az oregánó, kakukkfű, 
vagy a bazsalikom. Hmmm, ezek mi-
lyen finomak a pizzán vagy a zöldsa-
látában! 
Erdő hiányában az erózió a mere-
dek domboldalakról levitte a talajt, 
ezért vékony itt a talajtakaró. Néhol 
még ta lál kozhatunk errefelé is fák-
kal, pl. man du la fenyővel, néhány li-
banoni céd russal, feketefenyővel, 
magyaltölg gyel vagy paratölggyel. Az 
utóbbi fa kérgéből készül a parafadu-
gó. 

Találok egy alkalmas helyet a leszállásra, ahol a 
talaj vörösnek tűnik. A mediterrán éghajlat klí-
mazonális (olyan talaj, amely az adott klímára 
jellemző, nagy területen megtalálható) talaja 
ugyanis a mészkövön kialakult terra rossa, ami 
szó szerint „vörös föld”-et jelent. Szerencsé-
re nem túl mély a talaj, így gyorsan kiásom és 
elkészítem a talajmonolitot. És sikerül fognom 
egy bakurai cratsch-t is. Hogy fog ennek örülni 
az állatkert!

Újból felszállok az űrhajómmal. Tovább igyek-
szem észak felé. Itt már szép összefüggő er-
dők vannak, többségében lombhullatók, csak 
a hegyeken látok nyitvatermőket. Ismét le kell 
szállnom, mert akarok gyűjteni néhány nem 
hagyományos, vörös színű adu-rókát is. Ezek-
nek a rókaféléknek már kisebb füleik vannak, és 
nagyobb termetűek is, mint sivatagi rokonaik. 
Bár fogalmuk sincs róla, de engedelmeskednek 
az Allen-szabálynak és a Bergmann-szabálynak 
és itt jó sok is van belőlük. 

Az Allen-szabály azt mondja ki, hogy a 
trópusokon élő fajoknak nagyobb orra 
és füle van, mint a hidegebb területe-
ken élő rokonaiknak. Erre a szabályra 
jó példa a nyúl, a róka és a medve. Ez 
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a szabály az emberre is alkalmazható, 
gondoljunk az eszkimókra!
A Bergmann-szabály a testméret és a 
hőmérséklet viszonylatában mondja 
ugyanezt. Ha az élőlények nem akar-
nak kihűlni, hőre van szükségük. An-
nál több hővel rendelkeznek, minél 
többet termelnek és minél keveseb-
bet adnak le. Igen ám, de a hőterme-
lés a térfogattal (tulajdonképpen a 
tömeggel) arányos, ami a hosszúság 
harmadik hatványa, míg a hőleadás 
a testfelülettel arányos, ami a hosz-
szúság második hatványa. Tehát egy 
nagyobb állat hőtermelése jobban 
növekszik, mint hőleadása, ami a hi-
deg éghajlaton a nagyobb testméret 
számára kedvezőbb. viszont a trópu-
sokon élő fajok kisebb termetűek, tér-
fogatukhoz képest nagyobb fajlagos 
felülettel rendelkeznek, mint a na-
gyobb testű rokonaik. 
A mérsékelt övben, főleg Európában 
és Észak-Amerika keleti részén a lomb-
hullató fafajok uralkodnak. Ilyenek 
például a bükk, a tölgyek különböző 
fajai, a gyertyán, a hárs és a szilfák.

Még kiások egy barna erdőtalaj szelvényt és 
elhelyezem az antigravitációs platformon, 
hogy talajmonolitot készítsek. Itt a jellemző 
talajképző folyamat a humuszosodás, mivel a 
lehullott levelekből bőven van szerves anyag. 
Igaz, ennek egy része a sok csapadék hatására 
kilúgozódik, és a talaj mélyebb részein halmo-
zódik fel. 

Teszek egy kis kitérőt keletre, a sztyeppék irá-
nyába, hogy legyen mezőségi talajszelvényem 
(csernozjom) is. 

A csernozjom orosz eredetű szó, oro-
szul „fekete földet” jelent. Az elne-
vezés a magas humusztartalomra 
és a sötét színű felszínükre utal. Mi-
után a kevesebb csapadék miatt fás 
vegetáció nem alakul ki (az éves csa-
padékösszeg mindössze 250-500 mm 
között alakul), e területeken eredeti-
leg füves növényzet jellemző. Később, 
a mezőgazdaság általánossá válásá-
val a sztyeppet mindenhol feltörték és 
beszántották, helyükre gabonaféléket 
vetettek, így ezek a talajok tulajdon-
képpen éléstárként funkcionálnak. 

éghajlati öv éghajlati terület nyár tél csapadék évi 
mennyisége

hideg
állandóan fagyos - hosszú, hideg kevés

tundra rövid, hűvös hosszú, hideg kevés

szubarktikus tajga rövid, viszonylag 
meleg hosszú, hideg kevés

mérsékelt
óceáni hűvös enyhe egész évben sok

kontinentális meleg hideg kevés

szubtrópusi
mediterrán forró, száraz enyhe, csapadékos kevés
szubtrópusi 

monszun
meleg (forró), 

csapadékos enyhe, száraz kevés

forró
egyenlítői hosszú, meleg - egész évben sok
szavanna meleg, csapadékos meleg, száraz sok

trópusi sivatagi forró, száraz meleg, száraz nagyon kevés
hegyvidéki hűvös, csapadékos hideg, csapadékos sok

Éghajlati övek jellemzői



eriadu egy kis kitéro

139

A talaj fentről lefelé is vizsgálható, kü-
lönböző szintekkel jellemezzük, A-tól 
E-ig: 
Az A-szint szerves anyagban gazdag, 
a legsötétebb színű. Itt érvényesül a 
talajművelő eszközök hatása, vagy ha 
nem művelt a talaj, ez a felső, humu-
szos réteg.
A B-szint az A-szint alatt található át-
meneti szint, itt halmozódnak fel a 
„fentről” érkezett anyagok.
A C-szint a talajképző kőzet szintje. 
A D az ágyazati kőzet helye.
Az E-szint pedig az ún. kilúgozott 
szint, ha találunk ilyet, pl. podzoltala-
jok esetében, akkor ez az A-szint alatt 
és a B-szint felett található.

Továbbhaladok észak felé, alattam mindenhol 
összefüggő erdőség. Mindenképpen itt is le aka-
rok szállni, mert itt találhatók a leglátványosabb 
talajok, a podzolok. 

A podzol kilúgozott, szürke színű er-
dőtalaj. A színét annak köszönheti, 
hogy a sok csapadék az ásványi anya-
gokat a mélyebb szintekbe szállítja. A 
hideg, mérsékelt égövi tajga területek 
talaja.

Ahogy ások lefelé, áthatolva egy szürkésfehér 
szinten, ami alatt vöröses és vörösesbarna talaj-
szintek helyezkednek, megcsapja az orromat a 
semmivel sem összetéveszthető szag. Megtalál-
tam! Ha nem lenne ennyire fontos számomra, 
itthagynám ezt az ocsmány nyálkát, de sajnos 
égető szükségem van rá. 

Megpróbálom begyűjteni, de most már bizton ál-
líthatom, hogy él, mert minden igyekezetemnek 
ellenáll. Nem szeretném sokkolni, vagy fagyasz-
tani, hátha veszít a hatásából, így viszont elég 
kegyetlen munka. Azt hiszem, sikerült annyit ki-
bányásszak, amennyire szükségem lehet, de úgy 
döntöttem, hogy ezt már nem én, hanem a robot 
fogja vinni. Végtére is, neki nincs szaglása.

 Talajszevények az Eriadun 
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A tajgán a lombhullató erdők helyét 
már fenyőerdők váltják fel. A tajga a 
végtelen erdők öve. Jegenyefenyők, 
lucfenyők, cirbolyafenyők, erdei fe-
nyők, délebben pedig nyírfák találha-
tók itt. A tajga állatvilága viszonylag 
gazdag: találunk itt jávorszarvast, ez a 
legnagyobb termetű szarvasféle, hiúzt, 
rozsomákot, medvét, farkast, rókát és 
prémes állatokat, mint pl. nyest, nyuszt, 
nyérc és coboly. A madarak közül jel-
lemzőek a nyírfajd, a siketfajd és a ke-
resztcsőrű. Utóbbi módosult csőre a fe-
nyőmagok feltörésére specializálódott. 

De még tovább kell mennem észak felé. Magam 
mögött hagyom a fás vegetációt. Pontosabban a 
nagytermetű fákat. Mert a tundrán megjelen-
nek a törpecserjések, amelyek jellemző fajai a 
hangafélék, törpenyírek és törpefüzek.
Utolsó megállóm a hideg öv, ahol sarki adut kell 
befognom. Az összes adu-faj közül ennek a faj-
nak a legkisebb a füle, mivel ez él a leghidegebb 
területen. Végre itt nem kell csapdáznom. Ezen 
a szélességen a nyári napforduló tájékán mindig 
nappal van. Persze a sarki adu-rókák sem buták. 
Nyári bundára váltanak ilyenkor, ami remek 
rejtőszín (kamuflázs) a jégmentes felszínen. 

* * *

Ahogy felszállok, visszatekintek az Eriadura, s 
újra meglátom az óceánokat és tengereket. Ter-
mészetesen ott is vannak övezetek, hidegebb 
és melegebb vizek. A tengerekben kisebbek a 

szélsőségek, főleg a hőmérsékleti extremitá-
sok. Igaz, a korallzátonyokkal – ami az egyik 
legnagyobb biodiverzitással rendelkező élőhely 
– csak a trópusi esőerdők vetekedhetnek, de a 
part menti zónák, vagy az árapályövek (azok 
a zónák, ahol a tenger napi ritmusos mozgása 
jól megfigyelhető) jóval kisebb fajgazdagsággal 
rendelkeznek. Itt az élőlényeknek az időszakos 
vízhiánnyal kell megküzdeniük. Nagyobb faj-
gazdagsággal rendelkezik még a part menti te-
rületek alja, itt élnek a bentoszlakók, amelyek a 
szárazföldről érkező tápanyagokat fogyasztják 
és hasznosítják. 

A nyíltvízi területek viszont „vizisivatagok”, itt 
a tápanyagok hiánya miatt nagyon kevés fajjal 
találkozhatunk. 

Persze vannak olyan fajok, amelyek mindenhol 
jól érzik magukat. Ezek a tágtűrésű, kozmopoli-
ták. Ilyen pl. az ember is, meg a galaxis sok más 
értelmes faja. A Tatuinon, Chalmun kantinjá-
ban például egyszer egy talzzal találkoztam, a 
fagyos világról származó lénynek meglehetősen 
melege lehetett a sűrű fehér bundájában, de et-
től függetlenül ott is megélt. 

És ilyen vagyok én is. Megpróbálok mindenhol 
és mindenből megélni. Úgy tűnik, hogy most 
már újra biztonságosan tudok manőverezni a 
hipertérben. A kristályok egész más fénnyel 
világítanak, amióta rájuk kentem a masszát. 
A voorpak is meghempergett benne és ettől 
szörnyen büdös lett. Viszont így az adu-rókák 
messze elkerülték, szóval inkább legyen büdös, 
minthogy egész úton az adu-rókákkal vereked-
jen. Nem kétséges, az én űrhajóm a legbüdösebb 
az egész galaxisban, de kétségtelenül jelenleg a 
leggazdagabb is. Velem van a sok összegyűjtött 
egyedi állat és persze a két kristály. Elindulhatok 
a lüktető civilizációba, a cél: Coruscant.

A Felucia dzsungelbolygó növényzete
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Éghajlati övezetesség az Eriadun

Felhőváros
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coruscant

coruscant

Jellemzők

Átmérő 12 240 km

Jelleg szárazföldi

Légkör belélegezhető

Éghajlat mérsékelt

Forgási idő 24 standard óra

Keringési idő 368 helyi nap

Napok száma 1

Holdak száma 4

Vízfelület aránya 29% (sarki  

 jégsapkákban)

Élővilág, lakosság

Lakosság  zhell, taung, cthon,  

 ember és számos  

 bevándorolt faj

Lélekszám több, mint 1 billió

Beszélt nyelvek galaktikus  

 közös nyelv

asdf

jkle



coruscant Coruscant, a bolygóváros

143

Kétségkívül a maga módján a legfurább boly-
gó, betonba és acélba öntött kapzsiság. Aki 
számít a galaxisban, előbb-utóbb felbukkan itt. 
A galaxis szívébe értem, arra a helyre, ami túl-
lépte az emberi léptéket, beláthatatlan és kusza, 
maga is egy kisebb – vagy akár nagyobb – vi-
lág. Coruscant. 

Nem érkeztem üres kézzel, a két kyberkristály 
mellett egy voorpakot és néhány adu-rókát is 
begyűjtöttem utam során. Utóbbiaktól hama-
rosan megszabadulok, aztán folytathatom a 
kristályok utáni kutatást. Annyi itt az esélyem 
megtalálni bármit is, mint navigációs droid nél-
kül átrepülni egy aszteroidamezőn. Szerencsére 
most elsősorban Hendart kell elcsípnem. Nem 
voltak illúzióim, mert ugyan Hendar nem ka-
pott fejvadász kiképzést (bár ki tudja, amilyen 
szemfüles módon akadályozza a munkámat), 
rettentően felkészültnek tűnt. De legalább nem 
arc nélküli, akit keresnem kell, az informáto-
raim, nem kevés credit ellenében, meg tudták 
szerezni a holoképét. Bárhol észreveszem, nem 
fogom szem elől téveszteni.

Voltak más bolygók is korábban, amelyeket az 
emberi tevékenység teljesen átalakított. Szétbá-
nyászott bolygók, terraformált bolygók, sőt úgy 
hallottam van egy rendszer az egyik külső szek-
torban, a Marh K’hanaaa, amelynek teljes felü-
letét kiürítették, letarolták és átalakították, hogy 
helyet csináljanak egy sajátos sportnak, amely-
ben óriásrobotok aszteroida méretű labdákat 
kergetnek és termonukleáris csapások támoga-
tása mellett igyekeznek eljutni valamelyik pólu-
sig. Amíg az üzlet virágzott, az orbitális pályára 
épített páholyok rendre megteltek szurkolók-
kal, az előkelő társaság második kedvenc ese-
ménye volt a cantonicai fathierfuttatás mögött, 
az akkoriban feltörekvő tatuini fogatversenyt 
megelőzve (Jabba bájos személyisége azért nem 
annyira vonzotta a galaxis felső tízmilliárdját, 
talán még a malastari futam népszerűsége vet-
te fel vele a versenyt). Aztán végül egy fogadási 
csalás maga alá temette a vállalkozást és a sta-
dionbolygó sugárzó felszínét felverte a gaz, csu-
pán a mutáns növényeket kutató extrémbotani-
kusok hordái kószálnak rajta. 

Na, de a Coruscant nem jutott erre a sorra. Vi-
lágok emelkedtek fel és buktak el abban a küz-
delemben, ami a galaxis feletti uralomért zajlott 
újra meg újra, de ez a bolygó-szörny – úgy tűnik 
– túléli a köztársaságot, a Birodalmat és örökké 
fog létezni. Vitathatatlanul ez volt az ismert vi-
lág központja. 

Új érzés volt számomra, de dugóban araszol-
tam. A bolygó körül automatikus navigációs 
rendszer irányította a belépő és kimenő forgal-
mat, a járműveket meghatározott csatornákba 
terelték és így vezették a kijelölt ki- és belépé-
si ablakokba, ahol hatalmas, két-három csil-
lagromboló méretét is elérő acélszerkezetek, 
erőterek segítségével, biztosítottak sima és ve-
szélytelen utat a légkör felső rétegein keresztül 
egyenesen a számtalan űrkikötő egyikébe. De 
hiába az impozáns kapacitás, ha rengeteg jár-
mű feltorlódott a bolygó felé vezető sávokon. 
A közeli orbitális pályákon egy időben annyira 
elszaporodtak a hiperűrből való kilépés közben 
bekövetkezett végzetes karambolok, hogy a for-
galmat távolabbra, a holdak pályáin túlra terel-
ték. A távoli kilépés azonban hosszú araszolást 
jelentett a túlzsúfolt sávokban. Aki megpróbált 
volna levágni és rövidíteni, az gyorsan a helyi 
rendfenntartó erők járőregységeinek sugárvetői 

Személyi űrlift
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előtt találhatta magát, akik – gigabírságok ki-
szabása mellett – nem haboztak odapörkölni a 
renitenseknek. Van tehát fegyelem, sóhajtottam, 
és tovább bámultam a bolygót. 

A nagyvárosok egyik központi problé-
mája a közlekedés. Ezer emberre akár 
5-600 gépjármű is juthat, amelyek 
közlekedése, illetve parkolása is igen 
jelentős problémákat okoz. A dugók el-
vesztegetik az emberek idejét, hozzá-
járulnak a légszennyezéshez, mérhető 
gazdasági károkat okoznak, nem vé-
letlenül tesz meg mindent a mai nagy-
városok többsége a tömegközlekedés 
fejlesztéséért.

1000 milliárd ember. Pontosabban 1000 milli-
árd lény. Ízlelgettem magamban ezt a döbbe-
netes számot: egy átlagos bolygó már egy-két 
milliárd humanidtól zsúfoltnak tűnik. És ezer-
számra akadnak rendszerek, ahol a kolonizáció 
leállt néhány ezer betelepülő után. 

A Földön napjainkban 8 milliárd ember 
él, és bár a népességrobbanás sok 
régióban okoz még jelentős társadalmi 
problémákat, a növekedés üteme 
csökken, és a becslések szerint valahol 
9 és 11 milliárd fő között éri majd el 
tetőpontját 2050 körül.

Jártam egyszer egy bolygón, valami csillagköd 
árnyékában, ahol a lakosságot összesen húsz, 
egyenként sokezer évig élő, nem különöseb-
ben humanoid csápos lény alkotta, akik nem 
álltak szóba egymással, és az időt nagyrészt fél-
kontinensnyi kiterjedésű privát barlangjaikban 
töltötték. Évente egyszer összegyűltek, hogy 
vezetőt válasszanak valami régi hagyomány ér-
telmében, de teljesen felesleges volt, mindenki 
egy szavazatot kapott. 

Na, hát itt némileg nagyobb a népsűrűség. Gom-
bokat nyomogattam a műszerfalon, becsuktam 
két felugró reklámot, amelyek azonosították a 
bejövő űrhajó jelét, és elkezdtek szálláslehetősé-
get, akciós űrhajófényezést és éjszakai lokálokat 
ajánlgatni, s megtaláltam a bolygó alapadatait. 

A 12 ezer km-t meghaladó átmérőből, lássuk 
csak, hogy is számítjuk ki a felszínét? A pí biz-
tos szerepet játszik benne, döntöttem el, meg azt 
is, hogy erre találtuk fel a számítógépeket, hogy 
számítson helyettünk. Szóval a felszínre több, 
mint 470 millió km2 adódott. Más bolygókon 
le kellene számítani az óceánokat, hogy reális 
képeket kapjunk, ám itt nincs ilyen akadály, az 
egész felszín az acél és a beton szürkéjébe bur-
kolózott, növényzet zöldjét, vagy nyílt vízfelü-
let kékjét alig-alig tudtam kivenni a monitoron. 
Hát ez bizony még így is több, mint 2100 fő/
km2-es, akarom mondani lény/km2-es sűrűség-
re jön ki – a fők száma ettől eltérő lehet egyes 
esetekben. Más bolygókon csak a belvárosokban 
találni ilyet, de hát Coruscant egyszeri és meg-
ismételhetetlen. Bár állítólag hajdanán a Mély-
mag egyik városvilága, a Cerberon szingularitás 
körül keringő Troithe megpróbált rivalizálni 
Coruscanttal, ám ebben csúnyán alulmaradt.

A lakóhely és a munkahely térbeli 
szétválása jellemző folyamat a nagy-
városok fejlődésében. A szuburba-
nizáció nevű folyamat keretében a 
közepes és magasabb jövedelmű csa-
ládok közül sokan az elővárosokban, 
a városhatáron kívül, úgynevezett al-
vótelepüléseken vásárolnak maguk-
nak házat. 

Városi szemét feldolgozóba szállítása 
tengeri úton

Ők naponta ingáznak otthonuk és 
munkahelyük (iskolájuk) között, ez a 
nagyvárosokban jellemző közlekedés 
jelentős részét teszi ki. A szuburbani-
záció egyik oka a nagyvárosi ingat-
lanok sokszor döbbenetesen magas 
ára, az olyan földi nagyvárosokban, 
mint London, vagy San Francisco, na-
gyon nehéz elfogadható árú lakhatási 
lehetőséget találni.

Végtelenbe vesző városi táj
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A lakóhely és a munkahely térbeli 
szétválása jellemző folyamat a nagy-
városok fejlődésében. A szuburba-
nizáció nevű folyamat keretében a 
közepes és magasabb jövedelmű csa-
ládok közül sokan az elővárosokban, 
a városhatáron kívül, úgynevezett al-
vótelepüléseken vásárolnak maguk-
nak házat. 

Városi szemét feldolgozóba szállítása 
tengeri úton

Ők naponta ingáznak otthonuk és 
munkahelyük (iskolájuk) között, ez a 
nagyvárosokban jellemző közlekedés 
jelentős részét teszi ki. A szuburbani-
záció egyik oka a nagyvárosi ingat-
lanok sokszor döbbenetesen magas 
ára, az olyan földi nagyvárosokban, 
mint London, vagy San Francisco, na-
gyon nehéz elfogadható árú lakhatási 
lehetőséget találni.

A hulladékok a termelés, vagy min-
dennapi élet során létrejövő, majd 
feleslegessé váló melléktermékek, 
tárgyak, amelyektől tulajdonosuk 
megválik. A hulladék elhelyezése a 
legtöbb nagyvárosban komoly ki-
hívás. Ahhoz, hogy ne borítsák el a 
településeket a szeméthegyek, a ke-
letkezett hulladék mennyiségét már 
a háztartásokban és vállalkozásoknál 
is igyekeznek csökkenteni, a szelektív 
gyűjtéssel pedig megteremtik az új-
rahasznosítás alapjait. Ugyanakkor a 
hulladékok jelentős része ma is a lera-
kókba vagy égetőművekbe kerül.

A műszerfal központi képernyőjén agresszívan 
villogó piros ikon jelezte, hogy megállították a 
befelé haladó forgalmat, szinte hallottam a ga-
laxis számos nyelvén felhangzó cifra káromko-
dásokat. Ha az űrben terjedne a hang, még a 
dudát is nyomnák, gondoltam. Hatalmas rozs-
dás teherhajók keresztezték az utunkat (vajon 
ezeket eleve rozsdásra építik? Végül is az űrben 
elég ritka a korrodáló vízpára…), az egyik mö-
gött folyamatosan gyarapodó laza törmelék-
felhő jelezte, hogy szemetet szállít, ami tulaj-
donképpen egy nagyváros egyik legfontosabb 
exportcikke. Befelé szintén rettentő méretű 
hajók szállították a galaxis minden elképzelhe-
tő termékét. Az óriási bolygóváros alig termelt 
valamit, de lakosai iszonyatos mennyiségben 
falták a környező és távoli rendszerek erőforrá-
sait. Azt hiszem egy kicsit igazságtalan voltam. 
A nem termel semmit nem teljesen igaz. De 
termel: politikát, azaz közéletet (annak min-
den jó és rossz oldalával), itt vannak azok az 
intézmények, amelyek elvileg irányítják, veze-
tik a galaxist. Termeli a megbízatást a Biroda-
lom hadseregének, és persze féltően vigyázza a 
pénzügyi stabilitást. Különösen, miután a Biro-
dalom megregulázta a klónháborús tevékeny-
sége miatt az Intergalaktikus Bankár Klánt. 
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A nagyvárosok élhetőségében, vá-
rosklímájuk szabályozásában nagyon 
fontos szerepe van a zöldfelületi rend-
szernek, amelybe parkok, vízfelületek, 
erdők, sokszor parkosított temetők is 
tartoznak. Ezek az úgynevezett zöld és 
kék foltok, amely területeket a városi 
közösségnek sokszor kemény küzde-
lemben kell megvédeni a befektetők és 
ezáltal a beépítés elől. Terjedőben van 
a városi mezőgazdaság is, a megmű-
velt, sokszor tetőkön elhelyezett kis-
kertek javítják a lakók életminőségét 
és a termények friss, helyi termékként 
megjelennek a piacokon.

A központi igazgatás és pénzpiacok a 
nagyvárosok legfontosabb ágazatai, 
úgynevezett „fehér galléros”, irodai 
munkahelyek, amelyek aránylag jól fi-
zetett munkavállalói más, az ő fogyasz-
tásukra alapozott vállalkozások sorát 
tartják el a kereskedelemben, vendég-
látásban és egyéb szolgáltatási ágak-
ban.

Persze a teherhajók között személyszállítók is 
igyekeztek közelebb jutni. Távolsági cirkálók 
hordták az ingázókat. Hajóik azonban szinte 
elvesztek a kisebb járművek tengerében, ami-
lyenben én is megbújtam. A legkülönfélébb, 
csillogóan új, vagy szakadtan ósdi hajók ara-
szoltak a bolygó felé. Ezek szerint errefelé 
reggel van, jöttem rá. Nem csak a négy terra-
formált hold, hanem a környező rendszerek is 
rengeteg embernek adtak otthont, valóságos 
kertbolygók, bolygóvárosok a városbolygó 
körül… Sokmilliárd lény vállalta a napi más-
fél-két órányi ingázást is akár, hogy jól fizető 
álláshoz jusson a központi igazgatásban vagy 
a galaxis legnagyobb pénzpiacai környékén. A 

megélhetés azonban pokoli drága volt, főleg, 
ha az ember (vagy akármi) nem egy szürke 
doboz fémfalaira vetített képeket akart csak 
bámulni egy lakásnak csúfolt cipősdobozban, 
hanem valódi kék eget és zöld (vagy mond-
juk, egyes bolygókon rubinvörös) füvet akar-
na látni. 

A levegőminőség számos nagyvá-
rosban súlyosan károsítja az ott élők 
egészségét. Elsősorban olyan helyek 
hírhedtek erről, mint például Mumbai 
és Delhi Indiában, de a fejlett országok 
nagyvárosaiban is sokszor veszélyes 
szintet ér el a légszennyezettség, ame-
lyet elsősorban a közlekedés, illetve 
télen a fűtés okoz. Veszély esetén ún. 
szmogriadót rendelhetnek el, és kor-
látozhatják az autóhasználatot is. Bár 
a levegő tisztítására alkalmazott mű-
szaki megoldások ötletszinten már a 
Földön is léteznek, ez ma még a városi 
zöldfelületek feladata.

Nagyvárosok persze más bolygókon is vannak, 
de ezekben általában legfeljebb néhány millió, 
vagy néhány tízmillió lény él. A lakhatás ott is 
gyakran probléma, de itt egészen elképesztő-
ek a szélsőségek: a Coruscant jellemzője, hogy 
hatalmas, néhol tízezer méteres tornyok jel-
lemzik. Az épületek szintjei sokszor szintekre 
tagolják a bolygót és lakosságot. A bolygóván-
dorok nyomorult lakóhelyei és a munkásoknak 
hegesztett sivár alvótubusok a legalsó szinte-
ken kaptak helyet állítólag az ötödik szint alatt 
laknak mindenféle szerencsétlen sorsú lények, 
akik szinte sosem látnak természetes napfényt. 
Ezzel szemben a bolygófelszín fölött több ezer 
méterre húzódó épületekben, ligetes hivatal-
noknegyedekben, és természetesen a luxuspa-
lotákban már a galaktikus középosztály és elit 
kényelmes lakásai húzódnak. A legmagasabb 
szint az 5127-es, ami ennyi emelet magasan 
terpeszkedik a bolygófelszín felett. Belegon-
dolni is szédítő. Én magam ritkán, csak nagyon 

A szennyezett levegőbe vesző felhőkarcolók
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gazdag megbízó esetében jártam a bolygó leg-
felső szintjein, a legtöbb munkám az 1313-as 
szintre vezetett, ami a galaktikus alvilág hír-
hedt otthona.

A bolygó eredeti felszíne tehát már régen eltűnt, 
a civilizáció kérge sok, olykor sok száz emelet 
magasságban vonta azt be. Az egyenetlenségek 
kisimultak, sem az eredeti partvonalak, sem a 
domborzat nem volt kivehető. Ezen a bolygón 
megszűnt a vizek természetes körforgása, lé-
nyegében nem volt talaj sem. A városi levegőt 
hatalmas, mesterséges szűrőtornyokban tisztí-
tották, és az így kinyert másodnyersanyagokat 
hasznosították. 

A civilizáció egy társadalom ismerete-
inek összessége és azok alkalmazása. 
Általában anyagi és nem anyagi rész-
re (kulturális, kapcsolati, tudományos, 
technikai, művészeti, mezőgazdasági, 
ipari, egészségügyi, oktatási, társada-
lomszervezési stb.) bontható.

Ezek a tornyok a bolygó újjászületésének 
szimbólumai, előttük néha olyan rettenetes 
volt a levegő, hogy a néhány közeli világról 
óriási tartályhajók hoztak frissítést. Ekkortájt 
státusszimbólumnak számított az otthoni he-
gyilevegő-szimulátor és felkapottak voltak az 
oxigén-bárok. De nem csak a levegő tisztítá-
sa volt a technikai rendszerek feladata: a kör-
nyezetszabályozás egészen más szintre lépett, 
a légkör hőmérsékletét nem a nap visszavert 
sugárzása, hanem főleg a város hőkibocsátása 
befolyásolta. Az energiát pedig elsősorban a 
bolygó belsejéből nyerték, a hőkutak mélyen 
benyúltak a kéregbe, állandó és kockázatmen-
tes megoldást kínálva. Még az idő is mestersé-
ges volt: az egész bolygó ugyanazt az időzónát 
használta és azonos ritmusban mozgott, hi-
szen a természetes fény egyáltalán nem jutott 
el a város mélyebb rétegeibe, így sárga, fehér, 
vagy – egyes, egzotikusabb fajok által bené-
pesített negyedekben az anyabolygó színét  

utánzó – vörösbe hajló, narancsszínű lámpák 
világítottak meg mindent. 

A hőkutak az itt leírt formában nem 
léteznek, de a geotermikus ener-
giát, vagyis a Föld hőjét az embe-
riség is igyekszik kihasználni. Né-
hány ország, például Izland, vagy 
Új-Zéland különösen sikeres ebben, 
de Magyarországon is vannak jó 
példák. A nagyvárosok energiaigényét 
mind nagyobb arányban igyekeznek 
manapság helyben, megújuló 
forrásokból megtermelni a nap vagy a 
szél segítségével.

Lassan továbbaraszoltam, és besoroltam a 
KL34–8-as belépőkapuhoz. Felvillant a „Haj-
tóművek ki!” jelzés néhány ismertebb galak-
tikus nyelven, majd éreztem, hogy a speciális 
erőtérburok körülveszi a hajót. Mintha egy lift-
aknába léptünk volna bele, a kapu láthatatlan 
oldalfalai kizárták a bolygó felső légkörét, így 
súrlódás nélkül, akadálytalanul ereszkedtünk. 
A sajátos űrlift alján kibukkanva megkerestem 
a legközelebbi fogadóállomás irányába muta-
tó navigációs jelet. Valahol a déli félteke felett 
jártam, aránylag közel a pólushoz. A forgalom 
itt elég nagy volt, nem messze voltunk az Uscru 
negyedhez, amelynek felső szintjein a galaktikus 
elit élvezheti a pazar operaház olyan fényűző 

Bulinegyed
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eseményeit, mint a mon calamari víziba lett- 
előadások, míg az alsóbb szinteken a város kon-
tinensnyi szórakoztató negyede húzódik meg, a 
galaxis szinte minden korhelyének egyik ked-
venc gyülekezőhelye. 

 A fogadóállomáson egy unatkozó ortolán biz-
tonsági őr csámcsogott reggelijének kiadós 
romjai felett speciális, hűtött fülkéjében.

Ortolán

A belépéshez persze DNS-mintát vett, de a rutin-
szerű mintavétel részletei már nem érdekelték, 
így aztán elsiklott afölött, hogy egy ügyes kis csa-
tolmánnyal hamis, minden körözési lista számá-
ra „tiszta” mintát adtam le, amit hetekkel ezelőtt 
szereztem egy szakkereskedésben a Korélian. 

 – A hajót zálogba kell adni – mondta. 

Számítottam rá, hogy ez a feltétele a normál, 30 
standard napos turistavízumnak. A kikötőben 
már várt a coruscanti állatkert két képviselője – 
mókás páros, egy langaléta ember és egy tömzsi 
ugnaught –, akiknek gyorsan átadtam az Eri-
adun begyűjtött állatokat tároló ketreceket, és 
bezsebeltem a jutalmamat. 

Egy küldetés teljesítve. Szívem szerint a kis va-
karcs voorpaktól is megszabadultam volna, de 
tudtam, hogy azért csak a nabooi kislány fizet 
majd 100 ezer kreditet. A Naboora azonban most 
nem volt időm, épp elég késlekedést jelentett az 
eriadui kitérő. Így hát a kis szőrmókot a raktér-

ben hagytam, némi élelem és víz társaságában, és 
bevetettem magam a coruscanti forgatagba.

A siklóm nem használhattam, ezen a bolygón 
hivatalosan csak a városvezetés közlekedési 
főosztálya által levizsgáztatott és bejegyzett jár-
művek közlekedhettek, és az ennek megszerzé-
séhez szükséges idő – minden útikönyv és el-
beszélés szerint – a végtelenbe tartott, nekem 
pedig sietnem kellett. Összeszedtem a legfon-
tosabbakat, és kiléptem a hajóból, ami aztán el-
tűnt egy irdatlan parkolóház mélyén.

Olyat tettem, ami igazán nem szerepelt a szo-
kásaim között, légibuszra szálltam. A 3-4000-
es magassági szinteken suhanó, némileg 
tubusszerű, alaktalan, jellegtelen, de praktikus 
járművek közeli, vagyis inkább csak néhány tíz-
kilométeres távolságra szolgáltak kapcsolatul.

Jedi shuttlebus 

Ezermilliárd ember nem létezhet hatékony tö-
megközlekedés nélkül, egyszerűen belefullad-
nának az egyéni járművek tengerébe. Szóval 
légibuszok, mágnesesen pályájuk felett lebegő 
vonatok és vákuumcsőben, óránként közel 2000 
kilométert megtevő, sajátos metrók szolgálták a 
hétköznapi utazást. Akinek ez lassú volt, ballisz-
tikus pályán átlőtték a másik oldalra. 

A tömegközlekedés a nagyvárosok 
egyik leginkább összetett szolgál-
tatás-rendszere. Gerincét általában 
valamilyen kötöttpályás, síneket 
használó hálózat (villamos, elővárosi- 
vagy gyorsvasút) képezi, amelyet 

sokszor (legalábbis a belvárosi 
részeken) a felszín alatt vezetnek el 
(földalatti vasút, metró). Ezt általában 
a világon mindenhol buszjáratok 
egészítik ki, de a nagyvárosi köz le-
kedésben hagyományosan jelentős 
szerepe van a taxiknak, s újabban 
az emberek által közösen használt, 
„megosztott” eszközöknek (ami lehet 
autó, robogó, kerékpár vagy akár 
roller). Természetesen a kerékpáros 
közlekedés szerepét is fontos hang-
súlyozni, olyan földi városokban, mint 
Koppenhága, Malmö vagy Amszter-
dam, a bicajosoknak sokszor már 
valóságos „autópályákat” építenek, 
hogy le tudják bonyolítani a gyorsan 
növekvő forgalmat.

Palota a Mag sugárút mellett

Voltak ugyan ötletek a bolygó belsejét átfúró, 
„magsúroló” vákuumcsövek létesítésére is, de 
a legfejlettebb erőtértechnológiák alkalmazása 
ellenére több százan haltak meg, amikor a pró-
bajáratok egyikén a kísérleti alagút ráomlott a 
Galaktikus Szenátus néhány reprezentatív kép-
viselőjére. Többen persze egy kivételesen kifino-
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sokszor (legalábbis a belvárosi 
részeken) a felszín alatt vezetnek el 
(földalatti vasút, metró). Ezt általában 
a világon mindenhol buszjáratok 
egészítik ki, de a nagyvárosi köz le-
kedésben hagyományosan jelentős 
szerepe van a taxiknak, s újabban 
az emberek által közösen használt, 
„megosztott” eszközöknek (ami lehet 
autó, robogó, kerékpár vagy akár 
roller). Természetesen a kerékpáros 
közlekedés szerepét is fontos hang-
súlyozni, olyan földi városokban, mint 
Koppenhága, Malmö vagy Amszter-
dam, a bicajosoknak sokszor már 
valóságos „autópályákat” építenek, 
hogy le tudják bonyolítani a gyorsan 
növekvő forgalmat.

Palota a Mag sugárút mellett

Voltak ugyan ötletek a bolygó belsejét átfúró, 
„magsúroló” vákuumcsövek létesítésére is, de 
a legfejlettebb erőtértechnológiák alkalmazása 
ellenére több százan haltak meg, amikor a pró-
bajáratok egyikén a kísérleti alagút ráomlott a 
Galaktikus Szenátus néhány reprezentatív kép-
viselőjére. Többen persze egy kivételesen kifino-

mult politikai merényletet emlegettek, de őket 
hamarosan elnyelte a 1313-as szint egyik lebu-
jának pincéjében tartott krayt sárkány gyomra, 
így a hangok elhalkultak. 

A vákuumcsöves közlekedés egyelőre 
a Földön nem létezik, de folynak ilyen 
irányú kísérletek.

Európában, a nagyvárosok közepét 
többnyire az úgynevezett történel-
mi belváros foglalja el, műemléki 
védettségű, sokszor több száz éves 
épületekkel. Itt koncentrálódnak ál-
talában a közigazgatás létesítményei, 
itt találjuk a legfontosabb vállalatok 
sokszor hivalkodó központjait, ban-
kokat, szállodákat, elegáns üzleteket 
és mindazt, ami ezeket a funkciókat 
kiszolgálja. A kellően nagy városoknál 
ezek a központi funkciók (kereskede-
lem, igazgatás, pénzügyek) azonban 
térben megoszlanak, és több helyen 
létrejöhetnek kisebb-nagyobb, helyi 
jelentőségű központok, amelyek egy-
egy nagyobb városrészt szolgálnak ki. 
Az amerikai stílusú városoknál a leg-
magasabb felhőkarcolók jelölik ki a 
városközpont helyét. 

A Coruscantnak persze volt központja. A Fö-
deratív Körzetben, vagy más néven Szenátus 
Negyedben találhatjuk Palpatine császár im-
pozáns palotáját, amely korábban, az állítóla-
gos árulást elkövető Jedi Rend nagytemplo-
ma volt. Emellett feküdt a Szenátus hatalmas 
komplexuma, amelyben a közelmúltig ülése-
zett megannyi világ képviselője. Harmadik-
ként itt terpeszkedett a galaktikus végrehajtás 
központjának számító, korábban Szenátusi, ma 
Birodalmi Hivatal épülete. Szintén itt voltak 
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a Birodalmi Biztonsági Hivatal és egyéb hír-
szerzőszervek központjai, és más csúnya, ám 
fontos adminisztratív épületegyüttesek. A tu-
risták leginkább a Szenátus épületéhez vezető 
Mag Alapítóinak Sugárútját szokták megcso-
dálni, ahol a letűnt Köztársaság magvilágokról 
származó alapítóinak szobrai állnak büszkén. 
Na persze ezek nem vetekedhetnek Palpatine 
császár hatalmas emlékműveivel. Magam álta-
lában messziről elkerültem a Föderatív Körze-
tet, csupán akkor ejtettem útba, amikor a híres 
hutt gengszter, Ziro palotáját kerestem fel.

Szóval, volt egy belváros, de számtalan ki-
sebb-nagyobb központ is akadt. Én egy né-
mileg félreeső, és meglehetősen lepusztult 
környéken, az 1528. szinten landoltam, amely 
a maga módján és köreiben hírhedt és fontos 
volt. Az épületek egyike-másika ténylegesen 
romos volt már, az utcák alját vastag réteg-
ben borította a szemét. A megállóból, ahol a 
busz kitett, a házak oldalában futó, többszin-
tes fémjárda rendszeren lehetett továbbmenni. 
Mindenfelé különös hologramok kínálgattak 
furcsa és ismerős szórakozásokat: ételt, italt, 
a bódulat minden formáját, táncot és szóra-
kozást, sportbárokat és a legelvetemültebbek-
nek egy csehóban, egy sötét sikátor mélyén, 
végtelenített kaminoi strukturális nyelvészeti 
órákról készített holofelvételeket is vetítettek. 
Állítólag ettől az érzékenyebb lelkű fajok pár 

perc után beálltak, és a kábult állapot órákig 
kitartott. 

Én csak egy régimódi kocsmát kerestem, amit Fe-
hér Házként emlegettek, talán ironikusan utalva 
végtelenül koszos, a szürke minden árnyalatát fel-
vonultató, taszítóan otromba külsejére. Nem az a 
hely, ahova az átlagos turista véletlenül betéved…

Az informátorom már várt rám. Aki valami rejté-
lyes alakra számított volna, csalódnia kellett, sem-
mi arcba húzott kámzsa, semmi csillogó fegyver, 
vagy furcsa színű bőr és elálló csápok. Munkás-
külső, hétköznapi megjelenés, a fenyegető jelleg 
teljes hiánya jellemezte a fickót, aki jó pénzért 
már néhány napja a forró nyomot kutatta. 

 – Tűt keresünk a szénakazalban. Csak éppen 
a tű szinte mikroszkopikus, a kazal meg ga-
laktikus – kezdte. Ezen a bolygón könnyebb 
felszívódni, mint bárhol máshol az ismert 
univerzumban, ez nem egy világ, hanem vi-
lágok sokasága.

Árfelhajtó duma. Amikor előjött vele, már tud-
tam, hogy talált valamit. A zsebe és a hiúsága kö-
zül az utóbbit választottam, és azt legyezgettem 
kissé, ez ugyanis sokkal olcsóbb általában. Kikér-
tem a második kört, megnéztünk egy vadul dü-
börgő fathier-versenyt és ő nyerte a fogadásunkat. 
Sóhajtva a zsebembe nyúltam és megtoldottam a 
nyereményét egy további kredithengerrel. 

Vákuumcsöves vonat
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Tudtam, hogy rossz szellemem, Hendar előttem 
jár, két napja landolt. A C87-es kapun keresztül 
lépett be, de a nyomát csak 12 standard órával 
ezelőtt sikerült megtalálni. Egyenesen a köz-
pontba ment, az akadémiai kapcsolatait igye-
kezett felmelegíteni. Láthatóan segítséget keres, 
de nem a hatóságokhoz, hanem a tudósokhoz 
szaladt. Csak azt nem értem, hogy hogyan tud 
újra a kristályok nyomára bukkanni, ha én előt-
te értem oda majdnem minden helyszínre?

Napjaink globális városainak legfon-
tosabb és legjövedelmezőbb tevé-
kenységei a döntéshozatalhoz tar-
toznak, legyen az akár politikai, akár 
üzleti. Az ilyen típusú – irányító vagy 
főhadiszállás-funkciót ellátó – mun-
kahelyek koncentrációját angol rövi-
dítéssel HQ-funkciónak nevezik. Más 
szóval, az ilyen munkakörökben dol-
gozókat nevezik aranygallérosoknak. 
Természetesen ezeken a funkciókon 
kívül szükség van azokra a fizikai 
munkakörökre is, amelyekben szak-, 
betanított-, és segédmunkások végzik 
a feladatokat. Ezek összefoglaló neve 
a kékgalléros munkakör. 
A kettő között helyezkednek el a fe-
hérgallérosok, akik leginkább szelle-
mi munkakörökben dolgoznak.

Ezúttal a vákuumcsöves vonatot választottam, 
méghozzá valamelyik felsőbb szinten. Bizton-
sági okokból a csövek teljesen zártak voltak, de 
a jármű belsejére az elsuhanó táj képeit vetí-
tették. Sokat rontott a látványon, hogy éjszaka 
volt. Egy előkelő, coruscanti léptékkel mérve, 
kevésbé lakott területen haladtunk el, de a keleti 
irányba rohanó szerelvény hamarosan átszaladt 
a terminátor-vonalon, majd kertvárosias térsé-
gen suhantunk keresztül – már amennyiben egy 
teljesen beépített városbolygón egyáltalán be-
szélhetünk ilyesmiről. 

A 20. század elején Angliában megje-
lenő tervezési gyakorlat a lakóterülete-
ken családi és sorházak viszonylag laza 
beépítését helyezte előtérbe, parkosí-
tott környezetben, távol az ipartól. A 
kertvárosok megjelenése hozta elő az 
úgynevezett szuburbanizációt, és ame-
rikai változatuk sokszor a kifejezetten 
egyhangú, közmondásosan unalmas 
lakókörnyezet szinonimája lett.

Bezöldülő irodaházak az egyik nívósabb 
városnegyedben

Városi közösségi kert
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A Fellebbviteli Bíróság Coruscanton

Igazi kertvárost jobbára inkább más boly-
gókon figyelhettem meg, például a szintén 
városias Hosnian Prime-on, ahol végtelen 
hosszúságban álltak egymás mellett a szab-
ványtervek szerint épült egyforma házak, 
szemkápráztató hosszúságban, összeolvad-
va egyetlen fehér-barna-pasztellszínű csíkká. 
Tehetős emberek éltek arrafelé, akik napon-
ta ingáztak kellemes lakókörnyezetükből az 
azt időnként megszakító, sűrűbben beépített, 
magas irodaházakkal jellemezhető közpon-
tok irányába. A coruscanti vonatom is megtelt 
ilyen típusú – főként emberi – lényekkel, ke-
zükben adattábla, híreket olvastak, pletykákat 
cseréltek, vagy éppen most is dolgoztak. Az 
egésznek egyenszendvics és év végi bónusz 
illata volt. Idegenül éreztem magam, és 
útitársaim gyanakvó pillantásai is ezt az érzést 
tükrözték. Otthagytam a helyemet és elértem 
a büfékocsit, ahol egy fényesre polírozott, te-
nyérbemászóan alázatos droid, gép létére 
igencsak meglepődött, amikor egy dupla 
italadagot rendeltem a reggeliként feltálalt – 
ízetlen – rántotta-szerűség mellé. 

Útitársaim lassan kezdtek leszállingózni egy-
egy megállóban, látszott, hogy közeledünk a 
bolygónyi város központja, a Föderatív Körzet 
felé. Az itt magasodó, tetejükkel a sztratoszfé-

rát karcoló főhadiszállásokból irányítják a ga-
laxist átfogó üzleti hálózatokat. Az ártatlannak 
tűnő irodákban tengernyi nyersanyaggal, kész-
termékkel, információval, DNS-sel, komplett 
bolygókkal és egész fajokkal kereskedtek, né-
peket döntöttek nyomorba és jólétet biztosítot-
tak olyan világoknak, amelyek képesek voltak 
kiaknázni az általuk mozgásban tartott áram-
lások erejét. Az itteniek jóléte legalábbis tapint-
ható volt. 

Elsuhantunk a Galaktikus Tőzsde lenyűgöző, a 
gravitációra látszólag fittyet hányó, zöldben és 
aranyban pompázó épülete mellett és beértünk 
az egyik központi pályaudvarra. 

A földi országokban a tőzsdék mintegy 
500 éve szervezett és szabályozott 
kereskedési színteret biztosítanak. 
A tőzsdéken részvények, kötvények, 
devizák, áruk egyaránt gazdát 
cserélnek. A legnagyobb földi tőzsdék 
ranglistáján New Yorkot Tokió, London 
és Sanghaj követi.

Leszálltam és átvágtam az állomásokra jellem-
ző nyüzsgő tömegen, amiben a szerencséjüket 
keresők cafot, édességet, tésztában sült ropogós 
rovarokat (az idei év gasztronómiai slágere) 
árultak, és szolgáltatásaikat ajánlgatták a fegy-
vertisztítástól a feltételezett ellenségeim azon-
nali likvidálásáig – DNS-alapú virológiai fegy-
verrel –, amelyet néhány nap leforgása alatt 
legyártanak csak és kizárólag nekem. 

Nem értem el úgy a bejáratot, hogy a helyi rend-
őr droidok ne igazoltattak volna. Hiába minden 
álcázótechnika, ami elrejti a valódi külsőt, ha 
a magasságom fejjel kiemelt ebből a tömegből. 
Ránézésre már gyanús voltam, aki nem illik a 
jól fésült, finoman lakkozott, bőrápolózott és 
vasalt környezetbe. 

Futólag láttam a Szenátus épületét, ahol valaha 
még döntések születtek, de a testületet nemrég 
feloszlatta az uralkodó. Igaz, szerepe már rég 
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csak kirakat volt, az igazi döntéseket Palpati-
ne, valamint a Birodalmi Kormányzótanács, na 
meg a moffok hozták. Láttam a Fellebbviteli Bí-
róság épületét is, azonban a bírósági funkciók 
is inkább csak a múlt homályába, a valamikori 
köztársaság idejébe vesztek.

Az Akadémiára bejutni nem okozott nehéz-
séget. A hatalmas, méltóságot sugalló épület 
hófehéren csillogó márványból épült, amelyet 
egy távoli bolygó egyik holdjának részleges el-
bányászása után szállítottak ide. Úgy tervezték, 
hogy egy ember, vagy bármely lény végtelenül 
kicsinek érezze magát lépcsőin és oszlopai tö-
vében. A bejárat mögé magasodó frízek szinte 
tapintható önhittséggel hirdették a tudomány, 
nem, bocsánat, a Tudomány fensőbbségét a 
világban. A planetográfus ide vackolta be ma-
gát, állítólag a kristályok ügyében igyekezett 
meghallgatást nyerni a befolyásos Akadémiai 
Tanácstól, és addig a másodtitkár közbenjárá-
sának köszönhetően az egyik vendéglakosztály 
kényelmét élvezhette. 

Az Akadémia az ókor óta a legkiválóbb 
tudós elmék szimbolikus vagy valósá-
gos gyülekezőhelye. Szintén tipikus 
nagyvárosi-fővárosi funkció, bár nem 
minden földi országban működik ilyen.

Az egyik hátsó ajtón jutottam be, őrizték igaz, 
de nem sokra mentek vele. Az őrt eltüntettem 
egy takarítószeres szekrényben, magamra öl-
töttem haszontalan, ámde jó álcát jelentő kö-
penyét, eltulajdonítottam a térképként is szol-
gáló kommunikátorát és elindultam felfelé a 
hátsó lépcsők és turbóliftek labirintusában. 

A planetográfusba szó szerint belefutottam az 
utolsó előtti lépcsőfordulón. Sajnos nem volt 
egyedül, de nem testőr volt vele, csak egy másik 
tudósforma ember, akinek kevéssé állt módjá-
ban tiltakozni kiütése ellen. A planetográfus 
menekülni próbált, de két lépcsőforduló után 
elkaptam. Kénytelen voltam őt is elkábítani, 
így viszont kényelmetlenül nagy csomaggá 
változott a kezemben. 

Az elhagyott csarnok
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A kivezető stratégia a tető irányába mutatott, a 
cél a parkoló volt. Reméltem, találok olyan jár-
művet, amit elköthetek. Pont a liftben jártunk 
már, amikor a vészcsengők felrikoltása – alkal-
masint tűzriadót szoktak jelezni ezzel – figyel-
meztetett, hogy alighanem megtaláltak. A lift 
megállt, de én nem haboztam, szétlőttem az 
ajtót és kipattantam a folyosóra, ahol a lövés 
nagy pánikot okozott, fiatal, fehér köpenyes asz-
szisztensek rebbentek szét és ráncossá bölcsült, 
változatos fajokhoz tartozó akadémikusok mél-
tatlankodó sorfala nyitott nekünk utat. Értékes 
zsákmányomat magammal vonszolva kiszúr-
tam a garázsban egy járművet, amelyet szürkés-
barna színe, és az avatott szemnek felismerhető 
páncélzata a menekülés ideális eszközévé tett. 

Ez nem az a hely volt, ahol magas szinten biztosí-
tanák az eszközöket a tolvajok elől, láthatóan az 
akadémikusok biztonságban érzik magukat. De 
vajon mi szükségük van páncélozott járműre? A 
vezérlőpult egy sor nem halálos fegyver irányítá-
sával kecsegtetett, a hajtóművek biztatóan duru-
zsoltak, a belső tér steril fehér és nagyon tiszta 
volt. Alkalmasint a járművet eleve menekülésre is 
szánhatták (vajon feldühödött doktoranduszok 
támadásától tartottak?), mert simán kinyílt előt-
te a lezárt hangárkapu és kirebbentünk az égbe. 
Néhány rendőrségi jármű éles fordulóba kezdett, 
hogy felzárkózzon, én pedig vadul gyorsítottam, 
és igyekeztem szűk kanyarokkal előnyt szerez-
ni. Nekem ugyan meg se kottyant, de a székbe 
szíjazott, lassan éledező planetográfus igencsak 
rossz színben volt. Üldözőink nem használtak 
fegyvert és hamarosan sikerült leráznunk őket 
a forgatagban. Mélyre ereszkedtünk, szédítő zu-

hanásban vagy ezer szintet süllyedtünk. Itt már 
eltűnőben volt a fény. Végül egy elhagyott rozs-
daette, hatalmas csarnok nyitva hagyott kapuján 
lebegtünk be, amikor már vagy tíz perce nem 
láttunk egyetlen élőlényt sem. A bolygó egyik 
rozsdaövezetében voltunk. Nem tudtam, csak 
sejtettem, hogy a csarnok egy egykori hajógyár-
hoz tartozhatott, mivel méretei alapján gond 
nélkül fogadott volna be egy épülő űrfregattot is. 
De a szorgos napoknak rég vége szakadt, most 
visszhangos ürességben koppantak a leszállótal-
pak a koszos padlón. 

A rozsdaövezet a nagyvárosok egykori 
ipari zónája, amely általában a város-
peremen jött létre, csak időközben 
körbeépült, s később elvesztette ipa-
ri (máskor közlekedési vagy katonai) 
funkcióját. Barnamezők, vagyis elha-
gyott, sokszor romos állapotú telep-
helyek váltakoznak itt a még működő 
üzemekkel, sokszor pedig – szintén 
meglehetősen lepusztult – kisebb 
lakónegyedekkel. Ennek ellentéte a 
zöldmezős beruházás, amely legin-
kább korábban mezőgazdasági mű-
velésű területen valósul meg, ott, ahol 
ilyennek még soha nem volt előzmé-
nye.

Golfpálya
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Felöltöttem legzordabb ábrázatomat és megvil-
lantottam a sugárvetőt a rémült tudós előtt. 

 – Pontosan tudod, mit keresek – mondtam – A 
nyomok Téged és engem is ide vezettek, hogy 
megtaláljuk a kirakós hiányzó darabját.

 – A kristály fantasztikus tudományos értékkel 
bír – válaszolta – Nem kerülhet martalócok, 
és leginkább nem a Birodalom kezébe.

Felfortyantam. Nem szerettem, ha szakmai mél-
tóságomban sértegetnek. 

 – Hidd el planetofickó, bármennyit is tanultam 
az elmúlt hetekben, nekem is lett volna jobb és 
jövedelmezőbb dolgom, mint azt a nyavalyás 
követ kergetni a fél galaxison át. 

Holtpontra jutottunk, ő beszélni, én pedig kí-
nozni nem akartam. Ártatlanul keveredett va-
lamibe, ami túlnőtt rajta, de a szándékai, úgy 
tűnik, tiszták. Átkutattam a holmiját. Nem sok 
érdekeset találtam, de az egyik zsebében meg-
lapult egy cédula, sietős kezek firkantottak fel 
egy számot egy lapra, amely egy sportközpont 
hirdetésének bizonyult. 

Nyom lenne, vagy véletlen? Nem volt elég biztos 
ahhoz, hogy csak erre támaszkodjak. 

A nagyvárosok bizonyos övezetei az 
idő múlásával leértékelődnek, épü-
letállományuk leromlik, funkciójukat 
elveszítik. A városrehabilitáció új épü-
leteket és új funkciókat hoz létre az 
érintett területen, üzleti vagy közös-
ségi alapon. Az új funkció sokféle le-
het – lakások, kereskedelem, közössé-
gi létesítmények, parkok, múzeumok.

 

 – Ha nem segítesz, akkor akár… – mondtam 
neki és megvillantottam a fegyver csövét – 
Másfelől, ha segítesz, akkor végzünk, és ha-
mar visszatérhetsz a megszokott életedhez. 
Meddig viseli el a tudományos világ, hogy 
távol maradsz?

Új lakónegyed a rozsdaövezetben

Keserűen felnevetett, láthatóan rátapintottam 
valamire. 

 – Bár távozásunk az Akadémiáról, úgy sejtem, 
látványosabb volt, mint szeretted volna, alig 
hiszem, hogy bárki hiányolna. Hosszasan 
győzködtem tudóstársaimat a felfedezésem 
jelentőségéről, de nem nagyon hittek nekem. 
Az utolsó szilánkok egyikét sem siettek felku-
tatni itt, ezen a bolygón. Ha megtaláljuk, ta-
lán én is jobban megérthetném, miben áll a 
jelentősége.

Együtt indultunk hát útnak. Hátunk mö-
gött hagytuk a praktikus, de mostanra már 
bizonyosan égen-földön keresett járművet, 
amit, mint azt megtudtam, rázósabb társada-
lomföldrajzi és szociológiai terepvizsgálatok 
esetén vetettek be, és gyalog vágtunk át a por-
ladó beton és rozsdás fém kietlen tengerén. Idő-
ről időre mozgást láttam a szemem sarkából, 
de ahogy odanéztem elillant. Reméltem, hogy 
csak valami magánykedvelő állatfaj fészkelte be 
magát a hajdan büszke gyártelep romjai közé. 
Három óra izzasztó menet után elértük a zóna 
peremét, átvágtunk egy düledező kerítésen és 
kijutottunk egy utcára. A túloldalán láthatóan 
nyüzsgött az élet, szorgos emberi és robotkezek 
építkeztek. „Itt hamarosan egy új lakópark várja 
az új beköltözőket! Lakások, apartmanok több-
féle méretben az ugnaughtól a vukiig! Rodiaiak 
kíméljenek!” 

Légibusz helyett ezúttal egy taxit intettünk le, 
amelynek dug sofőrje sokat beszélt ugyan, de 
keveset kérdezett, hiszen legfőbb témája ő maga 
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volt. Értette a dolgát, és hajmeresztő sebességgel 
haladtunk a nem túl távoli sportközpont felé, 
amelyet az egykori Tarvanta-sziget romjai fölé 
emeltek. A planetográfus azonban más irányt 
adott meg, és hamarosan feltárult előttünk egy 
hasadék, amelynek különböző szintjein kis fü-
ves szigetek, fás ligetek lebegtek, szó szerint a 
semmiben. 

Ez volt a – két éve üstökösszerűen a helyi 
gazdagok szórakozásai között feltűnt – extrém 
3D golf leghíresebb helyi pályája. A játék során 
bizonyos labdákat kellett különféle lyukakba 
betaszigálni, úgy, hogy az egyes lyukak más-
más térbeli szinteken helyezkedtek el. A sikeres 
lendítést speciális ütőkkel segítették. Az igazi 
extrémsportolók némi mesterséges rásegítéssel 
ugyan, de ugráltak a szintek között. A nyugi-
sabb szórakozást kedvelőket persze kis siklók 
szállítják. 

Napjainkban a rekreációs célú terüle-
tek, köztük a sportközpontok, egyre 
nagyobb helyet hasítanak ki a nagy-
városokból, a sport – akár szabadidő-
sportról, akár versenysportról beszé-
lünk – egyre többeket mozgat meg. A 
jobbára ülőmunkát végző városlakók 

keresik a fizikai erőfeszítés lehetősé-
geit, a versenysport pedig összeko-
vácsolja a közösségeket, és a lelátó-
kon való tombolás remek alkalmat 
biztosíthat a hétköznapi monotonitás 
megtörésére.

A tudós köpenye zsebéből előhalászta az általam 
korábban látott gyűrött cetlit, a rajta lévő szám 
egy tagsági igazolványhoz tartozott. Ennek segít-
ségével beléphettünk a klubházba. A planetográ-
fusnak túl előkelő, nekem túlságosan finomkodó 
volt a hely. A kutató műszere halvány nyomot 
jelzett, de sokkal gyengébbet, mint reméltük. 
A jelek a trófeaszekrényhez vezettek, ahol ku-
pák, serlegek, egzotikus lények szarvai és egyéb 
cicomás különlegességek hirdették az alapítók 
és utódaik tovatűnt dicsőségét. Rutinosan arra 
figyeltünk fel, ami hiányzott: a díszhelyen csak 
felirat hirdette, hogy a klub nagy vándorserlegét 
Ankhurr Defud nyerte el egy szenzációs sorozat 
után, 15 ütéssel. 

 – Defud? Defud bajnok most is a pályán van, 
uram. 

A női programú protokolldroid útbaigazítása 
után elindultunk a 37-es lyuk felé. Alighogy 
leszálltunk a lebegő szigeten – ez már a pálya 
felsőbb, legnehezebb régióihoz tartozott, az 
Arany Szinten – azonnal, eltéveszthetetlenül ki-
szúrtuk Defudot. A fickó túlöltözte versenytár-
sait extravagáns, lila és arany színeken pompázó 
palástjával és karmazsinvörös csizmájával. Nem 
tetszhetett neki az ábrázatunk, odasúgott vala-
mit egyik kísérőjének, majd sietősen a mögötte 
parkoló jármű felé távozott. A rajongó, talpnya-
ló vagy testőr, vagy ezek fura keveréke feltartóz-
tatott, de ez nem tartott sokáig, gyors ütésváltás 
után jobb belátásra tért és elszenderedett a szé-
pen nyírt gyepen. 

A planetográfus zihálva loholt utánam, de 
Defud előnye túl nagy volt. Bevállaltam egy 
ugrást, s ahogy a jármű távolodott, métereket 
úsztam a levegőben, hogy landoljak a 24-es 
lyuk szigetén. 

Dzsentrifikáció folyamatban
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Inkább volt becsapódás, mint landolás. Talpra 
kászálódtam, és járművet kerestem, rohanvást 
vágva át egy homokcsapdán. Egy méltóságtel-
jes pantorai pár bánta, hogy összeakadtunk, 
nekem szükségem volt a járművükre. A cél-
pont délnyugatnak menekült, elég őrült nyom-
vonalon. 

Felhagytam az üldözéssel, kihúztam egy kis tó-
ból a planetográfust, visszatértünk a klubház-
hoz, de Defud másfelé távozott. Nem tartott 
nagyon sokáig felkutatni a lakhelyét, így pár 
holohívás után ott álltunk a csillogó-villogó 
villa előtt, amely könnyed és légies szerkezeté-
vel lebegni látszott saját privát vízesése mellett. 
Kínzott a kérdés, hogy miért váltott menekülőre, 
és gyanítottam, hogy több vaj van a fején, mint 
egy átlagos hűtőben a karantén idején. 

Diszkréten villózó erőtér jelölte ki a birtok ha-
tárait, és bár őröket nem láttam, gyanítottam, 
hogy a humán (és nem annyira humán) védel-
mezők is előkerülnek, ha megpróbálunk be-
jutni. Már pedig megpróbálunk. Elővettem, és 
kábító fokozatban rögzítettem a tartalék fegy-
veremet, és a meglepett planetológus kezébe 
nyomtam. 

Hamar kiderült, hogy nem vagyunk egyedül 
a buliban. A villa felől lövöldözés zaja hal-
latszott, a teraszon egy testőr-forma besalisk 
rogyott össze – úgy tippeltem, csak kábultan. 
Három éjfekete járműbe pattant bele vagy tu-
catnyi onyx-zöld testpáncélt viselő termetes 
hüllőforma trandosai fegyveres – pontosan 
olyanok, akikkel nem akarsz szembetalálkoz-
ni a sötét utcán. Őszintén szólva, legmagasabb 
déli napállásnál sem… 12 ebből a lényből már 
komoly rohamosztag, kisebb holdak irányí-
tásának átvételére is alkalmas lehet. Egyikük 
kezében arany és lila csillanás jelezte, hogy 
alighanem ugyanazért jöttek, amit mi is keres-
tünk. Pech.

Elindultunk a ház felé, óvatoskodva, hogy 
megnézzük, mit hagytak nekünk. Attól tartot-
tunk, hogy csak egy nagy, színpompás köpe-
nyébe csomagolt holttestet találunk, és aggód-
tunk a hatóságok várható felbukkanása miatt 

is. A teraszon két kábult, de lélegző testőr, az 
ametisztberakásos gránitoszlopok által tagolt, 
platinával és arannyal futtatott, finoman ele-
gáns fogadótér közepén pedig egy fotelben a 
megkötözött Defud üldögélt aránylag békésen, 
de láthatóan csalódottan. Jöttünkre hangosan 
felröhögött.

 – Ha nem a „Hatosvas és Márványkorlát” golf- 
és lakberendezési magazintól jöttetek, akkor 
azt hiszem, elkéstetek. A kupát elvitték, és 
bármennyire is vágytok rá, aligha fértek hoz-
zá többé.

Szakmai tisztelettel adóztam az ismeretlen 
támadók hatékonyságának és visszafogott-
ságának, Defudon például nem látszódtak 
külsérelmi nyomok, és azt is kibírták, hogy ne 
törjenek össze néhány különösen irritáló be-
rendezési tárgyat. Meglepetésemre Defud, ami-
kor megszabadítottam a köteleitől, készségesen 
mesélni kezdett a rejtélyes adományozóról, aki 
évszázadokkal ezelőtt egy átlátszó, tisztafényű 
követ ajándékozott a klubnak, és a serlegről, 
amely elnyerésére sokan pályáztak. A további 
történet döbbenetesen ostoba volt: a golfbajnok 
egy kaszinóban szórakozott, ahol összeakadt 
pár ismeretlen fickóval, majd egy fogadásban 
tétként tette fel a serleget. A végeredményen 
összevesztek, és partnerei aztán, több kísérlet 
után, behajtókat küldtek rá. Azt is tudta kikről 
van szó, a Crymorah szindikátusról.

Zsúfolt és minden szabályozásra fittyet 
hányó lakónegyed
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A piac egyik sikátora

A szórakozó- vagy bulinegyed a városi 
tér egyik tipikusan újratermelődő 
eleme: szórakozóhelyek, kocsmák, 
bárok, éttermek egymás mellé települt 
halmaza. Általában a történelmi belvá-
ros peremén, az átmeneti övezetben 
alakul ki.

Távoztunk és belemerültünk a leszálló mester-
séges éjszakába. Betértünk egy jobb hírű csehó-
ba a Netura-szórakozónegyed peremén. A Ne-
tura felfutó régió volt, néhány millió lakójának 
többsége az utóbbi időkben költözött be. Építé-
szetét a látványos összevisszaság jellemezte, a 
gyakran lepusztult homlokzatok mögött csillo-
góan elegáns lakások lapultak, amelyben olyan 
emberek és főleg ithoriak éltek, akik jelentős 
vagyonuk ellenére szívesen játszották a laza bo-
hémet. Vagy őseik pénzét költötték, vagy kemé-
nyen robotoltak a pénzügyi szektorban, hogy 
esténként adhassák az urat valami szórakozóhe-
lyen. „Dzsentrifikáció folyamatban” dörmögte 
a planetográfus, de nem értettem, miről beszél. 
Az utcán időről időre a közeli Mernath Egyetem 
neonzöld talárjába öltözött metafilozófusok és 
kulturális antropológusok vonultak, elmélyül-
ten beszélgetve az eriadui Tookavérkoktél hatá-
sáról a szinkretikus teozófiára. 

A dzsentrifikáció az a folyamat, amikor 
tehetősebb fiatal rétegek költöznek 
be egy, korábban általában lepusztult, 
belvárosközeli lakónegyedbe, megvál-
toztatva ezzel összetételét és arculatát. 
Általában negatívan szokták értékelni, 
mert a szegényebb lakosok kiszorításá-
val jár együtt.

A dzsentri réteg ellenpontjaiként te-
kinthetünk a NEET fiatalokra. Ők azok 
a 16-24 év közötti korosztályba tarto-
zók, akik nem résztvevői egyik oktatási 
szintnek sem, de a munka világába sem 
tudtak, akartak bekapcsolódni. Jelen-
tős részüket az elszegényesedés és a 
társadalmi kirekesztés is sújtja.

A NEET fiatalokhoz hasonlóan a társa-
dalom perifériáján találjuk a prekariá-
tust. Ők azok, akik nem rendelkeznek 
tartós munkahellyel, legtöbbször va-
lamilyen idénymunkában, vagy rész-
munkaidőben foglalkoztatottak. Leg-
rosszabb helyzetben közülük a tartós 
segélyekből és állami támogatásokból 
élők vannak.

A romkocsma, amibe betértünk, szó szerint 
volt értendő, kb. egy évtizeddel ezelőtti ban-
daháború nyomait viselték a megperzselődött 
falak, a sötétebb sarkokban, ahol kevésbé volt 
intenzív a takarítás, méltatlankodva pityegett a 
sugárzásmérő, bár az általában kijelzett 3,6-os 
értéket bizonyos fajok kifejezően inspirálónak 
találták. Ezen a korai órán a holomusical-szín-
házak bohém közönsége tért be egy alapozás-
ra, vagy a közeli szelíd aréna feminista gladiá-
torainak rajongói fogyasztották a show előtti 
vérben és állati belsőségekben gazdag vacsorá-
jukat. 



coruscant Coruscant, a bolygóváros

159

Mozgósítani kellett a kapcsolatokat, és beletelt 
némi időbe, amíg az információk megérkez-
tek. A Crymorah szindikátus egy kisebb szub-
kontinenst irányított a bolygó déli sarkvidéké-
nek közelében – bár a földrajzi helyzetnek már 
kevés jelentősége volt itt a Coruscanton. Hiá-
ba voltunk a galaxis csillogó központjában, itt 
is volt bőven árnyékvilág. A szindikátus által 
uralt terület, amelyet másnap reggelre értünk 
el, ehhez az árnyékvilághoz tartozott. Szó sze-
rint, mivel az 500. szint alatt helyezkedett el, 
ahová kevés fény jutott el (a sarkvidéki fek-
vés miatt hónapokig amúgy sem jutott direkt 
besugárzáshoz), a bolygó kifinomult szabály-
zórendszeréhez tartozó orbitális naptükrök is 
elhanyagolták ezt a vidéket, ahol a közvilágí-
tás kiépítésére sem fordítottak sok gondot. 

Földi csúcsforgalom a nigériai  
Lagos városában

Láttunk néhányat az óriási tisztítótornyok 
közül, és dübörgésüket is kilométerekre lehetett 
hallani, sőt az általuk beszívott levegő folyama-
tosan huzatban tartotta az utcákat, de a kibo-
csátott, tisztított levegő a magasabb légkörbe 
került és más szintek életminőségét javította. 
A szemünknek is alig hittünk, amikor rájöt-
tünk, hogy a látóhatárt koronázó hegyek óriá-
si szemétkupacok, amelyekkel a rozsdamarta 
hulladékégetőket táplálták. Eszembe jutott egy 
hasonló világ, ahol a zsúfolt utcákon tucatnyi 
szintig magasodva emelkedett a láthatóan tol-
dozott-foltozott házak alkotta hírhedt slum. El-
haladtunk egy tábla mellett – „Ön most elhagyja 
a központi rendőrség által ellenőrzött területet!”, 
innentől már a szindikátus fennhatósága alatti 
utcákon jártunk.

A slum összefoglaló megnevezése 
azoknak a sokféle változatban létező 
szegénynegyedeknek, amelyeket ne-
veznek informális településeknek, bá-
dogvárosoknak is. A legszegényebb 
rétegek, bevándorlók sokszor milliós 
városnegyedei a kevésbé fejlett orszá-
gok nagyvárosaiban, illegálisan ösz-
szerótt viskókból állnak, jellemzően 
közművek, közszolgáltatások nélkül, 
pocsék életminőséget nyújtva. A helyi 
rendőrség néha nem jut tovább a hatá-
rainál, a sajátos rendet általában helyi 
szervezett bűnözői csoportok tartják 
fent.

Egy kivételesen legálisan bérelt, kellően le-
pusztult és feltűnésmentes járművel hosszú 
perceken át haladtunk a központ felé. Hatal-
mas, régimódi, többszintes és igen zsúfolt pi-
actérre jutottunk, amely mindenféle lény és 
nép egymással kereskedő egyedeivel volt tele. 
A kocsit az egyik garázsban a helyi parkolási 
maffia gondjaira bíztuk, igyekeztünk elvegyül-
ni a piacon, ahol rövid időn belül felajánlottak 
nekünk háromféle kábítószert, fegyvereket, 
egzotikus és galaxisszerte védett állatokból 
készült kolbászt és egy kisebb rabszolga-
kolóniát az egyik félreeső holdon. 

A piac az egyik legősibb városi funk-
ció, amely napjainkban is él és virágzik. 
A kevésbé fejlett országokban ma is 
nagyjából eredeti formájában találha-
tó meg, a fejlett világban pedig komoly 
erőfeszítésekkel élesztették újjá a bel-
városi piactereket. A piac alatt tágabb 
értelemben – gazdasági, közgazdasági 
aspektusból – azt a valós vagy virtuális 
teret értjük, ahol az áruk és szolgáltatá-
sok adásvétele zajlik.
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A szindikátus székházába való bejutásra nem volt 
tippünk, azaz, inkább az a baj, hogy bejutni nem 
olyan nehéz, de kijutni… És akkor még mindig itt 
vagyunk egy zsúfolt városnegyed közepén, illetve 
alján, feltehetően igen ellenséges közegben. 

Fejvadász voltam, nem mestertolvaj. Nem láttam 
magam, ahogy beorigamizom a testem egy lézer-
háló alatt, vagy pókként araszolok a plafonon, 
ahelyett, hogy a fegyverek erejére bíznám magam. 
Vagy csapatot kell toborozni, és megkockáztatni 
a nyílt összecsapást, vagy alkudozni kell, vagy…

A planetográfus rögtön földhözragadt megoldást 
javasolt, és elkezdte ecsetelni a környék valószínű-
síthető geológiai viszonyait, hogy milyen alagút-
fúrási technikával jussunk be, illetve ki, számítá-
sai szerint mintegy 3-5 hónap alatt biztonságosan 
végeztünk volna… Nyilván, nem nagyon értette, 
hogy itt, most emberi, és nem geológiai időlép-
tékben gondolkodunk. Sóhajtva meghúztam az 
italomat, amikor is arra figyeltem fel, hogy vala-
mi megváltozott: az emberek, ithoriak, twi’lekek, 
rodiaiak és megannyi faj tagjai sorra eltűntek, be-
húzódtak fedezékbe, az árusok riadtan dobálták 
össze legjobb portékáikat. Az égen néhány vaskos 
árnyék tűnt fel. Aztán elszabadult a pokol.

Mi ketten akkor már a pult alatt hasaltunk, ami-
kor a nagy teljesítményű turbólézerütegek tüzet 
nyitottak abból a két erősen páncélozott siklóból, 
amelyek az árnyékért voltak felelősek. Onnan, 
ahol a szindikátus székházát sejtettük, szintén 
tüzet nyitottak, és ők sem csúzlival lőttek. Be-
csapódások, robbanások, sikoltás, füst és por 
mindenütt. A támadók tűzereje jelentősebbnek 
tűnt, de a védők váratlanul három cikázó rakétát 
indítottak, és az egyik közülük sikeresen elkerülte 
a siklók elhárító-fegyvereit. Becsapódását néhány 
másodperccel később belső robbanás követte, a 
körülbelül kétszáz méteren lebegő hajó „bebólin-
tott”, és alig irányítottan becsapódott a célterület 
közepébe, eltörölve a védelem fegyvereinek jelen-
tős részét.

 – Bandaháborúnak durva – lihegtem a 
planetográfusnak egy árkád fedezékében, 
ahova kúszva menekültünk a tűzesőből. Az-
tán megláttam a kisebb szállítójárművekből 

öt helyen földet érő fegyveresek egyenruháját 
és a lezuhant sikló oldalára festett jelzést – egy 
túlméretes rendőrségi rajtaütésbe csöppentünk.

Ha túléljük, még kapóra is jöhet – gondoltam. Az 
egyenruhások hatékonyan dolgoztak, de sokat se-
gíthetett nekik a védőket sokkoló becsapódás is. 
Legnagyobb meglepetésemre hamarosan feltűnt 
egy-két kisebb hajó, amik tüzet nyitottak a leszál-
lási helyet biztosító, hátvédet alkotó rendőrökre. 
A házak tetején is fegyveresek gyülekeztek, s ha-
marosan kényelmetlenül közel kerültünk a tűzvo-
nalhoz. Ebben a pillanatban kirobbant az egyik 
épület oldala, majd rendőrök özönlöttek kifelé, 
több csuklyás, megbilincselt kezű fogollyal. A te-
tőn elhelyezkedő fegyveresek kilőtték a legköze-
lebbi szállítójárművüket, a rendőrök fedezékbe 
ugrottak, és a tér távolabbi vége felé hátráltak. 

Most vagy soha – a színpad átmenetileg üres! Én 
fegyverrel, a planetográfus a nyomkövetőjével a 
kezében rohant előre. Szerencsére nem vontuk 
magunkra senkinek a tüzét. Vélhetően szindiká-
tustagoknak néztek minket, de nem törődtek ve-
lünk. Berontottunk azon a résen, amit az imént 
a távozó rendőrök robbantottak, és követtük az 
eszköz nyomát. Nagyjából öt percet haladtunk, 
számos irányváltással, de végül megérkeztünk 
egy csarnokba, amely dulakodás és tűzharc hatá-
rozott nyomait viselte magán. Egyfajta fogadóte-
rem lehetett és a falait válogatott trófeák, zászlók, 
preparált szörnyfejek díszítették. 

A terem egyik sarkában pedig ott csillogott egy 

Légtisztító tornyok
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nagy serleg – rajta sugárvető lövedékének nyo-
ma, amely megolvasztotta az aranyat. A kupa fele 
most amorf masszaként remegett a földön, de a 
golfklub címere felismerhető volt. Azonban az 
ékkőnek nyomát sem láttuk. Szemeimmel a pad-
lót pásztáztam, majd hátrafordultam, hogy meg-
kérdezzem a tudóst – aki nem volt sehol, ellenben 
rohanó lépteinek zaját visszaverte az üres terem. 

„A kis hamis…” – csak reméltem, hogy nem té-
vesztem el az irányt, a zajok után futottam, ame-
lyek közé újabb lövések is vegyültek. 

„Elkapták volna?” Meglepő módon nem. A kö-
vetkező forduló után elkábított szindikátustag 
teste hevert a padlón. A planetográfusnak jobbak 
a túlélési ösztönei, mint sejtettem. A tájékozódá-
sa is remek volt, vagy a szerencséje volt átlagon 
felüli, de kijutott egy hátsó bejáraton, a csatához 
képest pont az ellentétes oldalon. Briliáns. Szinte 
sajnáltam hátba lőni. Szinte.

A kábítólövedék hatásától összerogyott, és béké-
sen hevert, mire odaértem. Zsebében ott lapult az 
áhított kyberkristály. Bevonszoltam az árnyékba 
és nekitámasztottam egy falnak. Odaintettem 
egy, a járműve alatt lapuló remegő légitaxist, aki 
fegyverem láttán nem ellenkezett. Jobb híján 
gondjaira bíztam a még legalább egy órát ájul-
tan heverő tudóst, vastag kreditekkel és halálos 
fenyegetésekkel próbáltam elérni, hogy a taxis 
tényleg biztonságos helyre szállítsa, kívül a szin-
dikátus felségterületén.

Én magam persze az ellenkező irányba in dultam. 
Arcomba húztam a köpönyegemet, sietős léptek-

kel haladtam az utcán. Zord elégedettséget érez-
tem, a küldetés teljesítve, és semmi más nem szá-
mít, nem igaz? 

Azért reménykedtem benne, hogy a planetográ-
fus sértetlenül megússza a kalandot. Kicsit talán 
meg is kedveltem – klassz szakmája van. 

Sajnos az elégedettséget hamar a fékezhetetlen 
düh váltotta fel. Hogy én milyen idióta vagyok! 
Nem tudtam meg tőle, hogy hová tette a Naboon 
az orrom előtt megszerzett kristályt, és persze 
nem szedtem ki belőle, hogy most akkor merre 
tovább. 

Eszeveszetten rohantam vissza, hátha a taxis ki-
rabolva és magára hagyva kihajította Hendart, 
azonban csalódnom kellett. Sem taxi, sem hátba 
lőtt tudós. Többet kell megtudjak ezekről a kris-
tályokról, mielőtt folytatom a hajszát! Már három 
a birtokomban van, de hiányzik még négy, ame-
lyek közül az egyik Hendarnál kell, hogy legyen. 
És arra is egyre kíváncsibb lettem, hogy miért is 
olyan értékesek ezek a szilánkok. Csak tudja va-
laki ebben a galaxisban, hogy mire lehet jó egy 
csomó kyberkristály! 

Pusztán egyetlen helyről hallottam eddig, ahol 
mérhetetlen mennyiségű kyberkristályt emészt 
fel egy kísérlet. Valamint egy nevet: Galen Ersoét, 
aki korábban maga is a Coruscanton dolgozott, az 
Alkalmazott Tudományok Intézetében. Mostan-
ság azonban nevét egy hátborzongató projekthez 
csatolták, amit még a fejvadászok is csak óvatos 
körültekintéssel emlegettek: Csillagpor!
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Jellemzők

Átmérő 14 410 km

Jelleg mocsaras

Légkör belélegezhető

Éghajlat mérsékelt, nedves

Forgási idő 23 standard óra

Keringési idő 341 helyi nap

Holdak száma 1

Élővilág, lakosság

Élővilág nagyrészt  

 ismeretlen

Lakosság fajtája (nincs)

Lélekszám nem ismert

Beszélt nyelvek (nincs)

Fő települések (nincs)
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A Csillagpor koordinátái természetesen egyik 
navigációs gépben sincsenek rögzítve, és azt 
sem tudtam, hogy ez a Galen Erso melyik szu-
pertitkos birodalmi kutatóállomáson végzi a 
munkáját. Hosszasan bámultam a kezemben 
lévő apró kyberkristályokat, azon töprengve, 
hogy most mitévő legyek. Már épp azon voltam, 
hogy visszafordulok a Coruscantra és felkere-
sem Erso korábbi munkahelyét az Alkalmazott 
Tudományok Intézetében, amikor hívás érke-
zését csipogta a hajóm kommunikátora. Egy 
középkorú, katonás férfi hologramja volt. Elő-
ször majdhogynem meg is szakítottam az adást, 
ugyanis birodalmi tisztnek véltem. De nem, a 
fickó arcáról hiányzott a birodalmi tisztek oly 
jellemző dölyfös rátartisága.

 – Kir Bastra vagyok! – mutatkozott be a férfi 
– Informátoraim szerint a kyberkristályo-
kat kutatod, ahogyan Hendar is. Elárulom, 
hogy a tudós itt járt! Többet sajnos most nem 
mondhatok, de segíthetek abban, hogy mire is 
jók ezek a kristályok. Ha van elég merszed, ke-
ress meg Coronet városában! És nézz mindig 
a hátad mögé…

Az újabb nyom hallatán pillanatok alatt felde-
rült a kedvem, bár a veszélyérzetem is jelzett, 
hogy talán csapdába sétálok. Gyorsan beállítot-
tam a navikomputeren a Korélia koordinátáit, 
s már suhantam is a következő célpont felé. A 
csillagok már az ismerős fehér fénycsóvává vál-
tak, amikor rájöttem, hogy elfelejtettem beken-
ni az eriadui szigetelővel a legújabb kristályo-
mat. De már késő volt, előbb az új kristály, majd 
a többi is csillogó fényjátékba kezdett és hajóm 
hirtelen kitört a valós térbe. Egy zöldes bolygó 
légkörében jártam, ami nagyon nem hasonlított 
a Koréliara. A5 Dagobahként azonosította ezt 
a világot, miközben a hajtóműveim szép lassan 
kikapcsoltak… 

* * *

Egy ködös mocsárvilágba érkeztem, a levegőben 
a rothadás szaga terjengett. A5 hevesen tiltako-
zott az ellen, hogy elhagyja a hajót, így hát meg-
kegyelmeztem neki és magam indultam útnak. 
Fogalmam sem volt, hogy merre haladjak, és 

arról sem, hogy rá fogok-e találni a biztonságos 
ösvényre. Végül, valami titokzatos belső erőtől 
hajtva felnyaláboltam a kristályaimat. Ők akar-
ták, hogy idejöjjek, most ne hagyjanak cserben! 
A kyberkristályok újra felfénylettek, s szinte iz-
gatottan villogtak. Megtörölgettem hát a koráb-
ban összeszedetteket is az eriadui nyálkától és 
a jobb markomba rejtve magam elé emeltem a 
kezem. Eszméletlen, kezdek megőrülni! Még a 
szemem is lehunytam, hogy koncentráljak. Az-
tán, ahogy újra kinyitottam a szemem, hirtelen 
megpillantottam valamit. Mintha egy barlang 
szája lenne a sűrű indák között. Hideg futott 
végig a hátamon, s azon morfondíroztam ma-
gamban, hogy visszaforduljak-e. Khmm, pedig 
egy mandalori harcos nem fél semmitől. Még az 
idegen, rémisztő és kiszámíthatatlan sötétséget 
árasztó barlangoktól sem. Ráadásul mintha a 
barlangban valaki láthatatlan nyomot hagyott 
volna, szinte izzott a levegő egy nagyhatalmú 
látogató emlékétől.

Mihelyt beléptem, hirtelen megtántorodtam, s 
forogni kezdett körülöttem a világ. Lehuppan-
tam a barlang vizenyős talajára, de a fejemben 
hallott hangok ettől csak még élesebbek lettek. 
Láttam, hogy a kristályok vad táncot járnak a 
kezemben. Ez itt a vég. Megőrültem. A hangok 
katonai vezényszavakat kiáltottak: „egy reak-
toros töltés! Tűz!” majd egy óriási robbanás, és 
mintha milliók kiáltottak volna fel egyszerre, 
aztán hirtelen csönd lett… Valami szörnyű do-
log történt!

A Halálcsillag

Látomásomban észrevettem a Csillagport, sőt 
bennem visszhangzott a fémszörnyeteg valódi 
neve: Halálcsillag.
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A Halálcsillag létezéséről csak azok tudtak ed-
dig, akik részt vettek a megépítésében, és persze 
azok, akik erre megadták az engedélyt és a szük-
séges erőforrásokat. Akármennyi is az igazság a 
találgatásokból, egy ilyen fegyver megépítésénél 
biztosan hasznát vennék némi jedikristálynak.

Hirtelen egy Lambda osztályú siklón találtam 
magamat, rohamosztagosok gyűrűjében. Me-
nekülni próbáltam, de rájöttem, hogy a roham-
osztagosok védekező pozícióban állnak, kísé-
retet adnak nekem. Ahogy végigtekintettem 
magamon, hirtelen szörnyű felismerés lett úrrá 
rajtam: a páncélom nem volt rajtam. Helyette 
egyszerű overállt és bőrkabátot viseltem, s a ho-
lofirkászokra jellemző rögzítőeszközt tartottam a 
kezemben. Körbenéztem, mellettem egy köpcös 
férfi ásítozott, akinek az arcát szinte mindenki 
ismerte: Shug Giennah, a Holohálózat Birodal-
mi propaganda- és hírműsorának álmatag hangú 
műsorvezetője volt. Ahogy jobban meresztget-
tem a szememet, A5-öt is megpillantottam a hát-
térben. Kissé megnyugodtam. Persze továbbra 
sem értettem, hogy mit keresek itt, ám Giennah 
szerencsére leszállás előtt újra eligazított.

 – Amit itt látsz, az szupertitkos. Tartsd a szád, 
vagy különben a fehérpáncélos barátaink fog-
ják befogni neked. Örökre. A Birodalmi Infor-
mációs Minisztérium szigorúan meghagyta, 
hogy a felvételek addig nem kerülhetnek ki, 
amíg a Császár vagy Tarkin nagymoff be nem 
jelenti az űrállomás létét.

 – Ha hamarabb kiszivárognának – tekintett 
san dán a kamerám felé –, akkor mindket-
tőnknek reszeltek! Megértetted?

Nagyot nyelve bólintottam, és figyeltem, aho-
gyan a szürke gömb egyre inkább növekszik 
előttünk.

* * *

Landolás után hatalmas katonai kísérettel vonul-
tunk végig az egyhangú folyosókon. Vagy na-
gyon féltettek minket, vagy nagyon féltek tőlünk. 

 – A nézők rajongani fognak ezért a helyért. 
Minden fekete, ami nem, az meg fehér. 
Nagyszerű vágóképeket lehet majd készíteni 
– próbáltam ironizálni a szállás felé vezető 
úton, de A5-ön kívül senki nem figyelt rám, 
ő is csak azért, mert engedelmes droid. 

Aztán meglepetésemre maga Shug Giennah 
válaszolt. 

 – Nem számít, milyen vágóképeket készítesz, a 
végleges anyagot úgyis a Birodalmi Informá-
ciós Minisztérium cenzorai vágják össze.

Kerestem az ő hangjában is az iróniát, de nyoma 
sem volt. Tárgyilagos helyzetértékelés, mintha a 
világ egyetlen lehetséges állapota az lenne, ami-
ben a cenzorok vágják a végleges anyagot.

halálcsillag

Jellemzők

Átmérő 160 km

Jelleg -

Légkör -

Éghajlat -

Forgási idő -

Keringési idő -

Holdak száma -

Élővilág, lakosság

Működtetése  több, mint  

 1 millió ember 

Hadsereg  1 161 293 

  birodalmi katona
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A cenzúra olyan állami, közhatalmi 
beavatkozás a sajtó, a média műkö-
désébe, amely megakadályozza vagy 
előírja egy közlés nyilvánosságra ke-
rülését. A cenzúra célja, hogy az adott 
politikai, vallási, gazdasági hatalom-
mal szembeni kritikus közlések nyil-
vánosságra kerülését és terjesztését 
megakadályozza. 
Ahol cenzúra van, ott nem érvényesül 
a sajtószabadság. A cenzúra eszköze 
lehet az egyes közlések kiválasztásá-
ba, szerkesztésébe való beavatkozás, 
vagy a médium alapításának, műkö-
désének tiltása. 
Ha a médiában már megjelent közlés-
ről utólag a bíróság mondja ki, hogy 
sért valamely jogszabályt, és ezért a 
médiumot vagy az újságírót valami-
lyen jogkövetkezménnyel sújtja, ak-
kor nincs szó cenzúráról – a médiának 
is a törvényeket tiszteletben tartva 
kell működnie. Bár „csupán” erkölcsi 
kérdés, de a sajtónak, az újságíróknak 
sem szabad a nyilvánosság erejét fel-
használni mások lejáratására. 
A cenzúra azonban sok esetben köz-
vetetten működik: a nagyon szigorú 
büntetésekkel való fenyegetés, vagy 
éppen az állás elvesztésének kocká-
zata az újságírókat arra kényszeríti, 
hogy saját maguk mondjanak le olyan 
információk közléséről, amelyeket 
egyébként saját szakmai értékrend-
jük, illetve az információk hírértéke 
alapján közölni akarnának. Ezt hívják 
öncenzúrának. 

A körlet, ahol elszállásoltak, barátságtalanul 
egyszerű volt. De legalább egyedül lehettem, 
csak A5-tel kellett megosztanom a szobát. A5 
nem nagy társalgó, de megbízható információi 
vannak szinte mindenről.

Leszállás után megtudtuk, hogy Tarkin nagy-
moff személyesen is fogadna minket, de majd 
csak holnap, ha talál rá időt. Addig maradjunk 
a kijelölt körletekben, és ha nem csinálunk zűrt, 
ezen a területen többé-kevésbé szabadon mo-
zoghatunk. Tettem rá egy kísérletet, hogy ma-
gammal vigyem a kamerámat is, de az ajtóm 
előtt őrködő katona világosan a tudtomra adta, 
hogy a kamera a szobában marad. Nem könnyű 
az operatőrök élete, pláne kamera nélkül!

Tarkin nagymoff

A5 kíséretében elindultam arra, amerre az ajtó 
előtt álló katona menni engedett. Ha mindenhol 
csak arra megyek, amerre az aktuális katona en-
gedi, akkor biztosan nem fogok eltévedni. 

 – Nagymoff? Tényleg nem találtak kevésbé ne-
vetséges elnevezést ehhez a ranghoz? Egyál-
talán mi az, hogy nagymoff? – törtem meg 
a csendet. A5 szokás szerint készségesen 
válaszolt, sőt mintha már ő kereste volna a 
lehetőséget egy kis csevegésre:

 – A nagymoffok a keresztszektorok katonai 
kormányzói, az űr egy szeletének teljhatal-
mú urai. Tarkin volt az első, akit a Császár 
kinevezett erre a posztra, azóta is ő a Külső 
Keresztszektor nagymoffja. 
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 – Lassíts már! Keresztszektor? Az mi? 

 – A Galaktikus Birodalom igazgatási egysége. 
A Galaktikus Birodalom akkorára nőtt, hogy 
lehetetlen mindent a központból irányítani. 
A Coruscanton a Birodalmi Kormányzóta-
nács a legfőbb szerv, tagjai a császár legfőbb 
tanácsadói, a keresztszektorok urai. Nekik je-
lentenek a tábornokok, admirálisok és moffok. 
A Birodalom több kisebb szektorból áll, a 
moffok azoknak a kormányzói. A szektoro-
kon belül az egyes bolygók is önálló igazgatási 
egységek, élükön a bolygókormányzókkal. Sőt, 
a bolygók is túl nagyok ahhoz, hogy egyetlen 
kormányzó irányíthassa őket, úgyhogy azok 
további helyi igazgatási egységekre tagolód-
nak. Az, hogy az egyes városok és falvak igaz-
gatása hogyan zajlik, bolygónként nagyon 
változó.

A központi hatalom, a kormány egyet-
len országban sem képes az élet min-
den területén felmerülő – sokszor napi 
jellegű – problémák megoldására. El-
térő mértékben, de minden országban 
jelen van az önkormányzatiság. Az ön-

kormányzatiság gondolata azon a fel-
ismerésen alapul, hogy egy probléma 
ott oldható meg leghatékonyabban, 
ahol felmerül; ezt hívják a szubszidia-
ritás elvének. Ez alatt elsősorban a he-
lyi közösségek önigazgatását értjük: a 
központi kormányzat meghatározott 
feladatok ellátását – a helyi útháló-
zat karbantartásától a helyi oktatási 
intézmények fenntartásáig – a lokális 
közösségek önkormányzataira bízza, 
és ehhez megfelelő forrásokat bizto-
sít. A helyi önkormányzatok jogosul-
tak a helyi lakosoktól és vállalkozók-
tól adót – azaz az államigazgatás és a 
közszolgáltatások működését célzó, 
ellenszolgáltatás nélküli pénzügyi 
befizetést – szedni és a helyi ügyek-
ben, az adott közösség tagjaira köte-
lező érvényű jogszabályokat alkotni. 

 – Aha, ha jól értem, a Császár holotelefonköny-
vében csak a nagymoffok száma van meg, a 
többi ilyen-olyan moffal meg kormányzóval 
nem kell foglalkoznia. 

A galaxis politikai rendszerei

különböző idősíkokban
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 – A Birodalom működése szempontjából lét-
fontosságú, hogy jól működő közigazgatása 
legyen. A Császár akaratának végrehajtásá-
ról ez a közigazgatási rendszer gondoskodik. 
Legyen szó adóbehajtásról, a bolygólakók 
ivóvízellátásról, űrforgalmi szabályokról, 
építési engedélyekről, vámokról, vagy a vá-
rosok tisztántartásáról, közigazgatás nélkül 
ezek a feladatok nem láthatók el. A köz-
igazgatás az a láthatatlan hálózat, amin 
keresztül a döntéshozói akarat eljut a boly-
gólakókhoz, és amin keresztül áramlanak az 
információk a bolygólakóktól a döntéshozók 
felé. Hivatalok, hatóságok, tisztviselők soka-
sága igyekszik gondoskodni arról, hogy lehe-
tőleg zökkenőmentesen menjenek a dolgok 
még egy akkora közösségben is, mint a Ga-
laktikus Birodalom.  

 – Összefoglalom: bürokraták mindenfelé. Hogy 
megnehezítsék az életemet.

 – Azt hiszem, nem figyeltél eléggé – intett le-
mondóan A5.

A Szenátus

A közigazgatás sajátos szervezetek 
és megfelelő szakértelemmel ren-
delkező tisztviselők által működte-
tett igazgatási rendszer, amely az 
állami feladatok tényleges megvaló-
sítója. Részt vesz az állami döntések 
előkészítésében és gondoskodik az 

állami döntések végrehajtásáról. A 
közigazgatás gondoskodik a külön-
böző közszolgáltatások ellátásáról, 
szervezéséről, finanszírozásáról is. A 
közigazgatási szervek kizárólag a jog-
szabályok által meghatározott kere-
tek között, a törvényeknek alávetve 
működhetnek. 

Az Európai Parlament ülésterme

Őszintén szólva nem várnék sokat egy olyan 
helytől, amit úgy hívnak, Halálcsillag. Azt 
gondolnám, hogy szigorú tekintetű őrmeste-
rek és egyenfehér katona-klónok menetelnek 
föl-alá, akik alig várják, hogy okot adjak rá, 
hogy lelőjenek. Rend, hierarchia, fegyelem és 
parancsszavak. Na és nagyszámú kisegítő sze-
mélyzet, illetve karbantartók.

Benyitottam és beléptem egy szürke ajtón. Tátva 
maradt a szám! Egy nyüzsgő város füstös utcá-
jára kerültem, amit természetes napfény világí-
tott meg. Nem tudtam hová kerültem, de biztos 
nem a Halálcsillagon voltam. 

Óh, a fenébe is, újabb látomás! A legkülönbö-
zőbb bolygók hihetetlenül sokszínű népei jártak 
fel s alá. Bőrszín, végtagok száma, mozgásfor-
ma és nyelv tekintetében egyaránt végtelen itt 
a fajok választéka. Utoljára Mos Eisleyn láttam 
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ennyiféle lényt. Arra gondoltam, ha ez valóban 
Mos Eisley lenne, biztosan egy kocsmában kez-
deném a város felderítését. 

A Magyar Parlament ülésterme

A kocsma bejáratánál egy rezzenéstelen arcú, 
megtermett kidobó állt, akiből sugárzott a nyu-
galom és a magabiztosság. El akartam kerülni 
a bajt, úgyhogy egy ilyen jól őrzött hely éppen 
megfelelt. A pult mögött egy feltűnően szép 
twi’lek nő állt. 

 – Nagyon csinos ez a hely – szólítottam meg 
a kékbőrű szépséget. Minden bizonnyal 
hallott már ennél sokkal viccesebbet és 
sokkal durvábbat is, úgyhogy csak szenvte-
lenül megkérdezte, mivel szolgálhat. 

 – A kiejtése alapján a Coruscantról jött – 
próbáltam valahogy magamon tartani a 
figyelmét és egyszerre kideríteni, hogy hová 
kerültem.

 – És ezt egyetlen mondatból megállapította – 
válaszolta már-már barátságosan.

 – Elég sok időt töltöttem ott. Most is egyene-
sen onnan érkeztem, egy csapat holovíziós 
társaságában. Riportot készítünk, én vagyok 
az operatőr. Ugye ennek a helynek valami bi-
rodalmi fegyvergyártáshoz van köze – felté-

teleztem a vendégek többségén látott olajos 
overall, valamint az ablak előtt néha elhala-
dó rohamosztagos-őrjárat alapján.

 – Én csak ezt a kantint működtetem – váltott 
azonnal védekezésbe a nő – A Coruscanton 
volt egy kocsmám, de valakinek nagyon kel-
lett a telek, és felgyújtotta az egész környéket. 
Nem sok választásom maradt, így hát eljöt-
tem a Riosára, ahogy sokan mások. A bolygó 
gyárai rengeteg munkást vonzottak szerte a 
galaxisból, rengeteg szomjas munkást. Csak 
aztán jött a Birodalom és kisajátította a gyá-
rakat…

 – Nem kell magyarázkodnia, én is birodalmi 
küldetésben vagyok.

 – Tudja, sokféle lény megfordul itt. Azt mond-
ják, több, mint egymillióan robotolnak a 
gyárakban. Olyan bolygókról érkeztek, ön-
ként vagy kényszer hatására, amikről sose 
hallottam. Sokan jöttek azt remélve, hogy 
itt jobb életük lesz. Munkásként dolgoznak 
a gyártelepeken, karbantartják a gépeket, 
takarítanak, főznek, üzleteket működtetnek. 
Csak aztán a Birodalom kényszermunkára 
fogta őket. Valami nagy projekthez gyárta-
nak alkatrészeket és elemeket. Nagy és halá-
los projekthez. Még Vader nagyúr is gyakran 
felkeresi a gyárakat, hogy tovább sanyargas-
sa a munkásokat. Azt pletykálják, hogy egy 
szuperfegyver készül… 

Bevándorlók: legszűkebb értelmében 
egy város, egy ország vagy esetünk-
ben egy bolygó olyan lakói, akik nem 
az adott helyen születtek. A fogalmat 
hétköznapi használatában általában 
olyan emberekre szokták alkalmazni, 
akik kulturálisan jelentősen 
különböznek a helyi társadalomtól. 
A bevándorló népesség általában 
fiatalabb korösszetételű és 
legtöbbször rosszabbul fizetett, 
többségében fizikai munkát találhat. 
Leszármazottaik általában már anya-
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nyelvi szinten beszélik a helyi nyelvet 
és két-három generáció alatt teljes le-
het beolvadásuk, ahol a bevándorlási 
háttérre sokszor csak a családnevek 
emlékeztetnek. Más esetekben ez a 
folyamat lassabb és konfliktusokkal 
terhelt. 

A migráció általánosságban emberek 
kisebb-nagyobb csoportjának, vagy 
akár egy egész népnek az országha-
tárokon belüli, vagy azokon átnyúló, 
sőt akár kontinenseken átívelő hely-
változtatását jelenti. Migráció lehet a 
falvakból a városokba költözés, a há-
borús térségekből, illetve az elnyomó 
politikai rendszerekből való menekü-
lés, vagy a jobb gazdasági körülmé-
nyek reményben, akár egy másik or-
szágban történő letelepedés. 
Az emigráció az a folyamat, amikor a 
népesség elvándorol egy országból, 
az immigráció pedig, amikor egy új 
népesség betelepül az adott területre. 
Nemzetközi egyezmények szigorúan 
szabályozzák azt, hogy hogyan kell 
bánni a menekültekkel, menedékké-
rőkkel. Más bevándorlókkal kapcso-
latban az országok saját demográfiai, 
gazdasági és társadalmi érdekeik alap-
ján határozzák meg az országba való 
bejutás és a letelepedés feltételeit.

A twi’lek nő – mintha végre egy idegennek, 
aki tegnap még nem volt itt és holnapután már 
megint nem lesz, kiönthette volna a lelkét – el-
kezdett beszélni. Láthatóan nehezen békélt meg 
azzal az ellentmondással, hogy ő biztonságban 
és viszonylagos jólétben él egy olyan helyen, 
ami tevékenyen részt vesz abban, hogy felépül-
jön egy fegyver, ami aztán ezrek, milliók, vagy 
ki tudja, mennyi élőlény halálát okozhatja. 

 – Ráadásul az a bizonyos harcállomás mellett 
börtön és munkatábor is van. A Galaxis min-
den szegletéből gyűjtenek erre a helyre mun-
kásokat. Közülünk is jó néhányat átvezényel-
tek oda, lényegében rabszolgaként dolgozni. A 
legnehezebb és legveszélyesebb munkát vég-
zik, semmiért. Sosem tértek haza… 

Rabszolgák alkalmazása a Kesselen  
a bányákban.

A rabszolgaság intézménye éles el-
lentétben áll az egyenlő emberi mél-
tóságon alapuló emberi jogok esz-
méjével. A rabszolga olyan személy, 
akit minden szabadságától megfosz-
tottak, ingyen végzett munkára kény-
szerítettek, végső soron nem ember-
ként, hanem tárgy ként, árucikként 
kezeltek. Mára hivatalosan minden 
országban megszűnt a rabszolga-
ság, azonban a ki nem fizetett adós-
ság fejében munkára kényszerített 
adósrabszolgák, a kényszerházas-
ságra szorított nők, a gyerekkatonák 
számos országban ma is szabadsá-
guktól megfosztva élik az életüket. 
A rabszolgaság eltűnése ugyanakkor 
még nem jelenti azt, hogy mindenki 
egyenlő feltételekkel vagy esélyekkel 
rendelkezik.
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Az első söröm elfogyott, körülnéztem a kantin-
ban, keresve mást is, aki mesélhetne a Halálcsil-
lagról.

 – Untatom? – kérdezte a csapos.

 – Dehogy, elnézést. Csak tudja, hogy is mond-
jam, még egy kis háttérkutatást végeznék ar-
ról, hogy mi is ez a titokzatos szuperfegyver…

 – Azt mondta, csak operatőr.

 – Azt mondtam, most éppen operatőr vagyok. 

 – Szerintem ő a maga embere – mutatott a tá-
volba a söntés mögül. 

* * *

Ahogy követtem kecses karjának vonalát, hirtelen 
újra változott a látomás. A kantin kavalkádját és a 
napsütést újra felváltotta a Halálcsillag rideg szür-
kesége és a mesterséges fények barátságtalansága. 
Továbbra is egy kantinban voltam, de ez egész 
másmilyen volt. Rendezett, katonás. De megpil-
lantottam a férfit, akihez a látomás vezetett.

Egyedül ült egy asztalnál, sehogy nem illett a – 
főleg katonákból álló – társaságba. Odaléptem. 
Nem kínált hellyel, inkább csak elnézően 
biccentett, hogy üljek le. 

 – Magát nem láttam még errefelé – mordult 
rám.

 – Csak ma érkeztem a bázisra, és nem is terve-
zek sokáig maradni.

 – Jó magának. Innen a legtöbbünknek nem ve-
zet út tovább.

Ugyan nem kérdezte, mit akarok, ki vagyok, de 
azért én folytattam: 

 – Nem csináltak belőle nagy hírverést, de a Bi-
rodalmi Információs Minisztérium paran-
csára vagyok itt egy stábbal. Forgatunk egy 
anyagot a birodalmi holo-híradó számára a 
Halálcsillagról.

Ezt a nevet hallva az öreg idegesen fölkapta a 
fejét.

 – Halálcsillag?!

 – Mintha kevésbé lelkesedne ezért a helyért, 
mint a többiek körülöttünk – tapogatóztam 
óvatosan.

 – Ide rendeltek – vonta meg a vállát –, én csak 
egy irattáros vagyok, nem igazi katona. Rolf 
Zonti – biccentett, most már valamivel ba-
rátságosabban. 

Arra nem számítottam, hogy éppen egy irat-
tárossal hoz össze a sors. Vagyis inkább a láto-
más. A Birodalom igyekezett mindent alapo-
san dokumentálni, persze az előfordulhatott, 
hogy a valóságot a maga számára kissé meg-
szépítve. De éppen ezért az irattárosok, a ma-
guk csendes módján, nagyhatalmú emberek 
voltak. Hozzáfértek minden dokumentumhoz, 
minden archívumhoz, a valaha készült összes 
holofelvételhez.

A harmadik sör után Zonti közlékenyebb lett, 
és én sem tudtam őszintén eltitkolni az ellen-
szenvemet a Halálcsillaggal és annak létrehozó-
ival szemben. Gyanús volt számomra, hogy az 
irattáros ennyire szószátyár, de a csontjaimban 
éreztem, hogy nincs benne megtévesztés. Talán 
ennyire pletykás a fickó, de az is lehet, hogy ez is 
csupán a látomásnak tudható be, emlékeztettem 
magam.

 – Az a gyanúm, hogy van itt egy kis darab kü-
lönleges kristály – böktem ki végül. 

A birodalmi hadsereg
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Fejvadász létemre nagyon könnyen rábíztam 
magam erre az idegenre. Na de ez az idegen 
mégiscsak egy irattáros, mit árthat nekem, gon-
doltam. Ki lehet békésebb egy irattárosnál?

Úgy döntöttünk, a beszélgetést inkább az irat-
tárban folytatjuk. A5 szeme, a maga gépies 
módján, felcsillant a lehetőségtől, hogy egy bi-
rodalmi archívumban bővítheti a tudását. 

Az irattár nem volt különösebben látványos. 
Egy hatalmas csarnok, tele adattárakkal és ho-
lo-terminálokkal, az egyik sarokban kellemesen 
berendezett irodával. Természetesen a szabá-
lyok nem tették volna lehetővé, hogy A5 rácsat-
lakozzon az irattári adatbázisra, de Zonti már 
korábban kialakított egy speciális droid-csatla-
kozót, ami titkosított csatornán biztosította az 
adatok elérését. Zonti biztos volt benne, hogy 
ennek az adatforgalomnak nincs nyoma.

 – Ha nem így lenne – mondta –, akkor a fa-
gyott testem már rég az űrben lebegne – Ezt 
meggyőző érvnek találtam. A5 elmerült az 
adattengerben.

Zonti rábökött a termináljára, erre elindult a 
holo-híradó legfrissebb adása. Részben teljesen 
érdektelen – és feltehetően erősen kiszínezett 
– beszámoló a Birodalom gazdasági sikereiről, 
részben kegyetlen képek egy-egy felrobbantott 
lázadó (a riporter szerint terrorista) bázisról. 
Aztán egy örömhírként bejelentett újabb adó 
kivetése az összes lakott bolygóra: „A Császár 
minden bolygónak megengedi, hogy osztozzon 
a Birodalom sikereiben”, bla-bla-bla. A Biro-
dalmi Központban megemlékezést tartottak a 
Független Rendszerek Konföderációja felszá-
molásának, és a Galaktikus Birodalom kikiáltá-
sának évfordulója alkalmából, nem mulasztva 
el levonni azt a tanulságot, hogy a bolygóközi 
különszövetségek ma már csak akadályoznák 
a Birodalom békéjét és fejlődését. Majd egy el-
rettentőnek szánt beszámoló arról, hogy a biro-
dalmi hadsereg megszállta a Kyth bolygót, és az 
együttműködésre képtelen kormányt lecserélte 
egy olyanra, amelyik feltétlenül hűséges a Biro-
dalomhoz. Végül a Galaktikus Liga meccseinek 
friss eredményei.

Az országok közötti különböző szö-
vetségek egyfelől a nemzetállamokon 
túlnyúló gazdasági-politikai és társa-
dalmi-kulturális viszonyok bizonyíté-
kai, másfelől ezek biztosítékai, a nem-
zetközi erőegyensúly fenntartásának 
fontos eszközei. 
Az egyik legérdekesebb, Magyarország 
számára is legfontosabb szövetség az 
Európai Unió. Az Európai Unió jelen-
leg 27 európai ország szoros gazdasági 
és politikai szövetsége. 1950-ben – a 
második világháború vége után öt év-
vel – azzal a szándékkal alapozta meg, 
akkor még csak hat európai ország, 
hogy a nézetkülönbségeket soha töb-
bé ne rendezhessék háborúval, hiszen 
a közös gazdasági érdek, a nemzet-
gazdaságok közötti szoros együttmű-
ködés az európai béke garanciája lesz. 
Az európai integráció, azaz fokozatos 
egyesülés egyre több országra terjedt 
ki, és egyre szélesebb jogköröket ruhá-
zott a közös európai szervekre. Az Eu-
rópai Unió nevet az 1992-ben aláírt és 
1993-ban hatályba lépett Maastrichti 
Szerződéssel nyerte el a szervezet. Bár 
az Unió folyamatosan bővül, van pél-
da a kilépésre is, 2016-ban az Egyesült 
Királyság polgárainak szűk többsége 
népszavazáson úgy döntött, hogy az 
ország távozzon az Európai Unióból. 
Az Európai Unió önálló jogrendszerrel 
rendelkezik, amelyet minden tagál-
lamban alkalmazni kell. 

Félig megmunkált kyberkristály
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Az Európai Parlament valamennyi or-
szágban közvetlenül választott képvi-
seleti szerv. 
Az Európai Unió legfőbb döntéshozó 
szerve a Tanács, amelyben a tagálla-
mok kormányainak képviselői ülnek. 
Az Európai Bizottság az európai szin-
tű döntések előkészítésével és végre-
hajtásával foglalkozó szerv, amelyben 
sok ezer szakember dolgozik a gazda-
ságpolitikától a környezetvédelmen 
át az ifjúságpolitikáig. 
Az európai jog egységes érvényesü-
léséről az Európai Unió Bírósága gon-
doskodik. 
Az Európai Unió olyan határok nélküli 
Európát teremtett, amelyben a sze-
mélyek, az áruk, a szolgáltatások és 
a tőke szabadon áramolhatnak (ún. 
négy alapszabadság). Ma az európai 
polgárok számára természetes, hogy 
útlevél és határellenőrzés nélkül köz-
lekednek az ún. schengeni övezetben, 
amely az Európai Unió tagállamainak 
túlnyomó többségét és négy további 
országot foglal magában. A 27 ország-
ból jelenleg 19-ben hivatalos az unió 
közös pénze, de a többi tagország is 
vállalta, hogy bevezetik nemzeti va-
lutájuk helyett az eurót. Természete-
sen egy 27 – gazdasági fejlettségét és 
politikai rendszereit tekintve igen sok-
színű – országra kiterjedő, közel 450 
millió lakosú, a tagállamok önállósá-
gát nagymértékben tiszteletben tartó 
szervezet működtetése sokszor nehéz-
kes és belső konfliktusokkal terhelt. 

 – A hadsereg lecseréli a bolygók kormányait? 
Na de mit szól mindehhez a Szenátus? – bújt 
elő belőlem egy pillanatra a politikus. Meg 
is lepődtem a saját kérdésemen, valójában 
nem sokat tudtam a Szenátus működéséről. 

Egy fejvadász leginkább akkor találkozik 
politikussal, ha az a politikus valami piszkos 
ügyet akar rábízni. Ez a gondolat valahogy 
be is ragadt, mintha egy elrejtett emlék akart 
volna előbújni mögüle. 

 – Nem számít, mit szólt hozzá a Szenátus, a 
Császár éppen a napokban számolta fel végleg. 

 – Nagyon kell bíznia ebben a Halálcsillagban, ha 
már a látszatra sem ügyel. A szenátorok mégis-
csak a bolygókat képviselték. Bár őszintén szól-
va fogalmam sincs, melyik szenátor képviselte 
a Mandalort, és ő hogyan került oda.

 – Mandalor kormánya küldött egy képviselőt 
a Külső Peremvidék megfelelő alszektorának 
küldöttgyűlésébe, az alszektor küldöttgyűlése 
megválasztotta a Külső Peremvidék küldött-
gyűlését, és ez a küldöttgyűlés végül megvá-
lasztotta a szenátort.

 – Na, akkor nem csoda, hogy fogalmam sincs, 
ki volt a szenátorom. 

Ezen a ponton A5 is bekapcsolódott a beszélge-
tésbe, bár senki nem kérdezte. Miközben másol-
ta a hatalmas memóriájába a még hatalmasabb 
adatbázis válogatott adatait, mintha a frissen 
szerzett tudásával akarta volna eldicsekedni.

 – A Köztársaság időszakában a bolygókon sok-
féle választási rendszer volt érvényben. Szá-
mos planétán, például a Naboon, minden 
felnőtt bolygólakó részt vehetett a választáson,  
szavazhatott és indulhatott jelöltként. Az 

Ujgur elkülönítőtábor Kínában
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Osarrioton vagyoni cenzushoz kötötték a vá-
lasztójogot, azaz csak a gazdagok szavazhat-
tak. A Scuundán csak a hímnemű egyedek ve-
hettek részt a választáson. Persze olyan bolygó 
is van, ahol csak a nők adhattak le szavazatot. 
Az Entidithnek így mindig női vezetői voltak. 
Sőt olyan is, ahol valamilyen foglalkozáshoz 
vagy végzettséghez kötötték a szavazati jog 
megszerzését. Az Imon csak a halászok, az Al-
sociaron csak a mérnökök szavazhattak. 

Az ún. aktív választójog a szavazásra 
való jogosultságot jelenti, a passzív 
választójog pedig azt a jogot, hogy az 
adott személy jelöltként indulhasson 
a választáson. 

 – De mindenhol választás útján szerezték meg 
a hatalmat a bolygó vezetői? – kérdeztem, ha 
már így belemerültünk a témába.

 – A Galaxis túl nagy ahhoz, hogy minden boly-
gó és minden kormányzat demokratikus vi-
szonyok között működjön. 

 – Ahol választás van, ott demokrácia van?

 – Ennyire nem egyszerű. Azt mondanám, hogy 
ahol nincs választás, ott biztosan nincs de-
mokrácia. A választás elengedhetetlen felté-
tele a demokratikus működésnek, de önma-
gában nem biztosítja azt. Ha például nagyon 
szűk azoknak a köre, akik választhatnak, 
vagy akiket meg lehet választani, akkor a 
társadalom jelentős része kimarad a dönté-
sekből. Ha egyeseknek többet ér a szavazata, 
mint másoknak, akkor sem demokratikus a 
választás. A választás akkor sem szabad, ha 
a választóknak attól kell félniük, hogy ha nem 
jó jelöltre szavaznak, akkor valamilyen hát-
rány éri őket. Ráadásul a választás nem fair, 
ha az egyik érdekcsoportnak „lejt a pálya”, 
mások pedig nem tudják bemutatni az elkép-
zelésüket. A választásnak tehát egyenlőnek és 
titkosnak kell lennie, hogy a választók szaba-
don fejezhessék ki az akaratukat. 

A demokrácia görög eredetű szó, jelen-
tése a nép uralma. A demokráciában 
minden állampolgárnak egyenlő jogai 
és kötelezettségei vannak, és minden 
állampolgár részt vehet a közösség 
ügyeinek intézésében. A népuralom 
gyakorlásának legfontosabb módja a 
választásokon való részvétel lehető-
sége, amelyeken arról döntenek, hogy 
kik lássanak el közhivatalt.
A választások egy demokráciában:
• Rendszeresek és tisztességesek: 
ez annyit tesz, hogy időközönként vá-
lasztásokat rendeznek, amin az indu-
lók számára egyenlő esélyeket bizto-
sítanak.
• Általánosak és egyenlőek: ez azt 
jelenti, hogy a választásokon minden 
állampolgár részt vehet (korbeli, bün-
tetlenséget elváró és egyéb kritériu-
mok szabhatóak), és ott mindenkinek 
ugyanannyit ér a szavazata. 
• A megválaszthatóság és a szava-
zás joga biztosított: ez az ún. passzív és 
aktív választójog, azaz bárki (fenti kor-
látokkal) indulhat a választásokon és 
szavazhat is azokon.

A szovjet sereg Afganisztánban
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• A szavazatok titkossága garantált: 
azaz senki nem ismerheti meg az em-
ber szavazatát, hacsak maga a szava-
zó nem akarja így, de ezért nem érheti 
hátrányos következmény. 
• A választók akarata a választási 
eredményekben megjelenik: eszerint a 
választó szavazatának tükröződnie kell 
a választások eredményében.
A választások eredményeként a meg-
választott képviselők, a nemzeti parla-
menteken keresztül, számos formában 
gyakorolják a hatalmat. A demokráci-
ában a polgárokat és a hatalom gya-
korlóit ugyanazok az alapvető emberi 
jogok illetik meg.
A népuralom közvetlen gyakorlásának 
módja a népszavazás, aminek eredmé-
nyeként az állampolgárok a közösséget 
érintő kérdésekben közvetlenül hoz-
nak döntést. 
A mindenkit megillető, veleszületett és 
sérthetetlen emberi jogok tiszteletben 
tartása és védelme meghatározó eleme 
a demokráciáknak. Az emberi jogok an-
nak kifejeződései, hogy az egyén nem 
alattvaló, aki legfeljebb egy uralko-
dó kegyének köszönheti vagyonát és 
részleges szabadságát, hanem önálló, 
személyében független, szabad és fe-
lelős polgár. Az emberi jogok közé tar-
toznak az alapvető szabadságjogok az 
élet és az emberi méltóság védelmétől, 
a véleményszabadságon át, a tulajdon 
szabadságáig. Az emberi jogok bizto-
sítják a törvény előtti egyenlőséget, 
és az emberi jogok alapján támasztha-
tunk elvárásokat az állammal szemben 
a kulturális és oktatási intézmények 
fenntartására, valamint a szociális és 
egészségügyi ellátásokra. 
A demokrácia valódi választási lehető-
séget biztosít a választópolgároknak. 
Szabadon alakulhatnak pártok, ame-
lyek lefedik a társadalomban jelenlévő 
sokszínű érdekeket és értékeket. 

A demokráciában nincs örök és kor-
látlan hatalom: a hatalom birtokosai 
kizárólag a törvények keretei között, 
átláthatóan, a nyilvánosság folyamatos 
ellenőrzése mellett gyakorolhatják a 
hatalmukat, és csak addig, amíg egy új 
választáson el nem veszítik azt. 
Az államhatalom megoszlik a törvény-
hozás, a végrehajtó hatalom, valamint 
az igazságszolgáltatás, azaz a parla-
ment, a kormány és a közigazgatási 
rendszer, valamint a bíróságok között. 
Ezek a hatalmi ágak kölcsönösen ellen-
őrzik és féken tartják egymást. 

 – Ezek szerint Palpatine a Halálcsillaggal pó-
tolja azt a támogatottságot, amit egy demok-
ratikus választáson is megszerezhetett volna 
– okoskodtam.

 – Palpatine császárt a Szenátus ruházta fel egy-
re nagyobb hatalommal – helyesbített A5.

 – A szenátorokat elnézve a demokrácia nem 
mindig a legokosabbakat vagy a legjobbakat 
helyezi a legfontosabb pozíciókba. De Palpa-
tine ügyesen manipulálta a Szenátust is, így a 
Szenátus döntései nem a valós tényeken ala-
pultak – Zonti láthatóan behatóan ismerte 
a Köztársaság és a Birodalom történetét, és 
egyáltalán nem volt nagy véleménnyel róla. 
Majd rejtélyesen hozzátette: 

 – Tartok tőle, hogy Palpatine egymaga veszélye-
sebb, mint ez az egész gyilkológép, szuperlézer-
rel, TIE vadászokkal meg katonákkal együtt. 

A demokrácia ellentéte a diktatúra. 
Ebben az uralmi formában a hatalom 
forrása nem a népakarat, a választók 
többsége, hanem vagy egy szűk cso-
port, vagy egyetlen személy akarata. 
A diktátorok saját hatalmukat igazol-
hatják isteni elrendeléssel (teokrá-
cia), valamely politikai ideológiával és 
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társadalmi küldetéssel – ilyen volt a 
kommunizmus, részben a nemzetiszo-
cializmus is –, vagy egyszerűen a mö-
göttük álló katonai erővel. 
A diktatúra elnyomás, egy szűk cso-
port érdekeinek, jólétének korlátlan 
biztosítása a társadalom többsége ká-
rára. A hatalom megszerzése a dikta-
túrák esetében sok esetben választás, 
máskor erőszakos hatalomátvétel. 
A diktátor békés és tisztességes válasz-
tások útján nem leváltható. A diktatú-
rában a hatalom birtokosai magukat 
a törvényeken felül állónak tekintik, 
és nem engednek teret a társadalmi 
kontrollnak. Uralják a törvényhozást, 
a törvények végrehajtásáért felelős 
szerveket és a bíróságokat, üldözik a 
kritikus véleményeket, felszámolják a 
hatalom megszerzésére képes ellen-
feleket. A diktatúrában rendszerint 
jelentős szerepe van az erőszaknak, a 
megfélemlítésnek, a rendszer – idővel 
már csak képzelt – ellenségei elleni ha-

dakozásnak. Jellemző továbbá a sze-
mélyi kultusz, az erős, tévedhetetlen 
és sérthetetlen vezető képének felépí-
tése. 

A diktatúra és a demokrácia között sok-
szor ezek elegye fordul elő: bár vannak 
korlátozottan szabad választások, a 
hatalom birtokosai nem, vagy igen ne-
hezen billenthetők ki helyzetükből. 
A sem nem demokrácia, sem nem dik-
tatúra jellegű, ún. hibrid rezsimekben 
bár a szavazás formálisan garantált, 
a választások fenti elemei sérülnek, 
és ezen túl más demokratikus 
intézmények is károsodnak, pl.: bí-
rói függetlenség, sokszínű sajtó, civil 
szervezetek szabadsága, gyülekezési 
jog csorbulása stb.

Rendfenntartók (Kína)
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Közben Zonti is megelégelte a történelmi esz-
mefuttatásokat, és leült egy holo-terminál elé. 

 – Ha valóban van jedikristály ezen a bázison 
– mondta –, akkor az két helyen lehet. Vagy 
a szuperlézernél, vagy a pajzsgenerátorában. 
Nézd, itt az egész harci állomás tervrajza.

Leesett az állam. Az irattárosok titokban tényleg 
a világ urai. Valószínűleg ezt a tervrajzot egész-
ben Tarkin nagymoffon kívül az a maroknyi 
tervező és mérnök látta csak, aki készítette. De 
most ott lebegett előttem, minden apró részle-
tével. Nem mintha sokat értettem volna belőle. 
Zonti viszont határozott mozdulatokkal forgat-
ta, nagyította, darabolta a hologramot. A saját 
droidját is rácsatlakoztatta a rendszerre, miután 
megnyugtatott, hogy a droid programját már az 
első napon felülírta, úgyhogy a Birodalom nem 
tudta nyomon követni, mit csinál. 

Fehér ház (USA)

Ámulattal figyeltem, amint a szuperlézer terveit 
rakosgatta egymás mellé. Közben hümmögött. 
Aztán áttért egy másik részre, az lehetett a 
pajzsgenerátor. Nem tudom, mennyi idő telt el, 
teljesen elvarázsolt a vonalak, a hajlatok és az 
adatok kavargása. Zonti az egyik kimásolt terv-
rajzszeletet nagyon hosszan nézegette. Közben a 
terminálon további adatokat kért le, egyik kép-
ernyőt söpörte félre a másik után. 

 – Nos, nem kizárt, hogy valóban van itt egy 
kristály – mondta, talán tíz perc, talán tíz 
óra elteltével – Sőt nem is egy, hanem nyolc! 
A kristályok működtetik a szuperlézert! Sze-
rintem még maga Tarkin sem tudja pontosan, 
hogy hogyan is működik ez a szörnyszülött 
űrállomás. Tudod, mi az igazán meglepő?

 – Mi lehet ezek után még igazán meglepő? – 
kérdeztem vissza.

 – Hogy ezek hatalmasak! Különféle, a jedik és 
más Erő-hívek által látogatott bolygókról emel-
ték el őket, mint például a Jedha szent holdja. 

A szállásunk felé menet is az járt a fejemben, 
amit az irattárban hallottam és láttam. Persze 
főleg a jedikristályon, meg az ahhoz vezető úton 
gondolkodtam, de ez az egész Halálcsillag na-
gyon aggasztott. Mire akarják ezt használni? 
Tényleg azzal fitogtatja a Császár a hatalmát, 
hogy egész bolygókat pusztít el? És a bolygók 
népei ezt vajon meddig tűrik?

 – Te, A5 – fordultam a droidhoz –, hogy is volt 
az a dolog a demokráciáról?

 – A demokrácia a káosz melegágya – lépett 
mellénk ebben a pillanatban egy szikár, ma-
gas férfi. Volt benne valami nagymoffos, 
csakis Tarkin lehetett, személyesen. 

 – Tarkin kormányzó, micsoda megtiszteltetés! 
– váltottam azonnal képmutató üzemmód-
ba – Shug Giennah hajójával érkeztem, én 
vagyok az operatőre. A droidom éppen segít 
megérteni a Birodalom működését.

 – Mit tudhat egy droid a Birodalom működé-
séről? A Birodalom az értelmes lények törté-
netének legnagyobb vállalkozása, Ön pedig 
éppen e vállalkozás csúcsteljesítményét je-
lentő támaszponton tartózkodik. A Császár 
akarata formálja egységbe a Galaxis millió-
nyi bolygóját, és a Halálcsillag lesz a Galaxis 
egységének a legfőbb védelmezője.

 – Egy ekkora harci állomás nem éppen a folya-
matos háborús készültséget testesíti meg? Egy 
soha véget nem érő háború szimbóluma.
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 – Ellenkezőleg – válaszolta önelégülten Tarkin –, 
soha többet nem lesz szükség valódi háborúra. 
Ekkora fenyegetéssel szemben egyszerűen nincs 
értelme az ellenállásnak. A Halálcsillag lesz a 
béke garanciája. Tudja mit? A legjobbkor készül 
ez a kis holo-beszámoló. Olyat mutatok maguk-
nak meg a közönségüknek, amivel biztosan el-
veszem minden lázadó kedvét a hősködéstől.

Engem egyáltalán nem győzött meg ez az el-
képzelés. Nem béke lesz ez, hanem folyamatos 
háború. Amolyan hidegháború, amikor nem 
a fegyverek, hanem az ideológiák, kultúrák, 
társadalmak, gazdaságok csapnak össze és 
amiben a pusztítás helyett, már az azzal való 
fenyegetés is elegendő. Sőt, fogadni mernék, 
hogy a lázadók vagy mindent megtesznek a 
Halálcsillag elpusztításáért – és lássuk be, egy 
ekkora gépezet egyszerűen nem lehet hibátlan, 
biztosan van gyenge pontja –, vagy pedig ma-
guk is előbb-utóbb megépítik a tömegpusztító 
fegyverüket. Csak idő kérdése az újabb patt-
helyzet. 

Tarkin szó nélkül továbbállt. Mintha ez a be-
szélgetés valami őrült ötletre vezette volna. 

 – Valahogy csak sikerült fenntartani a békét 
korábban a Halálcsillag nélkül is – gondol-
kodtam hangosan. Bár az is nyilvánvaló, 
hogy a Köztársaságban korában is rengeteg 
konfliktus volt. A Független Rendszerek 
Konföderációja annyira nem akart a Köz-
társaság része maradni, hogy kirobbantotta 
a hosszú éveken át tartó klónháborút, amit 
hiába nyert meg óriási áldozatok árán a 
Köztársaság, a vége a jedi rend véres felszá-
molása és Palpatine kancellár egyeduralma 
lett. Se Konföderáció, se Köztársaság. 

 – Diplomácia – válaszolta tömören A5. 

Kérdőn néztem rá, persze alig várta, hogy 
megint kioktathasson. Szó szerint az agyára 
ment az irattárlátogatás.

 – A bolygók, a bolygóközi szövetségek igyekez-
tek a konfliktusaikat tárgyalás útján rendez-
ni. Diplomáciai képviselőket küldtek egymás-
hoz, nagyköveteket, akik az adott bolygó vagy 

szövetség nevében tárgyaltak egymással. A 
diplomatákat rendszerint protokolldroidok 
kísérték, akik nem csak a nyelvi nehézségeket 
segítettek leküzdeni, hanem a különböző 
népek eltérő kulturális szokásaiban is kiismer-
ték magukat. Ismertem olyan protokolldroi-
dot, aki hatmillió különböző nyelvet beszélt!

A diplomácia azt jelenti, hogy az egyik 
állam hivatalosan kapcsolatot tart más 
államokkal azért, hogy maga, illetve 
állampolgárai jogainak, érdekeinek 
védelmét ellássa. Az állam külpolitikai 
céljainak megvalósítása, irányítása az 
ország külügyminisztériumának fela-
data. A diplomácia tehát az országok 
egymás közötti kapcsolattartásának 
és esetleges konfliktuskezelésének 
szervezett és békés formáját jelenti.
A külföldi állampolgárok a problémá-
ik megoldásában – például elveszett 
útlevél pótlása, szükség esetén tol-
mács, ügyvéd, orvos biztosítása – sa-
ját országuk külhoni képviseletén, a 
nagykövetségen, illetve konzulátusán 
kaphatnak segítséget.

Kereskedelmi Szövetség
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 – Aha, le vagyok nyűgözve – vetettem közbe.

 – Mindenesetre a diplomácia volt a bolygóközi 
kapcsolatok intézésnek eszköze. Ha a tárgya-
lások eredményre vezettek, a felek bolygóközi 
szerződésekben rögzítették a megállapodást. 
Ezek a megállapodások a katonai szövetségek 
létrehozásától a kereskedelmi megállapodáso-
kon és a bolygóközi útvonalak koordinálásán 
át a bűnözők kiadásának eljárásáig nagyon sok 
témakört lefedtek. A diplomaták az őket fogadó 
bolygón széleskörű kiváltságokat és mentessé-
geket kaptak. A diplomaták személyükben sért-
hetetlenek, ami nem csak azt jelentette, hogy a 
fizikai biztonságukat a fogadó bolygó köteles 
volt garantálni, hanem azt is, hogy a fogadó 
bolygón letartóztatni, őrizetbe venni őket, el-
lenük büntetőeljárást kezdeményezni nem volt 
lehetséges, ami egyfelől fontos garancia, más-
felől a törvényekfelettiség érzését biztosítot-
ta a diplomatáknak. Nem egyszer fordult elő 
például, hogy egyes diplomaták siklója a kór-
házhajók kifutóján akadályozta a forgalmat.  
A diplomaták által használt helyiségek is vé-
dettek voltak, oda a fogadó bolygó rendfenn-
tartói, hatóságai nem léphettek be. Ezt gyakran 
arra is kihasználták a diplomaták, hogy mene-
déket biztosítanak a fogadó bolygón üldözött 
személyeknek, vagy, hogy űrjárműveikkel sza-
bálytalankodjanak. Ebből persze rendszerint 
konfliktus és hosszas alkudozás lett, ráadásul 
igencsak bosszantotta a helyieket. 

Capitolium (USA)

 – A diplomaták is úgy jártak, mint a jedik? – 
kérdeztem gonoszkodva.

 – Nem egészen, diplomaták elvileg ma is van-
nak, és próbálnak közvetíteni a Birodalom és 
a lázadók között. De mivel a Birodalom egyál-
talán nem tekinti egyenlő félnek a lázadókat, 
a sérthetetlenségüket sem tartja tiszteletben. 
A Birodalom az egész Galaxist uralja, való-
jában nem nagyon maradt kivel tárgyalnia.

 – Akkor ezért érdemes birodalommá válni. 
Nincsenek külső konfliktusok, nem kell baj-
lódni az ellenségekkel és a szövetségesekkel. A 
Császár szava minden vitát eldönt. 

 – Egy birodalom szükségszerűen elveszi a leigá-
zott, vagy az egyéb módon, például az uralko-
dóházak közötti házasságok révén a biroda-
lomhoz csatolt népek és fajok önállóságának 
jelentős részét. A birodalmak nem az érintett 
népek szabad akaratából jönnek létre. A biro-
dalomépítés szinte biztosan háborúval, pusz-
títással, rabszolgasággal jár együtt. De az sem 
igaz, hogy a birodalom nem ad semmit a bi-
rodalom népeinek. Azzal például, hogy fenn-
tartja a rendet, nem csak a saját hatalmát 
védi, de a birodalomban élők nagy részének 
az életét is biztonságosabbá teszi. A biroda-
lom határain belül sokkal kisebb a valószínű-
sége a háborúknak. Egyszerűbbé és olcsóbbá 
válhat a kereskedelem, egységes pénz beve-
zetésével, a belső vámok felszámolásával. Az 
erőforrások központosításával a tudomány-
ban, a technológiában, a művészetekben 
olyan eredményeket érhet el, amiket az egyes 
népek és fajok önmagukban nem tudnának 
teljesíteni. Ugyanakkor a saját sorsukról nem 
dönthetnek korlátok nélkül. És az önállóságra 
vágyó népek és fajok fenyegetést jelentenek a 
birodalom egységére…

Közben visszaértünk a saját körletünkbe. Még né-
hányszor fejben végiggondoltam őrült tervemet, 
hogy hogyan is férkőzzek a szuperlézer kyber-
kristályai közelébe, aztán elaludtam. Másnap 
reggel az az üzenet várt az adattáblámon, hogy 
helyi idő szerint 10 órakor a parancsnoki hídon 
van jelenésünk, és a kamera legyen nálam. 
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 – Három kérdést tehet fel – mondta ellent-
mondást nem tűrő hangon Tarkin Shug 
Giennah-nak, miután felsorakoztunk mind-
annyian a parancsnoki hídon. Giennah egy 
bólintással tudomásul vette Tarkin utasítá-
sát. Rám nézett, hogy megbizonyosodjon 
róla, a kamera rendben van-e, majd egy 
protokolldroid kimértségével feltette az első 
kérdést:

 – Mi az a hely, ahol most állunk?

 – Ez a Birodalom és a Galaxis legerősebb harc-
állomása. Halálcsillag, így nevezzük. Rá is 
szolgál erre a névre, itt van a Galaxis egyet-
len szuperlézere, a valaha létezett legnagyobb 
pusztító erővel rendelkező fegyver. De ha ez 
nem lenne elég, van ötezer turbólézerünk és 
további ötezer nehéz-turbólézerünk, kétezer-
ötszáz lézerágyúnk és ugyanennyi ionágyúnk. 
Eddig egy egész flotta sem volt elég ekkora tűze-
rő biztosításához. Jelenleg közel hatszázezer 
katona tartózkodik az állomáson, a kiszolgá-
ló személyzettel összesen körülbelül egymillió 
fő, a Galaxis minden részéből. Ez a galaktikus 
civilizáció legnagyobb mesterséges égiteste, a 
legkiválóbb elmék tudása van benne. 

Nem is az volt az érdekes, amit Tarkin mon-
dott, bár kétségkívül a számok is lehengerlőek 
voltak. De ahogy mondta, a megtörhetetlen ka-

tonás fegyelem, és az azon is átsütő önhittség 
keveréke belőlem szükségszerűen a kétkedést 
váltotta ki. Túl nagy ez a bázis, és túl nagy rajta 
a felelősség. 

 – Mi a célja a Halálcsillag megépítésének? 
– hangzott a második kérdés. Azon gon-
dolkodtam, hogy ezekért a vérszegény kér-
désekért vajon tényleg indokolt-e keresztül-
repülni a Galaxist, de hát én csak az operatőr 
vagyok, annak is meglehetősen kezdő.

 – A Halálcsillag a Birodalom legerősebb ütőkár-
tyája a lázadók ellen, és a terroristák felszá-
molása után is ez lesz a Birodalom békéjének 
legfőbb garanciája. A szuperlézer egyetlen 
lövése egész bolygókat képes eltüntetni a Ga-
laxisból. A fegyverzete a Halálcsillagot sebez-
hetetlenné teszi. Ilyen tűzerővel szemben a 
továbbiakban semmilyen ellenállásnak nincs 
értelme. A Halálcsillag ráadásul prototípusa 
számos további, akár egész csillagokat elpusz-
títani képes harcállomásnak. A Birodalom és 
a Császár hatalma immár megkérdőjelezhe-
tetlen, hála a munkának, amit itt végeztem.

Tarkin egyáltalán nem tudta leplezni, mennyi-
re fontosnak tartja magát. Átfutott a fejemen, 
hogy az ilyen mondatokat a Császár, vagy éppen 
Vader nagyúr biztosan jól megjegyzi magának. 
Következett az utolsó kérdés. 

Birodalmi  
propagandaplakátok



Dagobah Látomás a Dagobahn: Halálcsillag

180

 – Mikor lesz bevetésre kész a harcállomás?

Azt hiszem, a Császár csak erre volt kíváncsi, a 
többi részletkérdés nem érdekelte. Tarkin pedig 
éppen azért nem térhetett ki a válasz elől, mert 
pontosan tudta, hogy a Császár intézte úgy, hogy 
ez a kérdés elhangozzon. De nem jött zavarba. 
Sőt a büszkeség mostanra teljesen elborította. 
Annyira biztos volt magában, amennyire csak a 
Galaxis legerősebb fegyverének irányítója lehet.

 – Nos, a Halálcsillag nemsokára bevetésre kész. 
Sőt, mire Önök ezt az adást látják, már min-
den bizonnyal túl is leszünk az első éles beve-
tésen, leszámolva a lázadó terroristákkal. És 
hogy ne csak ígérgessek, kövessenek!

Ugyanaz az őrült fény csillogott a szemében, 
mint az első találkozásunkkor. A stáb hűségesen 
követte a nagymoffot, aki a parancsnoki hídon 
átvágva egy másik helyiségbe vezetett minket. 

 – Ez itt a szuperlézer-vezérlő – mutatott kör-
be Tarkin – Önök most szemtanúi, mi több, 
hírvivői lehetnek a szuperlézer első bevetésé-
nek. Ugyan az energiatárolók még csak har-
minc százalékon vannak, de ez is elég lesz egy 
bolygó elpusztításhoz. Szerencsére éppen van 
is itt egy bolygó, a Mandalor, amelynek lakói 
az áruló Bo-Katan Kryze vezetésével éppen a 
napokban számolták fel az alkirály uralmát 
és lázadtak fel a Birodalom ellen. Ilyen sértést 
természetesen nem hagyhatunk szó nélkül!

* * *

A kezem begörcsölt, úgy szorítottam a kamerát. 
A Mandalor? Nem, az nem lehet! Szét fogják 
lőni a szülőbolygómat? Visszaszámlálás. 10…9, 
aztán 3…2…1. A tüzér megnyomta a tűzkioldó 
gombot. A célzókamera képén egy pontba össz-
pontosuló lézersugarak jelentek meg, és amikor 
összeértek, egy hatalmas lézersugárba egyesülve 
száguldottak tovább a Mandalor felé. Néhány 
másodperc múlva elérték a bolygót. 

Nem csak én álltam kábultan. Shug Giennah is 
holtsápadtan nézte az eseményeket, aztán per-
sze rám pillantott, hogy mindent felvettem-e. 
Mi mást tehettem volna, le se bírtam venni a 
szemem a célzókameráról. A célzókamera képe-
it most már az én holo-kamerám is őrizte, hogy 
az egész Galaxis láthassa az eszetlen pusztítást. 
Úgy láttam, a tüzér maga is reszket és izzad. 
Katona volt, de arra nem készítették fel, hogy 
egyetlen lövéssel milliókat pusztítson el. 

A döbbent csendet Tarkin törte meg. Egyenesen 
elém állt, belenézett a kamerába, és közölte:

 – A Birodalomnak nincsenek többé ellenségei. 
Aki ellenáll, elpusztul. 

Ehhez mosolygott. Egy olyan arccal, ami talán 
évtizedek óta egyetlen egyszer sem mosolygott. 
Félelmetes volt.

Hirtelen magamhoz tértem, újra a dagobahi 
barlang nedves talaján ültem, verejtékben úsz-
va. Kezemben a kyberkristályok – a saját ky-
berkristályaim – vadul villogtak. Ahogy kezd-

Lázadó 
propaganda plakátok
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tem ocsúdni a lidérces látomásomból, a barlang 
másik végében, az indák között hasonló fényes 
villogást pillantottam meg. A következő ky-
berkristály! Gyorsan kiszabadítottam a növény-
zetből, és rohantam is vissza a hajóhoz. Ahogy 
felsiettem a rámpán, egyből A5-höz fordultam:

 – Mi a Mandalor helyzete? – kiabáltam izga-
tottan és félve.

 – Külső Peremvidék, Mandalor-szektor, Man-
dalor-rendszer, O–7 koordináták – pittyegte 
meglepetten.

 – Nem úgy, Te bádogdoboz! – üvöltöttem 
idegességemben – Megvan még? Nem rob-
bant fel? És mi van az alkirállyal?

A5 először értetlenkedett, majd lassan, kimér-
ten csipogott. 

 – Nem, nem robbant fel. Az alkirály és öccse 
nemrégiben meghalt, amikor Bo-Katan Kry-
ze vezetésével egyes mandaloriak fellázadtak 
a Birodalom ellen.

Ez lesz az! Kaptam izgatottan a fejemhez. Szóval 
erről szól a küldetésem. Ezért kell megkeresnem 
a kyberkristályokat. Éreztem, hogy ez az egyet-
len erő, amivel megmenthetem a Mandalort 
attól, hogy a bolygópusztító gépszörny első ál-
dozata legyen. Cselekednem kellett, méghozzá 
gyorsan!

A Halálcsillag
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A zsebemben a már meglévő, és zselével bekent 
kristályokkal számítottam rá, hogy küldetésem 
mások érdeklődését is felkeltheti. Egy mandalo-
ri mindig figyelemmel kíséri környezete legap-
róbb rezgéseit is, és azonnal reagál, ha veszély 
fenyegeti. Ezen képességünk nélkül nehéz is 
lenne felvenni a versenyt a jedik rendjével. Az ő 
oldalukon ott van az Erő, ezt valahogy – példá-
ul megfelelő technikai fölénnyel, kiképzéssel és 
fokozott éberséggel – kompenzálni szükséges. 
Meg sem lepődtem tehát, amikor egy idegen 
hajó jelent meg a radaromon. Bár csapást nem 
mért rám, ha csak követ, megfigyel, vagy vár a 
megfelelő pillanatra, hogy támadást indíthas-
son, az sem sokkal megnyugtatóbb.

Ami következő állomásomat illeti, 
küldetésem a Galaxis szívének kö-
zelébe, a Magvilágok egyik bolygó-
jára, a Koréliára vezetett. A Korélia 
bolygó sajátos arculatát hatalmas 
kiterjedésű üzemek, egy nagyméretű 
város és falvak sora színesíti, változa-
tos természeti környezetbe ágyazva. 
A planéta ráadásul mind gazdasá-
gi, mind politikai szerepét tekintve 
fontos pozíciót tölt be a Galaxisban. 
Nemcsak azért, mert alig több, mint 
3000 parszeknyire van annak főváro-
sától, Coruscanttól, hanem azért is, 
mert csillaghajógyárai és az általuk 
gyártott hajók majd minden időben 
fontos szerepet játszottak a galaxis 
különböző háborúiban.

Ettől függetlenül felmerülhet a kérdés, hogy va-
jon miért is érkeztem a Galaxisnak éppen ezen 
pontjára? Természetesen megint a kristályokat 
üldöztem. A dagobahi kiruccanásom előtt ka-
pott holo-hívásban a titokzatos Kir Bastra azt 
mondta, segíteni tud nekem, s azt, hogy már 
Hendar is felkereste ezt a bolygót. Informátora-
im megerősítették a kétes üzenetet, kiszúrták a 
planetográfust, amint egy koréliai lakossal, bizo-
nyos Kir Bastrával tárgyalt Coronet város egyik 
csehójában. Szükségem volt az ötödik kristályra, 
és igazából arra is, hogy Hendar vagy ez a Bast-
ra, vagy bárki más elmondja, hogy hogyan is 

használhatom a kristályokat a Mandalor megol-
talmazására. Meg kellett hát találnom Bastrát és 
Hendart. Ami azt illeti, ha küldetésemet sikerre 
akartam vinni más lehetőségem aligha adódott. 

* * *

Ahogy közeledtem a bolygó felé, némi manőve-
rezéssel leráztam követőmet. Szinte biztos vol-
tam benne, hogy aligha fog gondom adódni vele, 
azonban amint a felhők közé értem, űrhajómra 
tüzet nyitottak, és ízekre szaggatták annak külső 
burkát, védőpajzsát, és A5 is kapott egy találatot. 
A csapás gyors volt, de sikerült a gépet stabilizál-
nom. Egy spirállal – amelyet a levegőben írtam 
le az űrhajómmal – és néhány kritikus csavarral 

később sikerült megszabadulnom a 
támadómtól. A füst, amely beborítot-
ta az arcomat azonban világos jelzés 
volt, azonnal le kell szállnom, külön-
ben zuhanással érek földet. Megra-
gadtam a gép kormányát, és egy kö-
zeli vizes terület felé irányítottam a 
hajómat. A puha iszap kevésbé tűnt 
veszélyesnek a landoláshoz, azonban 
sajnos nem számoltam az azon lévő 
törmelékekkel, így mikor földet ér-
tem, hatalmas erejű ütés futott végig 
a testemen. A csapás ellenére sikerült 
megőriznem az eszméletemet, de a 
felszerelésem egy része szétrepült a 
szélrózsa minden irányába. Felkap-
tam a rémülten nyöszörgő voorpa-
kot, kiugrottam a lángoló hajóból, 

majd az állatot biztonságba helyezve, eloltottam 
a sérült részt. Bár a hajóm nagyobb részében ko-
molyabb kár nem esett, láttam, hogy csak akkor 
fogok tudni továbbrepülni vele, ha a sérült al-
katrészeket kicserélem. A veszély elmúltával vé-
gigpásztáztam a területet élet jelei után kutatva. 
Egy tengerparton álltam, körülöttem mindent 
hulladék borított, amelyet vélhetőleg illegálisan 
raktak le éppen itt. A sebeim sajogtak, a fájda-
lom a csontjaimba hatolt, ekkor jöttem rá, hogy 
vagy egy szilánk, vagy talán maga a lövés, rajtam 
is súlyos sebet ejtett. Megpróbáltam feltápász-
kodni, de hamarosan megszédültem és testem 
belezuhant a sötétségbe.

Kyberkristály
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Pár nap múlva tértem csak magamhoz Bela Vis-
tal közelében, egy kis hegyi faluban. Mint kide-
rült, két, a seloniai fajba tartozó helyi lakos, Bel 
Bastra és a felesége, Sirki Tesuval talált rám a 
parton, miközben még hasznosítható hulladék 
után kutattak. Bel vezetéknevének Kirével való 
azonosságára azonnal felfigyeltem, azonban 
mivel küldetésem részleteit egyelőre senki szá-
mára sem kívántam felfedni, így nem firtattam 
a dolgot. Barátságosak voltak, marasztaltak, 
nekem pedig meg kellett erősödnöm. Az értet-
len kérdezősködés pedig jó eséllyel nem a szá-
momra kívánatos irányba terelte volna a dolgo-
kat. Ugyanakkor Bel elég beszédes teremtmény 
volt. Láthatóan lelkesedett az életformájukért, 
amely, mint később megtudtam, sok generá-
ció tapasztalataira, tudományos eredmények 
sorára és egyéni megfigyelések százaira épült. 
Egy kis, több faluból álló közösség tagja volt, 
amelynek célja – ahogy azt Bel megfogalmaz-
ta – elsősorban az élet folyamatos áramlásának 
harmonikus fenntartása. A Galaxis legkülön-
bözőbb szegleteiben jártam már, és láttam, ho-
gyan hullanak szét civilizációk, amelyek nem 
képesek mindennapi életüket környezetükkel 
összehangolni, így figyelemmel követtem Bel 
történeteit, hátha én is tanulhatok belőle valami 
hasznosat – de erről majd később. Ugyanakkor 
Bel nemcsak ebben a tekintetben rendelkezett 
sajátos karakterrel. Rendkívül sokat tudott a 
bolygóról is. Egyik reggel, amikor kimentem 
vele a kertészetébe segédkezni, számos, a kül-
detésem szempontjából is hasznosítható infor-
mációt tudtam meg tőle.

 – A mai kor gazdasága rendkívül összetett rend-
szer – kezdte – Korélia pedig ezen rendszerek 
közül is az egyik legösszetettebb. Megélt már 
sok kort, mire elérte mai formáját, és bár ko-
rántsem mondhatjuk, hogy napjainkban min-
den tökéletes lenne, de kétségkívül sok szem-
pontból élhetőbb ez a bolygó, mint sok más hely 
a Galaxisban. Korélia gazdasága sok lábon áll, 
a bolygón jelen van a mezőgazdaság, a vad- és 
erdőgazdálkodás, de ha a távolba tekintesz, 
láthatod azokat a lebegő kisvárosokat is, ame-
lyek a tenger mélyéről folyamatosan emelik ki a 
halakat. Bár az itteni társaságok aligha vehetik 
fel a versenyt Pillio csupa víz bolygójának vál-
lalataival, azért a halászatban rejlő lehetőségek 
szép számban vonzották a mon calamari hu-
manoid tengeri faj tagjait, akik ma a nautola-
nokkal együtt uralják ezt az ágazatot. 

 – És mondd csak, jártál már a Tatuinon? – ve-
tette oda számomra egy kicsit váratlanul.

 – Jártam – feleltem szűkszavúan, mert a tatui-
ni emlékek még kavarogtak bennem.

A gazdaság a szükségletek kielégíté-
sének folyamata során megvalósuló, 
a különböző termékek és szolgáltatá-
sok előállításához és szállításához, ér-
tékesítéséhez, felhasználásához kap-
csolódó tevékenységek összessége.
A mezőgazdaság gazdasági tevékeny-
ség, amelynek körébe tartozik a nö-
vénytermesztés és az állattenyésztés.
A vad- és erdőgazdálkodás az erdőte-
rületek rendben tartásával, az azok-
kal való gazdálkodással, a vadállatok 
gondozásával foglalkozó gazdasági 
tevékenységeket foglalja magába.
A halászat a vízi élőlények kifogására 
irányuló tevékenység.
A bányászat a föld belsejében talál-
ható hasznosítható nyersanyagok, 
erőforrások feltárását és kitermelését 
célzó tevékenység.

Bel Bastra
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Válaszomra egy fura mosolyt ejtett meg felém: 
valami azt súgta, ő is járt már ott, de nem sze-
retne róla beszélni.

 – Helyes! – válaszolt, mintha magától értetődő 
lenne, hogy az ember – vagy bármely más 
faj gyermeke – a Galaxis peremén keresi a 
szerencséjét – Nos, akkor biztosan hallottál 
már a Korélia Bányászati Társaságról. 

 – Nem! – feleltem szűkszavúan.

 – Ők építették azokat a majdnem 40 méter ma-
gas és 20 méter hosszú járműveket – folytatta 
történetét –, amelyek többsége ma a Tatuin 
sivatagjait járja, egyúttal, ahogy a nevük is 
mutatja, galaxisszerte bányászattal foglal-
koznak, így ez az ágazat is képviselteti magát 
bolygónk életében. Mindezeket együttesen (a 
mezőgazdaságot, a bányászatot, a vad- és er-
dőgazdálkodást, valamint a halászatot) mi-
felénk primer szektornak nevezik. A primer 
szektor mellett azonban a legbüszkébbek ipa-
runkra vagyunk. 

Az ipar a természetben található javak 
kitermelésével és feldolgozásával, to-
vábbá a mezőgazdasági termékek fel-
dolgozásával foglalkozó gazdasági te-
rület. Az ipari tevékenység jellemzően 
gyárakban, üzemekben történik, ered-
ménye lehet félkész- és késztermék.

Bel elgondolkozott egy pillanatra, és az én 
gondolataim is elkalandoztak az ipar említésé-
nek hatására. Emlékeztem, ahogy a bolygó felé 
közeledve láttam, hogy Korélia körül az űrben 
lenyűgöző kiterjedésű hangárok, összeszerelő 
üzemek keringenek. Rögtön A5-höz fordul-
tam, aki elárulta, hogy a bolygó talán leghí-
resebb termékei a birodalmi csillagrombolók 
voltak. 

Korélia, hogy a környezetszennyezést csök-
kentse ipari üzemeinek nagy részét úgyne-
vezett orbitális pályára állította, azok most a 
bolygó körül keringenek és egyebek mellett 

olyan legendás hajókat szerelnek össze ben-
nük, mint a CR90 korvett, a DP–20 vagy az 
YT–1300. Közben Bel folytatta a mondandó-
ját. Nem tudom, hogy már akkor is beszélt-e, 
amikor én a hajókon elmélkedtem, vagy most 
kezdett csak újra bele, mindenesetre valahogy 
így zárta sorait: 

Korélia logója

 – …ha egy logót látsz Nappal a közepén, kö-
rülötte a Korélia rendszer bolygóit pályáju-
kon keringeni, majd két arany sokszög között 
a Koréliai Mérnöktársaság feliratot, akkor 
bizony tudhatod, hogy a cég egyik remek-
beszabott hajóját csodálhatod meg, Korélia, 
sőt az egész Galaxis egyik legnagyobb csil-
laghajógyárának produktumát. De számos 
egyéb olyan, úgynevezett ipari tevékenységet 
is találhatsz Korélián, amelynek célja a ter-
mészetben előforduló javaknak (pl. a mező-
gazdaság által előállított javaknak), azaz 
a primer szektor egyes termékeinek (pl. a 
termesztett növényeknek) a feldolgozása. 
Mindezeket, ideértve a bolygókörüli és földi 
épületek emeléséhez hozzájáruló építőipart, 
illetve a városokat és falvakat energiával el-
látó energiagazdaságot is megtalálhatod, 
amely tevékenységek így együttesen adják 
a gazdaság második, szekunder szektorát. 
Szinte az összes többi gazdasági tevékeny-
ség, amit el tudsz képzelni, ha csak kis mér-
tékben is, de megtalálható nálunk és szintén 
gazdaságunk virágzásának jeleit mutatja, 
így a szolgáltatások is, amelyet tercier szek-
tornak nevezünk. A legfejlettebb planéták 
persze más tevékenységekkel is büszkélked-
hetnek, ezeket kvaterner szektor néven foglal-
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juk össze, és a leginkább (szak)tudásigényes 
tevékenységeket foglalják magukban. Utóbbi 
kapcsán régi hagyományokkal nem rendelke-
zünk, de azért szégyenkeznünk sem kell ezen 
a téren. Így épül fel tehát a gazdaságunk, és 
úgy általában a gazdasági rendszer, a négy 
szektor – primer, szekunder, tercier, kvaterner 
–, amelyek sokszínűsége és együttműködése 
jól megfigyelhető Korélia világában. 

Az energiagazdaság három területre 
terjed ki, az energiahordozók kiterme-
lésére, átalakítására és az azokból lét-
rehozott energia elosztására.

A termékek dologi formában jelennek 
meg, míg a szolgáltatások eredménye 
nem tárgyiasult formában jelentkezik.

Az építőipar az épített tereket hozza 
létre a társadalom és a gazdaság szá-
mára.

Érdeklődéssel hallgattam Belt, azonban hirtelen 
egy gondolat ütött szöget a fejembe, nevezete-
sen küldetésem célja és az a tény, hogy napok 
óta itt tartózkodom, és még egy tapodtat sem 
kerültem közelebb Kir Bastrahoz. Márpedig, ha 
sikerre akarom vinni küldetésemet, ha meg aka-
rom menteni a Mandalort, akkor lépnem kell! 
Úgy döntöttem, holnap reggel, miközben maj-
szoljuk a csolcirt, rákérdezek Kir Bastrára olyan 
egyenesen, amennyire csak lehetséges.

CorSec logó

Másnap reggel azonban nem a csolcir illatára, 
hanem dörömbölésre, majd robajra ébredtem. 
Azonnal a fegyveremhez kaptam, amelyet úgy 
rejtettem el a ruházatomban, hogy még ájult 
állapotomban sem volt semmi esély arra, hogy 
bárki megtalálja azt. Az ajtóhoz siettem. A 
földszinten, ahol az étkező is volt, Belt láttam 
a falnak zuhanni, majd egy páncélozott, egyen-
ruhát viselő alak jelent meg és erősen faggatni 
kezdte egy bizonyos mandalori holléte felől. 
A jelet, amely az egyenruhájukat díszítette, 
azonnal felismertem: a CorSec, a Koréliai Biz-
tonsági Erők emberei voltak. Tudtam, Bel akár 
jószándékból, akár ijedtségből, de kiad nekik, 
márpedig ezt, amíg nem ismerem a pontos cél-
jaikat, nem engedhettem meg. Ideje volt továb-
bállnom.

* * *

Estére értem el Coronet városát, délről, az űr-
kikötő irányából. Ez a környék ilyenkor nem 
túl barátságos, így előre sejtettem, hogy a bű-
nözés melegágyába csöppenek. A város ezen 
részén kartonszám árusították a halálpálcákat, 
és csak hosszas keresgélés után találkoztam 
valakivel, aki végre nem akart nekem legalább 
egyet eladni. Hamar megtudtam tőle, hogy 
egykor illegális kereskedő volt Coruscanton, 
ahol egyik nap váratlanul megnyílt a tudata, 
és rájött, hogy ezt a tevékenységet nem foly-
tathatja tovább, majd nekiindult a Galaxisnak. 
Jelenleg roncskereskedőként tevékenykedik 
Coronet városában, ahol egy apró lakást bérel. 
Mivel információra volt szükségem és láttam 
rajta, hogy megbízható alak, aki jól ismeri a 
várost, úgy döntöttem, teszek egy próbát vele. 
Mandaloriként megtanultam hamar és haté-
konyan információhoz jutni, és ez most sem 
zajlott másképpen. Mint kiderült, van egy ivó 
a városban, ahol a Galaxis majd minden ita-
lát, sőt még kék banthát is lehet kapni. Ezen 
komolyan meglepődtem, körülbelül annyira, 
mint amikor tényleg kék banthát kortyolgatva, 
két-három kör után kibökte, hogy egyébként 
a városban mostanában eléggé aggasztó plety-
kák kaptak lángra. Pár napja egyre erősödő 
sötét erő aktivitást észleltek, valami olyasmit, 
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ami sith jelenlétre utal. A város nyomozásba 
is kezdett, és állítólag eredményre is jutottak, 
azonban az illetékes CorSec vezető, Kir Bastra 
azonnali hírzárlatot rendelt el.

 – El kell jutnom hozzá! – mondtam, a szándé-
koltnál önkéntelenül is hangosabban.

 – Csakhogy a CorSec vezetőihez nem olyan 
egyszerű eljutni – felelte.

 – Induljunk! – bár megtanultam uralkodni az 
érzéseimen, úgy véltem, itt erősebb ráhatás 
kell.

 – Nem érted. Akkor másképp fogalmazok. Gya-
korlatilag lehetetlen.

Ekkor a hátam mögül egy furcsa, kimért hang 
törte meg vitánkat. Feltűnően határozott volt, 
végtelen tudatosságot sugárzó és nyugodt.

 – Ugyan, már miért is lenne lehetetlen?! Csak a 
megfelelő helyen kell keresgélnünk a megfelelő 
kulcsot a megfelelő zárba.

Amint megfordultam, ha eddig volt is kétsé-
gem afelől, hogy kitől származhat a hang, most 
azonnal elmúlt. Kred Kloex volt az, egy rend-
kívül gazdag gran, aki kezdetben használt ha-
jók kereskedelmével, később egyéb üzletekkel 
tett szert óriási vagyonra. Most, többek között 
a mérnökvállalat egyik meghatározó súlyú tu-
lajdonosa, így tulajdonképpen nem is annyira 
meglepő, hogy Korélián tartózkodott. Másfelől 
logikus az is, hogy ha már itt tölti az idejét, ak-

kor éppen azon az egyetlen helyen múlatja az 
időt, ahol akár még kék banthát is lehet kapni. 
És hogy honnan tudok róla ennyit? Kred Kloex 
a galaxis ismert alakja, mondhatni élő legenda, 
akinek az aranyköpéseit gyakran idézik, még 
mandalori körökben is. Intelligens és gazdag, 
az a típus, aki egy lépéssel mindig előtted jár. 
Tudtam tehát, az, hogy megszólított, egy hosszú 
és megfontolt gondolatmenet következő lépése 
volt csupán, amelyet alaposan átrágott. Hirtelen 
kétségeim támadtak afelől, hogy vajon nincs-e 
köze az engem érkezésemkor ért támadáshoz, 
vagy ahhoz, ami küldetésem tárgyát képezi. 
Tudtam azonban azt is, hogy a segítségemre le-
het, legalábbis nem állt rossz hírben.

Határozottan leült velem szemben, mintha csak 
otthon lenne, majd intett a pincérdroidnak, 
hogy kér egy kék banthát. Előre dőlt, az asztalra 
könyökölt, és ujjait összefonva megszólalt:

 – Mióta gazdaság létezik Galaxisunkban, azt 
két oldal és a köztük lévő kapcsolat mozgatja.

 – A Birodalom és a felkelők! – vágott közbe a 
roncskereskedő.

 – Azok oldala, akik meg akarnak szerezni va-
lamit, és azoké, akik valamit el akarnak adni 
– folytatta. Nem véletlen, hogy Korélia gaz-
dagságnak örvend. Amikor először érkez-
tem a bolygóra, már akkor láttam, hogy a 
város szürke falai aranyat rejtenek, csak azt 
kellett kitalálnom, hogy hogyan tudom ezt az 
aranyat kibányászni. Nem ismertem viszont 

Gyárnegyed a Korélián
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senkit ebben a látszólagos romhalmazban, 
nem volt tőkém, amelyet befektetésre hasz-
nálhattam volna, így az egyetlen esélyem az 
maradt, ha találok valamit, amire a helyiek-
nek szüksége van. Korélia klasszikus kereske-
dőbolygó volt már akkor is, a piac áthatotta a 
hétköznapjait. A piacon pedig – a legegysze-
rűbb formában – két tényező, a kereslet és a 
kínálat mozgatja a dolgokat.

Az ajtó kinyílt és egy vendég lépett be. Kred 
Kloex megszakította a gondolatmenetét, talán 
csak azért, hogy a most érkező idegen ne hall-
gasson bele, vagy csupán azért, mert a pincér-
robot éppen ebben a pillanatban hengerítette 
elénk a megrendelt banthát. Megelégedetten 
bólintott az ital láttán, majd kicsit előrébb 
dőlt, és az ujjával sokat mondóan rám muta-
tott, mintha nyomatékot akarna adni a szava-
inak.

 – A kereslet és a kínálat egyaránt két ténye-
ző, a mennyiség (például egy termék meny-
nyisége) és az ár (az adott termék ára) kö-
zött teremt kapcsolatot. A keresleti oldalon 
vannak azok, akik szeretnék valamilyen 
szükségletüket kielégíteni és erre hajlandó-
ak valamekkora pénzt áldozni. Egy konkrét 
termék keresett mennyisége, ennek megfe-
lelően például az árától függhet. Ha a ter-
mék ára csökken, úgy a keresett mennyiség 
nő, ha pedig emelkedik, akkor csökken. El-
lenben a kínálat éppen ezzel ellentétesen 
működik. Ha egyazon termék ára csökken, 
már kevésbé érheti meg termelni, eladásra 
felkínálni stb., így annak kínált mennyisé-
ge csökken és viszont. A kereslet és a kíná-
lat egy egyensúlyi pontban találkozik, ahol 
a termék ára és kínált mennyisége is éppen 
akkora, hogy a piacon egyetlen termék sem 
parkol, mindegyik gazdára talál. Ezt az 
árat hívjuk egyensúlyi árnak, a hozzá tar-
tozó mennyiséget pedig egyensúlyi mennyi-
ségnek. Ha az ár vagy a mennyiség ebből a 
pontból kimozdul, akkor vagy túlkínálattal 
vagy túlkereslettel találkozunk a piacon. Ha 
a piacon túlkereslet van, az árak növeked-
nek, ami inflációhoz vezet. 

Kereslet-kínálat függvények

 – Túlkínálat esetén többet akarnak eladni vala-
miből, mint amennyit éppen a piac felvesz, ez 
a kínálati oldal számára kevésbé kellemes ál-
lapot, így én a másik típus felé keresgéltem. Új 
hajókból rengeteg volt a városban – már csak 
azért is, mert itt gyártották a galaxis hajói-
nak meghatározó részét –, azonban ezt csak 
kevesen tudták megengedni maguknak. Volt 
azonban jó pár szerencsevadász, akik szintén 
hasítottak volna valamit az itt futó kereske-
delmi útvonalakon realizálható profitból, ne-
kik a használt hajó is megtette. Ezért lettem 
hajókereskedő. 

Olyan mosoly kanyarodott az arcára, amit álta-
lában nem szerettem látni. Az a „tudok valamit, 
amit te nem, de nem árulom el” típusú mosoly. 
Egy mély gondolat, amely soha nem fog elhang-
zani, legalábbis itt, és most nem. 

A tekintete kicsit zavarba hozott, de amit a 
háttérben láttam, az hamarabb magához szö-
gezte a gondolataimat, mintsem hogy vála-
szolni tudtam volna. Az alak, aki az imént jött 
be, úgy helyezkedett el, hogy jó rálátása legyen 
az asztalunkra, ugyanakkor őt a bár sarkának 
sötétsége fedje. Mandaloriként tudtam, ho-
gyan kell pozíciót választani, ha meg akarok 
figyelni valakit úgy, hogy ne vegyen észre, így 
azonnal feltűnt, hogy az ismert módszereket 
most ellenem alkalmazzák. Az illető pedig 
értette a dolgát, és az, hogy egyáltalán meg-
figyelhettem, annak volt köszönhető, hogy a 
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közelben vörösen izzó lámpa fénye, áttörve 
a vendég által rendelt, „Hiperhajtómű (Nyo-
más!)” névre keresztelt ital vörös színén, álláig 
megvilágította a testét, arcát azonban így sem 
tudtam kivenni. 

Kloex folytatta:

 – Az persze, hogy a piacon kik lépnek egymás-
sal ténylegesen kapcsolatba, nagyon sok min-
dentől függ. Reményeim szerint ez alkalom-
mal mi fogunk. 

A poharához nyúlt és felhörpintette az italát.

 – El kell jutnom a CorSec vezetőjéhez, Kir Bast-
rához, azonnal! – tereltem küldetésem felé a 
szót.

Kred Kloex sóhajtott egyet:

 – Ti mandaloriak, mindig csak a küldetésetek 
lebeg a szemetek előtt! Ám legyen… – mond-
ta, miközben lecsapta üres poharát az asz-
talra, majd felpattant. A háttérben mintha 
mozdult volna egy alig észrevehetőt az ide-
gen keze, de talán csak képzelődtem – Elvi-
szlek hozzá.

A felismerés, hogy végre eljutok Bastrához, bi-
zakodással töltött el.

 – Először azonban szeretnék mutatni valamit.

Úgy éreztem, hogy egy kérés felé tartunk, de 
bíztam benne, hogy a Bastrához vezető fuvar 
megfizethető lesz számomra, így belementem a 
játékba. Bólintottam, ezzel ajánlva fel neki szol-
gálataimat.

 – Egy mindenki számára előnyös üzlet kedvé-
re van egy hozzám hasonló mandalori fejva-
dásznak. 

Ahogy elhagytuk a bárt, egy pillanatra meg is 
feledkeztem a roncskereskedőről, aki mintha a 
beszélgetésünkből jól megfontolt érdeke men-
tén kivonta volna magát, sőt, bár nem tudom 
mikor, odébb is állt, és – ahogy a testbeszédéből 
kivettem – egy jó barátjával diskurált éppen egy 
közelgő dejarik parti gondolatait körvonalazva, 
amelyet csak elősegített a bár éppen szinte tel-
jesen üres holo-játék táblájának közelsége, rajta 
egy mantelli savrippal, aki tettre kész tekintet-
tel várt következő áldozatára. Gondoltam, több, 
mint pofátlanság lenne részemről, ha ebben a 
pillanatban megzavarnám, így intettem neki, 
majd Kloex után indultam, aki időközben már 
távozott a bárból.

* * *

Koréliai iparnegyed



korélia Korélia lángja

190

Kred Kloex ismerte Coronet városát, mint a 
tenyerét. Ez azonnal nyilvánvalóvá vált szá-
momra, ahogy a kuszábbnál kuszább utcák és 
folyosók szövevényén keresztül úgy haladtunk 
a város egyik negyedéből a másikba, mintha 
ott sem lennék. Sőt, valamiért úgy éreztem, 
hogy tudatosan kerüljük a figyelmet, ideértve 
a CorSec ügynökökét is. Sokszor, néha akara-
tom ellenére, bevillant elmémbe a bárban látott 
idegen sziluettje. Egy kis gyanakvás jól jön egy 
mandalorinak, de ez ennél több volt. Mintha 
az illető közölni akart volna velem valamit, 
csak nem lett volna rá módja. Ugyanakkor az 
is elképzelhető természetesen, hogy az életem-
re akart törni. Ahogy áthaladtunk a városon, 
kis idő múlva egy ipari jellegű negyedben ta-
láltam magam. Szűk utcák, csövek és fém há-
zasságából született ez a városrész, ahol veszély 
leselkedhetett az errejáróra, ha nem volt elég 
óvatos. Rozsda és hulladék szaga keveredett a 
levegőben.

Ahogy befordultunk az egyik sarkon, a szemem 
csücskéből megpillantottam valakit, fegyvert 
rántottam és a falnak vetettem magam, de mire 
kipillantottam, a mögöttünk lévő sikátor jellegű 
utcaszakaszt teljesen kihaltnak láttam. Csupán 
forró gőzkiáramlások törték meg annak sivársá-
gát. Az ég borús volt, vihar közeledett. A fegy-
vert visszahelyeztem az övemre, majd kihasz-
nálva egy mellettünk zúgó ropogással elhúzó 
A-A5 páncélozott, egykor szebb napokat látott 
teherszállító zaját, Kloex után siettem. 

A-A5 teherszállító

A város egy olyan részére tévedtünk, ahol a szűk 
utcákat még apróbb járatok határolták. Itt, ha 
ránk támadt volna valaki, könnyűszerrel borsot 
törhetett volna az orrunk alá, Kloex azonban 
nyugodt maradt és megtörte a csendet:

 – Ezt a negyedet a Munka Völgyének neve-
zik, Coronet város iparának egyik központi 
területe. Bár a csillaghajógyárak jórészt a 
bolygón kívül helyezkednek el, ipari akti-
vitás itt is mutatkozik, mint láthatod. Ez a 
városrész számos ipari üzemnek ad és adott 
otthont, mióta csak az eszemet tudom, az 
alapanyagoktól kezdve a hiperhajtóműve-
ken át a hődetonátorokig mindent termelnek 
itt. Ahol pedig most vagyunk, az a terület 
stílusosan „A Fekete Lyuk” névre hallgat, itt 
üzemanyaggyárak és raktárak koncentrá-
lódnak, amelyek a „hiperanyag” névre ke-
resztelt üzemanyagot ontják magukból. A 
hiperanyag egy ritka, és meglehetősen rob-
banékony – na és értékes – fajtája a koaxi-
um. Mérgező és rendkívül instabil anyag, de 
nélküle sokkal korlátozottabbak lennének a 
lehetőségeink a fénysebességgel való utazás-
ra. Nem véletlen, hogy így oszlanak meg a 
gazdasági tevékenységek a térben, hiszen 
nem mindent lehet, vagy legalábbis nem cél-
szerű az űrben gyártani.

Közben megálltunk egy ajtó előtt. Olyan volt, 
mint egy hulladékprés ajtaja, szűk, de annál jó-
val masszívabb. Kloex egy chipkártyát vett elő 
és matatni kezdett a zárnál.

 – A gazdasági tevékeny-
ségek elhelyezkedését a térben 
részben a telepítő tényezők ha-
tározzák meg, ezeknek két fő 
típusát különböztethetjük meg 
– sok egyéb felosztás mellett –, 
az úgynevezett kemény vagy 
hard tényezőket, és a puha 
vagy soft tényezőket. Hogy 
egy-egy gazdasági tevékeny-
ségnek milyen termelési ténye-
zőkre van szüksége, az sokban 
függ annak jellegétől. Míg a 
mezőgazdasági tevékenységek 
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esetében például a természeti környezet sze-
repe döntő jelentőségű lehet, addig az ipar 
esetében a beszállítók könnyű elérhetősége 
vagy hiánya, a nyersanyagok elérhetősége, 
vagy éppen a munkaerő minősége és meny-
nyisége fontosabb szerepet játszhat. Olyan 
szektorok is vannak, amelyeknél a maga-
san képzett munkaerő jelenléte a leginkább 
lényeges és így tovább. A történetet az teszi 
izgalmassá, hogy a mérlegelés során – ahogy 
én is eldöntöttem, hogy Coronet mellett te-
szem le a voksomat – a kemény tényezőket 
meg tudjuk mérni, pénzben jellemzően kife-
jezhetők, míg a puha jellemzőket sokkal ne-
hezebb számszerűsíteni.

A zár kattant és az ajtó kinyílt. Elgondolkod-
tam azon, amit kísérőm mondott Korélia he-
lyéről és helyzetéről a Galaxisban. Elgondol-
kodtam továbbá azon is, hogy vajon a bolygó 
virágzásában mennyire játszhatott közre a 
főváros, Coruscant viszonylagos közelsége, il-
letve az, hogy a bolygó mindezek mellett szö-
vetségi rendszerekhez is előszeretettel csatla-
kozott, s az integráció legkülönfélébb fokain 
és formáiban vett részt. Szinte A5-öt hallom, 
amint kitér arra, hogy mit is értünk integráci-
ón, mi a fogalom lényege, mi mozgatja és hogy 

kapcsolódik-e, illetve, ha igen, miképpen, a 
világot átszövő, mindenre kiterjedő, az infor-
mációt, az anyagot és miegymást közvetítő há-
lózatokhoz. Ebben a tekintetben azonban én is 
rendelkezem némi ismerettel. 

A Galaxist lényegében két folyamat mozgatja. 

A különböző bolygórendszereket egyre sű-
rűbben összekötő hálózatok és kapcsolati 
rendszerek kiterjedése, ezáltal annak a jelen-
ségnek a kialakulása, hogy a különböző esemé-
nyek és folyamatok – történjenek szinte bárhol 
– az egész univerzumra hatást gyakorolhatnak, 
azaz kölcsönös függés hatja át a Galaxist. Más-
felől az ezen a rendszeren belüli különböző 
bolygóközi, nemzeti és vállalati összefonódások, 
úgynevezett integrációk létrejötte. Előbbi folya-
matot egyes helyeken globalizációnak nevezik, 
mivel azonban a kerete jellemzően a Galaxis 
több bolygójára is kiterjed, esetünkben talán in-
kább lehetne „galaktizációnak” hívni. A globa-
lizációt egyebek mellett két tényező erősítheti: a 
különböző, a nemzetközi és bolygóközi áram-
lásokat érintő szabályozások mérséklése (az ún. 
deregulációs, liberalizációs politikák), valamint 
a kapcsolatok hátterét adó intézmények és inf-
rastruktúra-elemek. 

Nau’ur osztályú szállítóhajó
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A másik folyamat az integráció, amely áthatja a 
Galaxist, legtágabb értelemben részek összekap-
csolódását, egységesülését jelenti. A különböző 
integrációtípusokon belül pedig a gazdasági 
integráció esetében országok vagy szervezetek, 
esetleg planéták vagy bolygórendszerek egye-
sülnek, amely által új minőség jön létre. Hogy 
miért, annak számos oka lehet, de leggyakrab-
ban a hatékonyság elősegítése, az „egységben az 
erő” szellemisége, egyes kihívások helyi szinten 
való kezelhetetlensége, a nagyobb piac elérése 
állnak a hátterében. A fenti számtalan ok vala-
milyen formában szinte minden planétát érint, 
így nem meglepő, hogy a Galaxis életében is 
több legendás integráció létezett. Az ismerteb-
bek közül vállalatkonglomerátum volt a Keres-
kedelmi Szövetség, amelynek aktivitása elsősor-
ban a kereskedelem, a kapcsolódó szállítás és a 
bányászat területére terjedt ki, és célja ezek haté-
konyabb megvalósítását, a kötöttségek feloldá-
sát szolgálta. Vagy ki ne emlékezne a Független 
Rendszerek Konföderációjára, amely szervezet 
azokat tömörítette, akik elégedetlenkedve a Ga-
laktikus Köztársasággal úgy döntöttek, hogy a 
saját útjukat járják Dooku gróf irányításával?  

Hypermatter

Az integrációk különböznek a globali-
záció jelenségétől, mert az integráció 
határain kívül lévő szereplőkkel szem-
ben korlátokat léptethetnek életbe. 
Az integrációk különböző típusait ép-

pen az alapján különíthetjük el, hogy 
ezek a belső engedmények mennyire 
jelentősek, illetve, hogy a kívülállók-
kal kapcsolatos politika mennyire ösz-
szehangolt. 
Míg a globalizáció tehát egy boly-
gó egészét érintő fogalom, addig az 
integrációk magukban foglalhatják 
azoknak egy részét (úgy térben, mint 
minőségében), illetve természetesen 
az egészét is. Ebben az értelemben az 
integráció lényegében részek egysé-
gesülését, egy komplex egésszé válá-
sát jelenti, míg a globalizáció a bolygó 
egészére kiterjedő összekapcsoltság 
fokának növekedését takarja.
- A nulladik lépcsőfok, amelyet még 
jellemzően nem is szoktak integráció-
ként emlegetni, a preferenciális vámö-
vezet, amely keretében a résztvevők 
egymásnak kereskedelmi kedvezmé-
nyek nyújtásával segítenek. Ha ezek a 
kedvezmények a kereskedelem előtt 
álló korlátok teljes lebontását jelentik, 
akkor már integrációról beszélhetünk. 
 - Ennek első lépcsőfoka a szabadke-
reskedelmi társulás, ahol bár a belső 
kereskedelem korlátlanul folyik, a kül-
ső szereplőkre irányuló kereskedelmi/
vámpolitikai szabályozásokról min-
den résztvevő egyénileg dönthet. 
- Ha az integráció résztvevői közö-
sen lépnek fel a külső szereplőkkel 
szemben (elsősorban a külső vámok 
meghatározásán keresztül), már egy 
magasabb szintű integrációról beszél-
hetünk, amelyet vámunióként emle-
getnek. 
- A gazdasági életben azonban nem 
csak a termékek játszanak szerepet. 
Szükség van munkaerőre, illetve tőké-
re is, amely termelési tényezők szabad 
áramlása a vámunió szintjén még jel-
lemzően a tagok között is korlátozott. 
Ha ezek a korlátok is lebontásra kerül-
nek, megvalósul a közös piac. 
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- Ekkor már erős lehet az igény arra, 
hogy a gazdasági rendszer működésé-
vel, működtetésével, szabályozásával 
kapcsolatban is közösen lépjenek fel a 
szereplők, így megtörténhet, hogy az 
integrációban résztvevők gazdaság-
politikájukat is összehangolják, ezzel 
egy gazdasági uniót hozva létre. 
- Végezetül, ha az integráció politikai 
rendszere is egységessé válik, már po-
litikai uniót emlegethetünk.
Természetesen ezt a folyamatot jel-
lemzően követheti a kapcsolódó in-
tézmény- és jogrendszer ki- és átala-
kulása.

Kloex ebben a pillanatban eltűnt az ajtó ár-
nyékában, amely cselekedetével megszakította 
gondolatmenetemet. Utána indultam, ekkor 
azonban hatalmas zúgásra lettem figyelmes. 
A közelben működő hajtóművek tolóereje 
a porszemeket olyan erővel fújta szét, hogy 
azok egy pillanat alatt szertegördültek, mint 
a buckalakók, ha megijesztik őket. Egy 
négyes osztályú, közel 250 méter hosszú 
konténerhajó zúgott el felettem, sokkal 
közelebb a talajhoz, mint ahogy az indo-
kolt lett volna. Az oldalára valószínűleg 
utólag felerősített fényszórók fénykar-
dként hasították végig a város utcáit, 
miközben időnként egy hangszóró-
ból valami – határozottan veszély-
re figyelmeztető, de a sercegés és a 
számomra ismeretlen nyelv miatt 
érthetetlen – üzenetet ordítottak 
a levegőbe. Egy pillanatra önkén-
telenül is a fejemhez kaptam, ol-
dalra pillantottam, és láttam őt, az 
alakot, aki a kocsmában is figyelt a 
csuklya alól. Ahogy a ruháját meg-
tépte az erős légmozgás, most kilát-
szott az arca. Egy pantorai fajba tar-
tozó nő volt az, kék bőre és rózsaszín 
árnyalatba hajló haja egyértelművé 
és mással összetéveszthetetlenné tet-
te számomra. 

Tett egy mozdulatot felém, aztán fogta magát, 
és egy pillanat alatt eltűnt az egyik épület mö-
gött. Elindultam, hogy utána eredjek, ekkor 
azonban egy hatalmas dörrenés hallatszott, 
majd zuhogni kezdett az eső. Ez önmagába 
még nem állított volna meg, de a környék is 
felbolydult, munkások jelentek meg az utcán 
fel-alá rohangálva, majd Kloex kiáltását hal-
lottam.

 – Minden rendben?

Visszafordultam és beléptem Kloex látszólag 
rejtegetett raktárába. Az ajtó bezárult, és a 
villogó neonlámpák fénye vette át az ebben 
a városrészben egyébként is halovány koréli-
ai nap, a Corell fényét. A szoba egy raktárra 
hasonlított, a sarokban ládákkal, amelyeket 
egy ponyva takart, de másik felén kialakítottak 
egy vitrinrendszert, amely a falba beépített, 
üveggel fedett tárolókat és asztalokra he-
lyezett, láthatóan riasztóval és fegyverekkel 

védett üvegkalitkákat is tartalmazott. A 
szoba nyugati felében állványokon egy bi-
rodalmi rohamosztagos páncélja, egy tiszt 
egyenruhája, és – ha a szemem nem csalt 

– egy jedi köntös volt kiállítva. Kloex 
megfordult, és hirtelen, süvítő hanggal 
egy fénykard pengéje zúgott felém. 
Elsőre nem is tudtam szóhoz jutni. 
Egy jedi?! Ennyire nem lehettem 
vak. Azonban Kloex kikapcsolta a 
kardot és felém nyújtotta. Átvettem 
a fegyvert, amely valamilyen furcsa 
módon, de tiszteletet parancsolt 
magának.

 – Őrzöm a kultúrájuk egyes emlé-
keit, gyűjtő vagyok. 

Átkapcsolt valamit a falon, és a 
vitrinek üvege áttetszővé vált, fel-
fedve tartalmukat. Jedi ereklyék 
voltak, iratok, ruhadarabok, ék-
szerek, csatok, törött kardok és 
alkatrészeik, könyvek, minden, 
ami a jedik emlékét őrizte.

 – Tudom, miért keresed 
Kir Bastrát, és segíteni akarok. A 

Pantorai nő
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kristályok számomra misztikus jelentőség-
gel bírnak, és a küldetésed, hogy összeszedd 
őket, valami olyasmi, amelynek a részese 
akarok lenni.

 – Nekem a kristályok nem hagyományőrzés 
céljából kellenek, más okból van szükségem 
rájuk.

 – Nem kívánom, hogy nekem add őket, és a 
felhasználásukba sem szeretnék beleszólni. 
Egyszerűen részese akarok lenni egy olyan 
küldetésnek, amely valami módon kapcsoló-
dik a legendás jedi mesterek világához. 

Tekintetemet még egyszer végigfuttattam a je-
dik itt megőrzött kincsein. Nem kevés koréliai 
kreditbe kerülhetett ezt így összegyűjteni, ve-
széllyel meg még annál is többel járhatott. 

CorSec központ

Valami azt súgta, megbízhatok benne, így a ke-
zemet nyújtottam. 

 – Ha elviszel Bastrához, garantálom, hogy így 
vagy úgy, de a kristályok sorsa kedved szerint 
alakul majd – Szinte barátság sugárzott a te-
kintetéből, ahogy viszonozta a kézfogást.

 – Akkor hát nincs okunk tétlenkedni, minden 
elfecsérelt perc a célunk ellen dolgozik.

Nem sokkal később Coronet városa teljesen 
más arcát mutatta számomra. A vasút úgy ha-
sította az esőáztatta égboltot, mint egy sugár-
vetőnyaláb a levegőt. Alattunk elzúgott a város 
élhetőbb része, az óriási felhőkarcolók rengete-

ge, a távolban pedig a város számos nevezetes-
sége. Nem ismertem ennyire ezt a bolygót, de a 
fejünk fölött futó digitális kijelző folyamatosan 
tájékoztatott az útközben megtekintésre érde-
mes nevezetességekről. A vonat falán holografi-
kus térkép mutatta, hogy éppen merre járunk, 
különös tekintettel a közeli állomásokra. Lent, 
a város forgatagában koréliaiak, androidok és 
számos népcsoport képviselői töltötték meg az 
utcákat, a neon hirdetőtáblák fénye a legújabb 
hajók reklámjaival volt tele, kivéve az, amelyik 
– a polgárok legnagyobb örömére – a Meiloo-
run Dzsúz elérhetőségét hirdette immár Korélia 
földjén is.

Néha elcsodálkozom rajta, hogy ennyi külön-
böző faj képviselője hogyan élhet meg relatíve 
jó körülmények között egy ekkora bolygón, 
egyetlen városban. Coronet város virágzását és 
élhetőségét részben a technológia fejlettségé-
nek, a lakosai újító erejének, kreativitásának és 
a folyamatos megújulásnak, azaz az innováci-
ónak köszönheti. A mesterségesen létrehozott 
mechanikus testrészek sokak számára teszik le-
hetővé, hogy az itt igen gyakori ipari balesetek 
után is tudják munkájukat folytatni, vagy egyes 
testrészeiket működőre, esetleg hatékonyabbra 
cseréljék. Ahol pedig a biológiai élet már nem 
boldogul, katonai és civil robotok látják el a fel-
adatot, sőt számos területen tehermentesítik is a 
biológiai élet különböző formáit. 

Az innováció központi eleme az újsze-
rűség, legyen az akár valamilyen eddig 
ismeretlen erőforrás, termelési ténye-
ző felfedezése, hasznosítása, termék 
vagy szolgáltatás előállítása, termelési 
és szolgáltatási folyamatok és rendsze-
rek kidolgozása vagy a már létrehozott 
dolgok tökéletesítése.

A technológia az emberiség által lét-
rehozott eszközöket és azok használa-
tát célzó eljárásokat takar, ideértve az 
azokhoz kapcsolódó ismeretek körét.
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Általánosságban is, ami a hatékonyság növeke-
dését szolgálja, legyen az gyakorlatilag bármi, 
bizonyos értelemben innovációnak tekinthető. 
Kloex magabiztossága furcsa érzésekkel töltött 
el. Mégiscsak a CorSec vezetőjéhez akarunk 
bejutni, ami köztudottan nem egyszerű feladat, 
látszólag mégis pontosan tudja, mit csinál. Azt 
azért nem hagytam figyelmen kívül, hogy egy 
bizonyos mandalorit keresve a CorSec ügynö-
kei egyszer már rám törtek, és bár lehet, hogy 
nem én voltam a célpontjuk, valószínűtlennek 
tartom, hogy másra vadásznának ilyen címszó-
val. A vonat megállt egy állomáson, Kloex pedig 
hozzám fordult:

 – Itt leszállunk! – mondta, majd határozott 
léptekkel kilépett a gyorsvasútból.

A CorSec központ a térkép tanúbizonysága sze-
rint még jóval odébb volt, de utána mentem.

 – Valaki követ minket, más úton kell a központ-
ba jutnunk – A koponyájába integrált adóve-
vőhöz nyúlt és jelzést adott.

Mire leértünk az utcára, már egy jármű várt 
minket, szerencsémre automata pilótával, így 
legalább afelől nem kellett aggódnom, hogy az, 
így is túl sokak által ismert küldetésem részleteit 
további szereplőkkel kell megosztanom. 

Axial park

Coronet város nagy település volt, így még 
vagy félórás út állt előttünk, ami akár több is 
lett volna, ha a helyi infrastruktúra és a jól szer-
vezett közlekedés nem teszi lehetővé a több 
szinten történő lebegve haladást. Így azonban 
a forgalom kezelhető maradt – még egy pont 
a technológia és a levitáció oldalán. Egyébként 
nem lepett meg, hogy Galaxisszerte találkoz-
hattam a technológia rajongóival. Sok előnyét 
élvezhettem én is küldetéseim során, elég csak 
a hiperugrásra gondolni, amely nélkül eleve 
be sem járhattam volna azt a hatalmas teret, 
amelyet a kristályok miatt kellett. Valamikor 
magam is olvastam a technológia előnyeiről és 
árnyoldalairól. Az előnyök között szerepeltek a 
mesterséges intelligencia és az intelligens rend-

Coronet város
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szerek által adott válaszok. Ezeknek köszönhe-
tően olyan új elemeket ismerhetünk meg, illet-
ve olyan új nézőpontokból vizsgálhatunk meg 
egyes problémákat, melyekre ez idáig közele 
sem volt lehetőségünk. A biológiai élet új di-
menziói, amelyekre a fenti esetek (művégtagok, 
kibernetika stb.) jó példát szolgáltatnak, szintén 
komoly előnynek számítanak. A fejlődés révén 
ráadásul olyan új erőforrások biztosítása válik 
lehetővé, amelyek a fejlődés motorjai lehetnek, 
akár fenntartható módon, előre vetítve egy bő-
ségben élő társadalom képét, amely a Galaxis 
legjobb körülményei között élő népénél is ko-
molyabb jólétben élhet. Ugyanakkor mindez 
kockázatokat is rejthet és számos adatbiztonsá-
gi kérdést is felvet. A hétköznapi élet változásai 
„fénysebesek” lehetnek, elég csak a munka vilá-
gának gyors átalakulásaira gondolnunk, amely 
komoly kihívást jelenthet széles társadalmi cso-
portok számára, s aki nem tud alkalmazkodni, 
jelentős nehézségekkel nézhet szembe. Nagy te-
hát a felelőssége a világunknak, hiszen fejlettsé-

günk révén soha nem látott lehetőségek nyílnak 
előttünk, amelyeket jóra és rosszra is lehet hasz-
nálni. Utóbbi esetében elég csak a Halálcsillag 
pusztító erejére gondolni.

A központhoz közeledve Kloex feszültebb lett, 
majd ahogy begördültünk az Axial Parkba, ahol 
a CorSec központi épülete is állt, az ülése alól 
egy sugárvetőt vett elő, kibiztosította, majd a 
köntöse alá rejtette. Végigmértem, kellő ko-
molysággal ahhoz, hogy a fegyvert ne hagyja 
szó nélkül.

 – Valami nem stimmel – válaszolta, ahogy a 
kocsi fékezett. A fegyverrel kimutatott az 
épület felé – Nincsenek őrök. Sehol.

Ha itt lett volna az egész felszerelésem, az jelen-
tősen megkönnyítette volna a dolgomat. Speciá-
lis érzékelők segítségével az épület jórészét előre 
láthattuk volna, de ha más nem, egy feljavított, 
sérülésmentes páncél is megtette volna. Amit 
viseltem, talán az is elegendő, de bizonyos talá-
latoktól ebben az állapotában az már nem védett 
meg. Magam is ellenőriztem a sugárvető épsé-
gét, majd az épület felé mutattam. Kiszálltunk, 
de ebben a pillanatban egy csattanást, majd töl-
tés hangját hallottam: egy NT–242-es mesterlö-
vészpuska hangja volt. Ösztönösen a kocsi alá 
vetettem magam, Kloexet viszont nem láttam. 
Újabb lövés dördült, amely könnyűszerrel át-
ütötte a jármű kaszniját, és mellettem csapódott 
a földbe. Tovább kellett állnom. Ekkor láttam, 
hogy Kloex a kocsi mögött talált fedezéket.

 – Egy mesterlövész! – kiáltottam, mikor a 
következő lövedék becsapódott, elsüvítve 
a főtéren álló szoborkomplexum mellett és 
oldalról hasítva át a közlekedési eszközt, a 
nem túl hatékony fedezékemet.

 – Indulj, fedezlek! – kiáltotta Kloex, akivel 
kapcsolatban most először merült fel ben-
nem, hogy talán katonai kiképzést is kapha-
tott valamikor.

Önkéntelenül is megindultam a központ felé, 
miközben kerestem a ránk támadó mesterlövész 
helyét. Elképzelésem szerint valahol északon le-
hetett, ezért is lepett meg, amikor hátulról érez-

Harci droidok
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tem egy szúró fájdalmat a vádlimban. Lenéz-
tem, de komoly kár nem keletkezett benne, ezt a 
végtagomat már kibernetizáltam korábban, így 
fájdalmat sem éreztem, csak egy kis elektromos 
anomáliát. 

Ahogy elértem az épületet, nem találtam sehol 
senkit. A főcsarnok is üres volt, egy kis rendet-
lenséget tapasztaltam, de semmi komoly. Kicsit 
örültem is, hogy CorSec ügynökök nem állták 
az utamat. Azonnal az emeletre siettem, ahol a 
digitális tájékoztató tábla szerint Kir Bastra iro-
dája lehetett. Az épület teljesen üres volt. 

Úgy éreztem, belekeveredtem valamibe, amibe 
a jelen helyzetben nagyon nem kellett volna. 
Végigmasíroztam a díszes folyosókon, a vö-
rös-arany szőnyegeken, felkészülve akármire, 
ami történhet, vagy akárkire, akivel találkozha-
tok. Amikor megtaláltam Bastra termét, az aj-
tón láttam, hogy betörték, kiszakadt a sarkaiból, 
a szobában összecsapás nyomai mindenfelé, de 
Bastra sehol. 

Előttem az iroda egekbe törő ablakai és alattunk 
az elterülő város. Beléptem a szobába, nyomasz-
tó csend ült bent. Egy biometrikus érzékelő vé-
gigmért, majd egy alak jelent meg előttem. Ijed-
temben fegyvert rántottam, és lőttem, de nem 
volt ott valójában, csak a háromdimenziós képe 
vetült ki elém. Az ablak előttem apró szilánkok-
ra tört. Az alak Bastra volt, de nem valós idő-
ben, a felvételt korábban rögzíthették. A neve-
men szólított, majd ennyit ismételgetett:

 – Keresd Olia Chuichint!

A meglepetéstől egy pillanatra megszédültem. 

Ebben a pillanatban sziréna hangját hallottam 
az utcáról. Kifutottam a folyosóra és a korlá-
ton keresztül a központi csarnokra tekintettem. 
CorSec őrök árasztották el az épületet, látható-
lag riasztották őket. Távoznom kellett azonnal, 
de az összes kijáratot elárasztották. Az ablakhoz 
léptem. Alattam törmelékhegy tornyosult. Túl 
mély, gondoltam, de nem volt más választásom, 
így a páncélom rakétáit bekapcsolva próba-sze-
rencse alapon levetettem magam a mélybe. Az 
ütés ereje hatalmas volt…

* * *

Amikor magamhoz tértem, sem a napszakot, 
sem a helyszínt nem ismertem fel, de megnyug-
tató volt a tény, hogy a zuhanás következtében 
végül nem szenvedtem el komolyabb sérü-
lést. A fémlemezeken keresztül áttört az ége-
tők lángjainak fénye, amelyet a szél által terelt 
lanyha ventilátorpropellerek osztottak nyolc 
egyenlő részre. Körülöttem dobozokba ren-
dezve elektronikus alkatrészek: processzorok, 
művégtagok, kábelkötegek hevertek. A kijára-
tot valamilyen, jellemzően a fóliasátrak szige-
teléséhez használt ponyvaszerűséggel fedték el. 
Felültem, a mellkasom sajgott, de nem tört el 
semmim, legalábbis a szúrás, amelyet éreztem, 
nem volt olyan súlyos. A földön alkatrészekkel 
babrált egy fiatal, fogóval rángatva ki egy tran-
zisztort valamilyen alkatrészből. Rám nézett, az 

Roncstelep
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arcán pár hetes kosz száradt, tekintete nem so-
kat árult el, de azt biztos volt, hogy semlegesen 
viseltetett felém. A ponyva félrehúzódott és egy 
android lépett be rajta. Önkéntelenül is a fegy-
veremhez kaptam, legalábbis oda, ahol lennie 
kellett volna, de a kezem levegőt markolt. Egy 
B1-es harci robot volt, a Független Rendszerek 
Konföderációjának, valamint a Kereskedelmi 
Szövetség seregének a harcosa, képzett gyilko-
sa, egy „zörgő”, ahogy a klónhadsereg katonáit 
becézték. A kezében lévő elektronikus törme-
lékhalmot a földre szórta, majd tekintetét rám 
szegezte. Fém és szálkábel szenzor szemeiből 
azonban mintha érzelmek sugároztak volna. 
Furcsamód bizalmat ébresztett bennem, rá-
adásul elég izgalom volt mögöttem, hogy ki-
használva a megnyugvás lehetőségét, fáradtan 
vessem magam hátra az ágyamon. Ekkor a 
ponyván keresztül különböző korú, nemű és 
fajú gyerekek szaladtak be, megölelték a robo-
tot és az ebéd felől érdeklődtek.

 – A bácsi is velünk ebédel? – kérdezték, majd a 
robotra néztek.

 – Ha kívánja. Velünk tart?

Bólintottam és egy kérdést szegeztem neki:

 – Hol vagyok?

 – Coronet városban, Bottoms, azaz „Üledék” 
városrészben. Nem túl gazdag környék, de ha 

nem vagy ellenség, itt 
meghúzhatod magad.

 – Köszönöm! – vá-
la szol tam, majd ki ká-
szá lód tam az ágyból.

Ahogy felkeltem, az 
egyik gyerek megra-
gadta a kezemet és ki-
vezetett. A coroneti nap 
itt is ugyanúgy sütött, 
mint máshol, de a füs-
tös levegő szürkévé és 
feketévé tette a környé-
ket, amelyet a földbe 

szúrt fáklyák neon fénye világított csak meg. 

* * *

Több napot is eltöltöttem körükben, miköz-
ben terveztem küldetésem további lépéseit. A 
helyzet, ahogy ide jutottam, furcsa kérdéseket 
vetett fel. Mi történt Kred Kloexszel? Miért 
nem védte senki a CorSec főhadiszállást? Mi-
ért árasztották el ügynökök az egész épületet 
alig pár perccel azután, hogy megérkeztem? Ki 
lőtt ránk az épület előtt és miért? Talán annak 
a hajónak a vezetője, aki ideérkezésemkor is 
rám támadt? Mit akart közölni Kir Bastra és 
egyáltalán hova lett? Érdemes keresnem, vagy 
csak ezt a nevet szánta nekem? 

Végezetül pedig ott volt Olia Chuichin, való-
színűleg ugyanaz, aki hosszan követett, de lát-
hatóan mégsem szánta rá magát, hogy felvegye 
a kapcsolatot velem. Vagy talán Kloextől akart 
valamit? A történet kezdett nagyon bonyolult-
tá válni, amin az sem segített, hogy kérdezős-
ködtem. Egyik este, amikor a Buckell Központ 
környékén nyomoztam – ami lényegében egy 
üzleti komplexum, hotel és vele egybeforrott 
bár volt – azt hallottam Kloexről, hogy rejté-
lyes körülmények között már vagy fél éve el-
hagyta a bolygót, és azóta sem tért vissza. Ez 
utóbbit mondjuk viszonylag könnyen tudtam 
cáfolni.

Annyiból mindenképpen érdemes volt eltöl-
tenem néhány napot az „Üledék”-ben, hogy 

B1 otthona
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megerősödhettem, és a B1-es személyében egy 
helyi barátra is szert tettem. Mint kiderült, a 
kommunikációs egységét egy 3PO protokoll-
droidból szerezte, a kódsorába pedig elég sok 
tudás vegyült. Sokat beszélgettünk arról a vi-
lágról, amelyben ő éli a hétköznapjait, azokról 
a mára Galaxisszerte megjelenő kihívásokról, 
amelyekkel nap-nap után megküzdenek itt 
(is). Beszélt a szegénységről és a túlélésért foly-
tatott harcról, a gyerekekről, akiket maga mel-
lé fogadott, és úgy általában azokról a krízi-
sekről, amelyek Coronet városának stabilitását 
is fenyegették. A területen jelen lévő népesség 
ugyanis álláspontja szerint olyan mértékben 
éli fel a bolygó erőforrásait, hogy az fenntart-
hatatlan. A környezetre gyakorolt terhelés a 
mezőgazdasági tevékenység számára alkalmas 
területek fogyatkozása, az élőlények eltűnése, 
illetve a legáltalánosabb szükségletek kielégí-
tetlensége, mint a higiénia, a tiszta ivóvíz és 
egészséges étel hiánya sokáig nem lehet fenn-
tartható. A város terjeszkedik és lassan elnyeli 
a környezetében lévő falvakat, amelyet azok 
népessége is megérez. Ráadásul a jelenleg még 
falvakban élőknek is egyre jobban megéri Co-
ronetben szerencsét próbálni, amely a terme-
lés felhagyásával vagy csökkentésével jár vidé-
ken és új életformát kínál a falusiak számára. 
A technológiai fejlődés esély egy jobb világra, 
ahogy mondogatni szokta – hiszen engem is 
ez hozott létre –, de sokan elfecsérlik ezt a le-
hetőséget.

 – Sokkal gyakrabban látok az utcákon elve-
szett lelkeket, a maguk útját járó szerencse-
vadászokat és megkeseredett lakosokat, mint 
az empátia gyakorlóit – mondta.

Határozottan az volt a benyomásom, hogy 
valóban átérzi, amit mond, és nem egy es-
tén, amelyet a városban folytatott kutatás 
után együtt töltöttünk, úgy éreztem, mintha 
egy régi baráttal beszélgetnék. A napok során 
kezdtem átlátni azt a kihívást, amellyel majd 
talán ezeknek a gyermekeknek is meg kell küz-
deniük, akiket maga köré gyűjtött, rögtönzött 
árvaházat létrehozva, védve a jövő letétemé-
nyeseit Korélia számára. És megmentve ezeket 

a gyermekeket attól, hogy a Fehér Férgek be-
hálózzák őket.

A problémák sorában a népességszám rendkí-
vül gyors növekedése, a demográfiai robbanás 
sokszor került szóba. A robbanásszerűen nö-
vekvő népességszám Galaxisszerte sok helyen 
megoldhatatlannak tűnő nehézséget jelentett. 
Számos esetben vezetett ahhoz, hogy tömegek 
szenvedtek hiányt megfelelő mennyiségű vagy 
minőségű élelemből, valamint járult hozzá a 
különböző válságokhoz, a környezetszennye-
zéshez és a természetes egyensúly megbom-
lásához, a globálissá vált hálózataik mentén 
különös gyorsasággal terjedő betegségek meg-
jelenéséhez. Hozzájárult továbbá több helyen 
a városok népességszámának rendkívül gyors, 
olykor olyan mértékű növekedéséhez, amely 
konfliktusok tömegéhez vezetett, s egyúttal 
melegágyát adta a fokozódó bűnözésnek. A 
helyzetet csak nehezítik a planéták között fo-
lyó, szinte mindig jelen lévő katonai ellentétek. 
Ezek nagyrészt a kifogyó erőforrásait pótolni 
igyekvő társadalmak rablóhadjáratai. Megvolt 
az esély, hogy a Galaktikus Szenátus képében 
a planéták összefogva tudják megoldani a Ga-
laxist átható problémákat, arról nem is beszél-
ve, hogy míg nálunk inkább a fenti kérdések 
dominálnak, számos bolygó küzd az elnépte-
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lenedés vagy elsivatagodás (utóbbi folyamat, 
lényegében egy terület sivataggá válására utal) 
problémájával, vagy vált törvényen kívüliek 
területévé. A Birodalom csak még nagyobb 
káoszt hozott. 

Szeretett elmélyülni ezekben a kérdésekben. Azt 
is megtudtam, hogy elektronikai alkatrészek 
bontásából élnek, a bennük lévő ritka fémeket 
kiolvasztják, majd értékesítik, illetve mindent 
újrahasznosítanak, amit csak lehet. 

Magam is beszéltem neki a küldetésemről, de 
csak nagy általánosságban. Miután a nyomo-
zásom nem vezetett sikerre, szinte minden 
szál zsákutcába vezetett, végül úgy döntöttem, 
hogy az utolsó nyomon indulok el, amit még 
nem tártam fel, és megkeresem Olia Chui-
chint. Összeszedtem a felszerelésemet, és ki-
léptem a sátorból. A cuccaim egy részét a kö-
zeli raktárépületben tároltam, így arra vettem 
az irányt. A bejáratnál meglepő módon Bel 
Bastra állt, és éppen hevesen vitázott valami-
ről B1-gyel. Amint megérkeztem, mind a ket-
ten elhallgattak, tudtam, hogy rólam lehetett 
szó.

 – Ezek micsodák? – szegezte nekem a kérdést 
Bel. Én pedig azon nyomban rájöttem, hogy 
balga mód a kristályokat elfelejtettem ko-
rábban magamhoz venni. Most – akárhogy 
is –, de hozzá kerültek.

 – Kristályok, semmi jelentős – intéztem el a 
kérdést ennyivel.

 – Érdekes – mondta Bel – Pont olyanok, mint 
a Korélia lángja. Azt hittem, ilyen csak egy 
létezik az egész Galaxisban.

 – Úgy érted, láttad már ezt a követ?

 – Igen, sokan láttuk már…

 – Beszélj, hol láttad! – szólaltam meg kicsit ta-
lán vehemensebben, mint indokolt lett vol-
na, mert Bel arcán rémület jeleit láttam.

 – Az Aina Diara közösségben.

 – Mondd meg, hogy jutok oda!

 – Inkább megmutatom.

Bel segítségével feltűnően gyorsan jutottam 
el az említett apró közösség településére, amit 
részben annak is köszönhettem, hogy B1 jó 
viszonyt ápolt a helyiekkel, akik zöldséggel, 
gyümölccsel, egyéb helyi termékekkel látták 
el őket, cserébe olyan holmikért, amelyeket a 
városból tudtak a leghatékonyabban beszerez-
ni. A településre érve egy kis falu képe tárult 
fel előttem, a helyiek sürögtek-forogtak, va-
lószínűleg valamilyen ottani megbeszélésnek 
lehetett vége, mert egy nagy épületből léptek 
ki éppen és indultak dolgukra. Sokan megnéz-
tek maguknak, de nem ellenségesen, sokkal 
inkább érdeklődő arccal. Odaléptem az egyik 
falusihoz és Olia Chuichin után kérdezősköd-
tem. Az illető némi gyanakvással nézett rám, 
éppen válaszolt volna, amikor a hátam mögül 
egy hang szólalt meg:

 – Már vártalak.

Nyilvánvaló volt számomra, hogy Olia az. Meg-
fordultam, a közösségi ház bejáratában állt.

 – Gyere! Mutatok neked valamit! – mond-
ta, majd meglendítette a karját, és egy laza 
mozdulattal kifordult a kapunyílásból, hatá-
rozott léptekkel elindulva a falu határába.

Ahogy sétáltunk, kerteket, üvegházakat láttunk, 
amelyben a helyi lakosok serénykedtek, gon-
dozták a növényeket.

A Jedi rend jele
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Olia nyaklánca

 – Mi itt egy olyan gazdálkodási formát kívánunk 
megvalósítani, amely a helyi közösség számára 
fenntartható módon biztosítja a megélhetést. 
Amikor elhagytuk Coronet városát, akkor 
vágtunk bele abba, hogy ezt a kis, korábban 
kihalt falut felélesszük, és mára elég szép ered-
ményeket értünk el. A közösségünk tudato-
san tervezi meg működését, szervezi életét 
úgy, hogy maximalizálja a harmóniáját a 
környezetével. Mindent igyekszünk helyben 
beszerezni, ideértve az építőanyagokat is. Ha 
megnézed, itt minden olyan alapanyagokból 
készült, amelyeket a közelben fellelhetsz, rá-
adásul közvetlenül a környezetből minimális 
átalakítással nyerhetsz ki. Ez fontos eleme 
annak, ahogy mi élünk, vagyis a tevékenysé-
günk során úgy érjük el az önellátást, hogy a 
számunkra szükséges alapvető termékeket és 
szolgáltatásokat a helyben elérhető erőforrá-
sainkból állítjuk elő, figyelembe véve a termé-
szet igényeit, ciklusait, ütemét, fejlődését, sa-
játosságait. Ahogy láthatod, mindenhol, ahol 
csak lehetséges megújuló energiaforrásokkal 
dolgozunk. Ezek közül egyaránt használjuk a 
nap, a szél és a víz energiáját is. Mindezeken 
túl hasznosítjuk az úgynevezett geotermikus 
energiát (a bolygó belső hőjéből származó 
energia), illetve hőszivattyúink is vannak. 
A gépek energiaigényét bioüzemanyagokkal 
látjuk el, illetve a hulladék kapcsán törek-
szünk arra, hogy egyfelől eleve ne keletkezzen, 
ha pedig mindez nem megoldható, a maradé-
kot újra tudjuk hasznosítani.

Megújuló energiaforrások azok az erő-
források, amelyek emberi léptékben 
mérve is képesek újratermelődni.

A hőszivattyú egy olyan eszköz, amely 
alacsonyabb hőmérsékletű környezet-
ből hőt von el és azt magasabb hőmér-
sékletű helyre szállítja. Hasonló elven 
működik a hűtőszekrény.

A bioüzemanyag növényi vagy állati 
eredetű biomasszából előállított üzem-
anyag.

Leült egy félreeső részen, egy kis oszlopos fa-
építmény közepén. 

 – Tudom, miért jöttél! – és a nyakláncához 
nyúlt. Felpattintotta annak zárját, és kinyi-
totta a kis ablakot. A medálionból fény áradt 
szét, és megpillantottam egy ugyanolyan 
kristálydarabot, mint amiket eddig üldöz-
tem. Gyorsan kaptam volna utána, de meg-
őriztem a hidegvéremet. Kiemelte a követ, 
majd felém nyújtotta.

Gyanakvással nyúltam a kőért. Rögtön a nabooi 
kalandomra gondoltam, s egyből egy hamis 
kristály képe villant az emlékezetembe. Nem 
lehet, hogy ilyen simán hozzám kerül, gondol-
tam, de nem akartam elszalasztani a lehetősé-
get. Ahogy átvettem, Olia sokatmondóan rám 
nézett, de nem szólt.

 – Miért? Miért adod nekem csak így? – kérdez-
tem.

 – Tudom mi ennek a kőnek a forrása. Ez egy 
ősi jedi szerkezet darabja, fontos emléke 
annak a kornak, amikor még meghatáro-
zó szereplői voltak világunknak. Sok min-
dent jelent, de engem arra a korra emlé-
keztet, amikor is Galaxisszerte jedilovagok 
törekedtek arra, hogy kiismerjék a világot 
átható Erőt, annak természetét, és egy életen 
át tartó tanuláson keresztül elsajátítsák tö-
kéletes használatát. A jedik útja az én értel-
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mezésem szerint egyfajta harmóniakeresés, 
amelynek a célja az Erő megismerése, és a jó 
szolgálatába állítása. Nagyon fontos eleme 
önmagunk folyamatos fejlesztése, a bölcses-
ség keresése, az önzetlen szolgálat. Nem utol-
só sorban ezen gondolatrendszer központi 
része a természettel való kapcsolatteremtés. 
Nagyon közel áll ez ahhoz, ahogy mi tekin-
tünk a világra. Célunk, hogy harmonikusan 
fejlődjünk, ami számunkra annak a gondo-
latnak a gyakorlatba ültetését jelenti, misze-
rint úgy éljünk, gazdálkodjunk, hogy mialatt 
a saját szükségleteinket kielégítjük, egyúttal 
biztosítsuk a lehetőséget arra is, hogy ezt a 
jövőbeli generációk is megtehessék. Nevez-
hetjük ezt fenntartható fejlődésnek is, amely 
során figyelemmel vagyunk a környezet 
szükségleteire is. Nem más ez, mint a jövőnk 
megmentése, amelyhez más oldalról, de a te 
küldetésed is kapcsolódik.

 – De miért nem adtad oda Coronetben?

 – Tudom, furcsa lehetett, ahogy a nyomotok-
ba eredtem, de kerestem az alkalmat, hogy 
négyszemközt beszélhessünk. Magam nem 
ismerem Kred Kloexet, és nem tudtam, hogy 
bízhatok-e benne. 

A Razor Crest

A szót az eddig csendben figyelő Bel Bastra vet-
te át:

 – A bátyám, Kir Bastra jelezte nekem küldeté-
sed célját, és felhívta a figyelmemet rá, hogy 
amíg nem teszi meg a megfelelő lépéseket, ne 
lépjek veled kapcsolatba. 

 – Az életemre tört. Pontosabban az emberei 
törtek az életemre.

 – Kir nem akart ártani neked. Mások azonban 
igen. Előbb egy planetográfus érkezett, ő csak 
kérdéseket tett fel. Majd megjelent az inkvizí-
tor is, ő már követelőzött.

 – Inkvizítor? – kérdeztem meglepetten, de 
Olia készségesen megmagyarázta:

 – Vader nagyurat szolgálják. Jedi gyilkosok. 
Állítólag a nagyúr küldte a planetográfus 
után és utánad, hogy megtorolja, hogy meg-
loptátok a mustafari kastélyát. Kir értesítette 
a tudóst és téged is figyelmeztetni akart, de 
nem tudott veled úgy kapcsolatba lépni, hogy 
az ellenségei ne járjanak mindig egy lépéssel 
előtte. Segíteni akart, mindaddig amíg… – a 
hangja elcsuklott.

 – Amíg?

 – Amíg élt – vette át a szót ismét Bel, miután 
kitörölte a könnyeket a szeméből – A türel-
metlenségében az inkvizítor végzett vele. Le-
het a planetográfussal is…

Érdekes módon, ahogy tartottam a kristályt, 
bennem is furcsa, baljós érzések kezdtek el ural-
kodni.

 – Ugye nálad jó helyen lesz a kristály? – mond-
ta, mintha most bizonytalanodott volna el 
annak helyessége felől, hogy átadta nekem a 
szilánkot.

 – A szándékaim tiszták vele kapcsolatban, hogy 
azt – ezek szerint – Bastra is tudta.

Bizalomteljesen bólintott. Megköszöntem az 
ajándékot, majd visszaindultam a járművem-
hez. Ahogy beültem a kabinba, elgondolkod-
tam. Kir Bastra halott, és talán Hendar is. Hiá-
ba van meg öt kristály, de továbbra sem tudom, 
mit kell tennem velük. Hogyan tovább? Az 
űrhajóm megsérült, és alkatrészt nem igazán 
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tudtam volna feltűnés nélkül szerezni. Ekkor 
egy gondolat villant az elmémbe. Felkeresem 
Kloex rejtekhelyét, hátha a segítségét kérhe-
tem.

* * *

Nem tudtam eltéveszteni az utat és a rejtett ka-
bint, ahogy a városba értem. Figyeltem arra, 
hogy az állítólagos inkvizítor, aki valószínűleg 
a CorSec oldaláról engem ért támadásokért és 
Bastra haláláért felel, ne találjon rám. Ebben jó 
voltam, egy mandalori ilyesmiben kiváló, kü-
lönben nem mandalori. A kabin ajtaja elé lépve 
meglepve tapasztaltam, hogy a zár aktiválódik, 
majd az ajtó kinyílt. Ahogy benéztem a terem-
be, láttam, hogy minden ki van ürítve. Középen 
egy levél fogadott:

„Mandalori, ha ezeket a sorokat olvasod, életben 
vagy és valószínűleg a kristály is a birtokodban 
van. Fontos üzenetet hagyok neked, amely meg-
mentheti az életedet, ha bízol bennem. A minket 
ért támadás után megtudtam, hogy a küldetésed 
olyanok útjában van, akik egész komoly csapdát 
állítottak számodra, s ugyan eddig nem mond-
tam, de számomra is. Ne bízz senkiben, hanem 
hagyd el a bolygót, amilyen gyorsan csak tudod! 
Hagytam neked egy ajándékot is az együttműkö-
désünk emlékére. A kristály mellett szép párost 
fognak alkotni. Menekülj! Kled Kloex”Az üzenet 
mellett egy hengerszerű tárgy hevert: a fény-
kard. Nem kapcsoltam be, de az üzenet lénye-
gét értettem. Most mit tegyek? Alkatrész nélkül 

nem juthatok tovább, és „hivatalos” közlekedési 
eszközzel sem hagyhatom el a bolygót úgy, hogy 
ne keltsek feltűnést. 

B1! Hogy erre eddig nem gondoltam! A békés 
robot alkatrészeket gyűjt és ad el, ha valaki, ő 
biztos tud segíteni. 

Az út B1 rejtekhelyére körülményes volt, főleg, 
hogy továbbra is kerülgetnem kellett a CorSec 
őrjáratokat, de végül biztonságban megérkez-
tem. A lerakaton túl nagy volt a csend, így elő-
vettem a sugárvetőmet, és az árnyékban lopózva 
közelítettem meg a központi sátrat. Ahogy be-
nyitottam, B1-et az ablaknál állva találtam, de 
nem mozdult. A következő pillanatban egy lö-
kést éreztem a mellkasomon, amely olyan erővel 
vágott hátra, hogy a sugárvető is kiesett a kezem-
ből. A holmim szanaszét repült a földön. Vörös 
színű fénykardnyaláb zúgott a koponyám felé. 
Odébb bukfenceztem, de ezáltal a fegyveremtől 
is eltávolodtam. Egy acélmaszkos alak állt előt-
tem, jedikre jellemző, de éjfekete ruházatban. 

Még nem volt dolgom inkvizítorral, de azonnal 
tudtam, hogy neki valamilyen köze lehet hoz-
zájuk. A sugárvetőre pillantottam, miközben 
ellenfelem támadást indított. Nem volt esélyem 
elérni, ráadásul valami a bokámba kapaszkodott 
és elrántott, így a felém irányuló vágás hárítása 
is kétségessé vált. Reflexszerűen kaptam az ar-
comhoz, várva a biztos véget. A következő pil-
lanatban szikrázva sistergő világosság mart az 
arcomba. A kezemben volt a Kloex által nekem 

Az inkvizítor fénykardja
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adott fénykard. Bár azt, hogy hogyan került oda, 
nem tudom, de megmentette az életemet. Hirte-
len egy másik fénykard szakította át a levegőt, 
amelyet ellenfelem még hárított, de ez elég időt 
adott nekem, hogy egy bukfenccel a fegyverem-
hez érjek. Ahogy felkaptam a sugárvetőt, az alak 
azonnal eltűnt. 

A mellettem lévő zöld fénykard, mintha mág-
nes vonzaná, repült vissza, majd a sugár eltűnt 
a markolatban. A fény mögül kibontakozott 
Kloex alakja. Azt a ruhát viselte, amely a biro-
dalmi rohamosztagos páncélja és a tiszti egyen-
ruha mellett volt kiállítva korábban a raktárá-
ban. 

Hirtelen szóhoz sem jutottam. Egy jedi? Végig 
egy jedivel kalandoztam és még csak fel sem 
tűnt?

 – Muszáj volt azt a látszatot keltenem, hogy el-
menekültem. A gonosz erői határtalanok le-
hetnek, és a legapróbb hiba is komoly veszély-
be sodorhatott volna minket.

Összezavarodtam. A kard, amely csak úgy a ke-
zemben termett, és most Kloex?

 – Mi folyik itt? – kérdeztem, de ő nem vála-
szolt, hanem kezét kinyújtotta a sátor felé, 
amelyből B1 és A5 lépett elő.

Igen, megtalálták a robotomat, megjavították 
és elhozták nekem. Talán ez volt a legszebb pil-
lanat itt tartózkodásom alatt. Ahogy a droidok 
előléptek, már tudtam, hogy hosszas diskurá-
lásra nem lesz idő. Kloex határozottan jelezte, 
hogy indulnunk kell. A hajómat megjavították, 
de az ellenség még a közelben ólálkodik, így 
nincs vesztegetni való időnk. Valahol Coronet 
zegzugos csőrendszere mentén haladtunk, míg-
nem elértük a várostól nem messze lévő part-
szakaszt. Útközben nem beszéltünk. 

A gépem roncsnak álcázva, de valóban itt volt, 
működőképesen. Ahogy megláttam, szinte nem 
hittem a szememnek. Tehát ezek szerint utazá-
som alatt mindvégig a jedik látóterében voltam?

 – A jedik rendje ma már nem létezik abban a 
formájában, ahogy egykoron. De néhányan 
még élünk a Galaxisban. Én küldtem neked a 
megbízást R’túl ősi városáról és a kristályokról 
is. Tisztán éreztem mandalori, hogy az Erő 
vezeti utadat.

Magyarázata a jedik filozófiájának függönye 
mögé rejtőzött, de valahol értettem, mire gon-
dolt. Nem sokat tudtam az Erőről, sem a man-
dalori neveltetésem, sem a gyerekkorom nem 
sok lehetőséget biztosított a jedik kultúrájának 
megismerésére. De azt valahonnan tudtam, 
hogy a szándékaimat jól ismeri és valamiért úgy 
éreztem (!), hogy ezt az Erő súgta meg neki. Be-
léptem a gépembe és Kloexhez fordultam. 
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 – Szóval végig te irányítottad a szálakat? Fo-
gadjunk, hogy te mondtad Kir Bastrának is, 
hogy küldjön nekem üzenetet! – ám a gran 
csak mosolygott.

 – Jól gondolod, mandalori! Kir Bastra régi 
barátom, ahogyan a testvére, Bel is. Valóban 
én kértem meg őket, hogy segítsenek téged. 
Sőt, nem csak őket – mutatott B1, a segítő-
kész rohamdroid felé. 

 – Kristályt említettél a megbízásban. Szereztem 
egyet a Tatuinon, a Mustafaron, a Corus-
canton, a Dagobahn. Egyet itt, a Korélián. 
Már ötnél tartunk. Ezek szerint elég lesz ez az 
öt is nekünk?

 – Összesen valóban hét kristály van – mond-
ta –, amelyek együtt hihetetlen erős erőteret 
képesek létrehozni, amelyen nem hatol át a 
legerősebb energianyaláb sem. A hét kristály 
így együtt – de csak mind a hét – egy egész 
bolygóra kiterjedő pajzsot alakít ki. Ám a 
legenda szerint a hét kristályt elrejtették a 

galaxis hét különböző bolygóján, 
méghozzá úgy, hogy 

minden kristály elve-
zet egy másikhoz, de 
csak egyetlen má-
sikhoz. Kir Bastra 

titokban kinyo-
mozta, hogy 

a Lángot hajdanán R’túl ősi városából hozta 
ide egy telepes, így hát ott kellett keresni a 
következő kristály koordinátáit. Eleinte csak 
a koordináták megszerzésével akartunk meg-
bízni. De miután megismertünk rájöttünk, 
hogy valójában, sokkal több eséllyel kecsegtet, 
ha te próbálod összegyűjteni őket…

 – Akartunk? Megismertünk? – kérdeztem visz-
sza a többesszám hallatán, majd hirtelen 
kezdett összeállni a kép – Amikor az az alak 
lesújtott rám a kardjával, te segítettél hárítani 
az ütést?

 – Sajnos ahhoz későn érkeztem. Ha egy fél perc-
cel korábban érzékelem a veszélyt, odaérek 
időben, de így csak a végén tudtam közbe-
avatkozni – mondta, majd mosolyra húzó-
dott a szája és hozzátette:

 – A mai napra vannak még meglepetéseim! – 
Ellépett az ajtóból, ahol egy ismerős alak 
körvonalai rajzolódtak ki. 

 – Hendar! – kiáltottam fel meglepetten.

 – Így igaz – bólintott Kloex – Hendar az elejé-
től nekem, vagy pontosabban velem dolgozott. 
Az ő bizalmát sokkal nehezebben nyerted el, 
mint az enyémet. 

 – Talán nem kellett volna úgy kiütnöd a Co-
ruscanton – felelte fanyarul a planetológus, 
de legyintett, és előhúzta oldaltáskájából a 
nabooi kristálydarabot – Most már van hat 
kristály, te döntesz mandalori, hogy mi legyen 
a sorsuk!

 – Tudom mi a célpont! – vágtam rá azonnal 
– A Mandalor! Meg kell mentenünk! De hat 
kristály nem lesz elég!

Pez és A5 hazaúton
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Koréliai tartózkodásom kissé hosszabbra sike-
redett, mint terveztem, és még mindig hiány-
zott a hetedik kristály. Ültem az űrhajóban és 
vadul gondolkoztam, hogy merre lehet a hete-
dik ékkő, merre induljak. Talán a dagobahi kris-
tálynak kellett volna elvezetni a hetedikhez? De 
a Dagobahra is mintegy véletlenül vetődtem, 
a kövek ugyanúgy kirántottak a hiperűrből, 
ahogy az Eriadura menet az Alderaannál. Na de 
mi van, ha az sem volt véletlen, és akkor is egy 
kristály nyomát jelezték? 

Épp azon voltam, hogy megosszam új elmélete-
met Hendarral, régi-új szövetségesemmel, ami-
kor hirtelen valami állat nyüszítését és kaparását 
hallottam a háttérből. Először az Eriadun be-
gyűjtött adu-rókák jutottak eszembe, ám azokat 
már a Coruscanton leadtam a megrendelőnek, 
jóval azelőtt, hogy találkoztam volna Hendar-
ral. Akkor meg mi lehet? Némi keresgélés után 
meg is pillantottam a hang gazdáját, hát persze, 
a voorpak, el is felejtettem! A kis fehér szőrmók 
éhesen kaparászott az egyik tárolórekesz előtt.

 – Ó, rólad meg teljesen elfelejtkeztem a nagy 
hajszában! Sajnálom kisöreg! – motyogtam, s 
gyorsan kerestem némi szárított élelmiszert, 
amit mohón majszolni kezdett.

 – Látom remekül összemelegedtetek – mosoly-
gott Hendar a pilótafülke ajtajában – A kül-
detés után lesz egy utad még a királynőhöz, 
hogy bezsebeld a váltságdíjat.

 – A királynőhöz? – néztem értetlenül – Már-
mint a nabooi királynőhöz?

Hirtelen összeállt a kép: fiatal lány, rengeteg 
pénzzel és a nabooi elitre jellemző házikedvenc-
cel. Hogy lehettem ennyire vak? Hendar fülig 
érő szájjal vigyorgott.

 – Ez volt a próbatétel mandalori! A királynő 
ragaszkodott hozzá, hogy tegyük próbára a 
lelked. Jóllehet én csak a Coruscant után bizo-
nyosodtam meg arról, hogy helyén a szíved, de 
Őfelsége az elejétől egyetértett Kloexszel, hogy 
hagyjuk rád a kristályok keresését – mondta 
még mindig vigyorogva a planetográfus, 
majd hozzátette:

 – Nézd csak meg jobban kis barátod nyakörvét!

Gyorsan megvizsgáltam az állat nerfbőr nyak-
örvét, amely szinte teljesen beleveszett a fehér 
szőrzetbe. Eddig nem is vettem észre, hogy a 
nyakörv alsó részén fényesen csillog valami: a 
hetedik kristálydarab! 
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 – Így igaz – nevetett Hendar –, végig nálad volt 
ez a kristály is! Amikor felfedtem a királynőnek 
a tervemet, elmesélte, hogy látott már egyszer 
hasonló kristályt. Arra az ékköves nyakörvre 
emlékeztette, amit még az ifjú alderaani her-
cegnő ajándékozott házikedvence számára a 
legutóbbi látogatása során. Az állat azonban 
a minapi ünnepi kavarodásban elcsatangolt 
a fővárosban, utoljára az űrkikötőben látták 
nyomát. Adódott hát a lehetőség, hogy téged 
bízzunk meg a voorpak megkeresésével. Tud-
tuk, hogy a jelentős jutalomnak amúgy sem 
tudnál ellenállni…

 – Szép kis összeesküvés, mondhatom – morog-
tam az orrom alatt, miközben gondosan 
bekentem zselével a kristályokat. Óh, már 
értem, hogy miért okoztak a kristályok na-
vigációs problémát! Hiszen nem kettő volt 
belőlük a hajón, hanem három! 

 – Tudod! – somolygott tovább Hendar – 
Állítólag Minna Varigk is kedvelte a rejtvé-
nyeket.

Már épp azon voltam, hogy rákérdezzek arra, 
hogy ki is az a Minna Varigk, amikor lassan el-
kezdtek felszínre bukni az emlékeim. A haldok-
ló ősi város, a búgó hangú togruta nő, a küldetés.

 – Minna Varigk tervezte a kristálypajzsot, 
ugye? – kérdeztem, de tudtam már a választ.

Hendar arca elkomorult egy pillanatra, majd ki-
mérten bólintott.

 – Még a Köztársaság Fénykora idején, igen. Jedi 
geológus volt, aki mindent megtett azért, hogy 
megoltalmazza a természet és a társadalom 
csodáit – felelte óvatosan – Nem gondoltam, 
hogy hallottál róla mandalori! Tele vagy meg-
lepetéssel!

 – Sőt, találkoztam is vele! – vágtam rá titokza-
tosan, majd a leesett állú planetográfust fa-
képnél hagyva visszatértem a pilótafülkébe.

* * *

Ilyen hamar sose értem még haza. Ha nem lett 
volna rajtam a nehéz beskar páncéllal borított 
kesztyűm, valószínűleg tövig rágtam volna a 

körmömet, a Magból a Külső Gyűrűbe vezető 
úton. Hogy elvonja a figyelmemet, A5 előbányá-
szott mindent a hajó számítógépéből arról, amit 
a Mandaloron történt legfrissebb események-
ről tudni érdemes. Még egy birodalmi propa-
ganda-holót is elcsíptem, amelyben az álmatag 
Shug Giennah beszélt mindenféle vérszomjas 
mandalori terroristáról. Furcsán ismerősnek 
tűnt a Palpatine-rajongó riporter, mire rádöb-
bentem, hogy a dagobahi látomásomban ő is je-
len volt. Kérésemre, A5 összegyűjtött mindent, 
amit tudott. Giennah néhány napja nem jelent-
kezett a hírekben, egy emberi nő helyettesítette. 
Állítólag, egy nagy szenzáció miatt kapott egy 
hét eltávot. Ez az indoklás túlzottan ismerős volt 
a dagobahi látomásomból.

 – Sietnünk kell! – sürgettem A5-öt.

* * *

Hamarosan kiléptünk a hiperűrből és megpil-
lantottam a Mandalor ismerős szürkeségét, a 
körülötte keringő Concordiával. Izgatottan és 
idegesen futtattam végig a szenzorokat, de sze-
rencsére nem mutattak szokatlan objektumot a 
rendszerben. Utam során, az A5 által összegyűj-
tött adatok között rábukkantam egy régi, klón-
háborús azonosítóra, amelyet még a Halálőrség 
tagjai használtak. Reméltem, hogy még mindig 
működik.

Némi statikus zörejt követően egy határozott, 
parancsoláshoz szokott női hang recsegett fel a 
kommunikátoron. Bemutatkozás nélkül is
azonnal felismertem:  
Bo-Katan Kryze,  
a mandalori  
felkelés  
veze-
tője. 

a Mandalor ismerős szürkesége
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Gyorsan megadtam neki nevem és klánom, 
majd röviden beszámoltam neki a küldetésem-
ről, és a veszélyről. Hitetlenkedett, még senki 
sem hallott efféle fegyverről, de megengedte, 
hogy leszálljak a bolygó déli sarkvidékén. Sür-
getett az idő.

* * *

Az arctalan mandalori harcosok gyűrűjében né-
mileg megnyugodott a lelkem, s az akció többi 
részét már Hendarra bíztam. Végül is mégis-
csak ő a planetológus. Ő javasolta azt, hogy a 
hét kristályból kettőt-kettőt a bolygó északi és 
déli pólusán, míg a maradék hármat az egyenlí-
tő mentén helyezzük el. 

Sietve beizzítottuk a jetpackjainkat és követ-
tük Hendar útmutatását. Nem tudom, hogy a 
planetográfus milyen szempontok alapján szá-
mította ki a koordinátákat, mindenestre biztató 
volt, hogy a kristályok helyükre kerülve hirte-
len új színt vettek fel: az északi póluson kékek, 
a délin zöldek lettek, az egyenlítő mentén pedig 
ametiszt-lilává váltak. Varázslat, gondoltam. Ez 
még a mindentudó geológusok számára is biz-
tos fejtörést okoz majd.

Mihelyt a kristályok a helyükre kerültek, vissza-
tértünk a hajóra és vártunk. 

Két napig kuksoltunk teljes rádiócsendben, 
amikor kiugrott a hipertérből a rémisztő űrál-
lomás. Félelem és rettegés kúszott végig a gerin-
cemen, a mellettem ülő Hendar pedig teljesen 
elfehéredett. Még jó, hogy a maszkom eltakarta 
az arcomat. A5 idegesen csipogott valamit, de 
még a kis szőrös voorpak is nyüszíteni kezdett. 

Perceken belül megpillantottam a fókuszált zöld 
sugarat, ahogy elhagyta az űrállomást és feltar-
tóztathatatlanul tört előre a bolygó irányába. 
Legszívesebben lehunytam volna a szemem, de 
erőt vettem magamon, hogy végignézzem az 
otthonom pusztulását vagy megmenekülését. 
Nem volt helye gyengeségnek.  

Másodpercek teltek el, de óráknak éreztem, 
ahogy a sugár elérte a planétát.

…Aztán hirtelen szertefoszlott. Hirtelen színes 
fények villantak a légkör határán, s a pusztító 
zöld sugár kialudt. A kristálypajzs működött. 
Néhány perc néma csendet követően a mes-
terséges űrállomás dolgavégezetlenül eltűnt. 
El tudtam képzelni a pökhendi Tarkin arcát a 
kudarc láttán. Biztosan ezt is a tudósokra és a 
mérnökökre fogja majd.

Ez persze legyen a Birodalom baja. Az én kül-
detésem sikerült, a Mandalor megmenekült! Ez 
valóban nagyobb jutalom, még milliónyi kredit-
nél is!
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1. Alsó légkör: a földfelszíntől kb. 80 km ma-
gasságig terjedő zóna. Részei a troposzféra, 
a sztratoszféra és a mezoszféra.

2. Arid: száraz.
3. Arktikus légtömeg: hűvösebb területekről 

származó, hideg, magasnyomású légtömeg.
4. Aszteroida: szabálytalan alakú égitest, amely 

jellemzően egy csillag körül kering. Mére-
tük rendkívül változó, 2 méterestől a közel 
100 km-es átmérőig. 

5. Átlaghőmérséklet: egy adott időszak (nap, 
hónap, év) hőmérsékleti értékeinek szám-
tani átlaga. Magyarország évi középhőmér-
séklete 9-12°C.

6. Bányamérnök: a bányában zajló munkála-
tokat felügyelő és irányító, ehhez végzett-
séggel rendelkező személy.

7. Bányászat: a föld belsejében található hasz-
nosítható nyersanyagok, erőforrások feltá-
rását és kitermelését célzó tevékenység.

8. Bentoszlakó: aljzatlakó.
9. Biodiverzitás (diverzitás): sokféleség, faj-

gazdagság, fajok sokfélesége.
10. Biom: hasonló ökológiai igényekkel rendel-

kező életközösség.
11. Bolygó: szilárd, folyékony és/vagy légnemű 

anyagokból álló, nagyobb tömegű égitest, 
amely egy csillag vagy csillagmaradvány kö-
rül kering. Elegendően nagytömegű és me-
leg ahhoz, hogy közel gömb alakot vegyen 
fel, viszont nem elég nagytömegű ahhoz, 
hogy belsejében meginduljon a magfúzió. 
Mozgása során a bejárt űrt a kisebb törme-
lékektől „tisztára söpri”. A csillagközi térben 
is lehetnek bolygószerű égitestek, amelyek 
vagy valamely csillagrendszerből lökődnek 
ki, vagy csillagközi por összesűrűsödésével 
jönnek létre. A csillagászok már találtak 
bolygókat más csillagok körül is. Ezeket 
exobolygóknak nevezzük. A bolygókkal 
foglalkozó tudományág a planetológia.

12. Csapadék: szilárd, vagy cseppfolyós halma-
zállapotú (a Földön vízalapú), a légkörből 
kihulló anyag.

13. Csillag: magjában általában nukleáris ener-
giatermelés (magfúzió) zajlik, így saját fény-
nyel rendelkező égitest (szemben a boly-
gókkal, amelyek központi csillaguk fényét 
verik vissza, és elenyésző saját sugárzást bo-
csátanak ki). A csillagok voltaképpen izzó 
gázgömbök (plazmagömbök), amelyek fő 
alkotóeleme a hidrogén és a hélium. Életük 
végén – tömegüktől függően – fehér törpe-
csillaggá, neutroncsillaggá vagy fekete lyuk-
ká omolhatnak össze. Ezen objektumokban 
normál esetben már nem zajlik magfúzió.

14. Csuszamlás: a tömegmozgások egy típusa, 
amely szárazföldön, vagy víz alatt is előfor-
dulhat. Gravitáció hatására alakul ki, ami-
kor a földlejtők stabilitása különböző ténye-
zők hatására csökken.

15. Demográfiai robbanás: a népesség számá-
nak gyors és ugrásszerű növekedése. 

16. Deregulációs, liberalizációs politikák: legtá-
gabb értelemben a különböző korlátozások 
csökkentése, megszüntetése, szűkebb érte-
lemben különböző, a termékek és szolgálta-
tások áramlását lassító akadályok számának 
és mértékének csökkentése, amely egyúttal 
együtt járhat a piaci hatások erőteljesebb 
érvényesülésével és az állami szerepvállalás 
csökkentésével.

17. Deviza: külföldi számlapénz.
18. Diplomácia: az államok egymás közötti kap-

csolatainak ápolására irányuló tevékenység.
19. DNS: dezoxiribonukleinsav. Összetett, csa-

varodott kettős spirálú molekula, örökítő 
anyag, amely az adott élőlény genetikai in-
formációit tárolja magában.

20. Dűnevonulat: a szél szállította homokhor-
dalék felhalmozódásával (akkumulációjá-
val) keletkezett, több száz méter, vagy több 
kilométer hosszú (pl.: keresztirányú vagy 
hosszanti) dűnék vonala.

A szövegben nem magyarázott  
földrajzi fogalmak 
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21. Éghajlat: adott égitest, adott területének hosz-
szú távú, legalább 30 éves átlagos időjárása.

22. Egy nap: az az időtartam, ami alatt a Föld 
(vagy más bolygó, hold) egyszer körbefordul 
a forgástengelye körül. A „24 óra” csak egy 
megközelítő szám: a pontos értéke a Földön 
23 óra, 56 perc, 4,1 másodperc. Ez az érték 
az egyes bolygókra jellemző állandó, és tág 
határok között ingadozhat. A szintén a mi 
naprendszerükben lévő Jupiter forgási ideje 
például 9 óra, 55 perc, 29,7 másodperc.

23. Egyensúlyi ár (kereslet-kínálatnál): az az 
ár, amelynél a kereslet és a kínálat találko-
zik, azaz a kínált és a keresett mennyiség 
egyenlő. 

24. Egyensúlyi mennyiség (kereslet-kínálatnál): 
az egyensúlyi ár mellett a keresett és kínált 
javak mennyisége. 

25. Egyensúlyi pont (kereslet-kínálatnál): az a 
pont, ahol a keresleti és a kínálati függvény 
találkozik, azaz metszik egymást. Ebben a 
pontban a kereslet és a kínálat találkozik, 
a keresett és kínált javak mennyisége és ára 
azonos.

26. Elektromágneses sugárzás: közvetítő közeg 
nélküli sugárzás, amely fénysebességgel ter-
jed az űrben. Elektromágneses sugárzás a 
rádiójel, a röntgen, a hősugárzás és a fény is.

27. Elnéptelenedés: egy terület népessége – el-
vándorlás, vagy halálozás miatt – jelentősen 
csökken vagy eltűnik.

28. Elsivatagosodás: a termőföld mezőgazdasá-
gi művelésre történő alkalmatlanná válását 
eredményező olyan folyamat, amelynek so-
rán a terület környezeti, társadalmi és/vagy 
gazdasági tényezők okán – pl. a (mikro)klí-
ma változása – szárazzá válik.

29. Erőforrás: olyan (gazdasági, társadalmi, po-
litikai, szellemi stb.) tényező, amely eszköz-
ként szolgál egy adott cél megvalósításához.

30. Export: kivitel. A termékeknek, szolgáltatá-
soknak, esetleg a munkaerőnek azon része, 
amelyek külföldön kerülnek értékesítésre.

31. Fagypont: az a hőmérséklet, amelyen a víz, 
adott nyomáson és hőmérsékleten a folyé-
kony halmazállapotból átmegy szilárdba.

32. Fekete lyuk: olyan nagy tömegű és erős gra-
vitációjú égitest, amiből a fény sem szaba-
dulhat. 

33. Felső légkör: a Föld légkörének kb. 80 km 
magasságban kezdődő zónája. Részei a ter-
moszféra és az exoszféra.

34. Forgás: a bolygók azon mozgása, amely so-
rán körbefordulnak saját forgástengelyük 
körül. Ez a mozgás okozza a nappalok és az 
éjszakák váltakozását.

35. Forgástengely: képzeletbeli vonal, amely át-
halad a bolygó tömegközéppontján. A for-
gástengely körül a bolygó körbeforog: ez a 
forgás okozza a nappalok és az éjszakák vál-
takozását. Ez a képzeletbeli vonal a bolygó 
felszínét két pontban metszi. Az egyik dö-
féspontot északi-sarknak, vagy északi pó-
lusnak nevezzük, a vele ellentétes oldalon 
lévő pontot déli-sarknak, vagy déli pólus-
nak hívjuk.

36. Fúziós erőmű: a csillagokban, így a Nap-
ban is évmilliárdok óta lejátszódó folyamat 
az ún. magfúzió, amelynek során nagy se-
bességgel ütköző atommagok egyesülnek, 
miközben a keletkező atommag tömege 
kisebb lesz a két ütköző tömegnél. Ez a tö-
megkülönbség energiává alakul. A jelenleg 
még kísérleti üzemmódban működő fúziós 
erőművek hosszútávon megoldanák az em-
beriség energiaszükségletét.

37. Galaxis (csillagváros): csillagokból, csillag-
közi gázokból, porból és láthatatlan sötét 
anyagból álló, nagy kiterjedésű anyagsűrű-
södések a világegyetemben. A legtöbb ga-
laxis átmérője néhány ezertől több százezer 
fényévig terjed. Számos galaxis középpont-
jában fekete lyuk található. Extragalaxisnak 
nevezzük az összes, a Tejútrendszerünkön 
kívüli más galaxist. A galaxisok között több 
millió fényév távolságig lényegében vákuum 
van. 

38. Galériaerdő: folyók partjai mentén elhelyez-
kedő erdősáv, amely nedves területeket kö-
vetve alakul ki.

39. Gazdasági integráció: az integráció egy for-
mája, amely a gazdaság különböző területeit 
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érintheti. Az abban résztvevő szereplők cse-
lekvéseiket összehangolva tesznek lépéseket 
különböző gazdasági kihívások megoldása, 
célok elérése érdekében. Ennek keretében 
gazdaságpolitikájuk egyes részterületeit, 
vagy egészét együttesen alakíthatják ki, és/
vagy annak megvalósításában együttmű-
ködnek. A gazdasági integráció jellemzően 
együtt jár a kereskedelem előtt álló aka-
dályok lebontásával, illetve a termeléshez 
szükséges erőforrások országok közötti 
mozgásának megkönnyítésével.

40. Gazdasági unió: az integráció egyik szintje, 
amelyen megvalósul a kereskedelem előtt 
álló vámok megszűntetése, a termeléshez 
szükséges erőforrások szabad áramlása. A 
résztvevő országok gazdaságpolitikáikat 
összehangolják, közös gazdaságpolitikát 
folytatnak.

41. Geológiai időlépték: égitestek földtudo-
mányi alapú időskálája, ezen alapulnak a 
földtörténeti korok. Az emberi, történeti 
időléptéknél általában sokkal hosszabb idő-
intervallumokat, akár millió vagy milliárd 
éveket ölel fel. 

42. Gleccser: összetömörödött jégből álló (firn 
jég), a gravitáció hatására mozgást végző 
jégfolyam (pl.: Pasterze, Aletsch).

43. Gleccserhasadék: a gleccserekben, vagy a 
gleccserek peremén kialakuló, meredek falú 
hasadék.

44. Globalizáció: a termeléshez szükséges kü-
lönböző erőforrások (pl. tőke, információ) 
és a termelés eredményeként létrejövő ter-
mékek és szolgáltatások egész világra kiter-
jedő áramlása, amely együtt jár a termékek 
és szolgáltatások előállításának és értékesí-
tésének országhatárokon átívelő megszer-
vezésével.

45. Hard telepítési tényezők: a hard, más szóval 
„kemény” telepítési tényezők közé azokat a 
gazdasági tevékenységek elhelyezkedését be-
folyásoló adottságokat soroljuk, amelyek re-
latíve könnyen megmérhetőek. Ilyen például 
a megfelelő mennyiségű munkaerő megléte.

46. Hidegháború: jellemzően nagyhatalmak – 
fegyverek és tényleges háború nélkül vívott 
– ideológiai, társadalmi, politikai, kulturális 
összecsapása.

47. Hőérzet: adott helyen a hőmérséklet, a szél 
és a páratartalom függvényében érzékelt 
hőmérsékleti érték.

48. Hőkút: a geotermikus energia egyik felhasz-
nálása, a Föld belső hőjét kihasználó energi-
anyerési módszer.

49. Igazgatás: a közösség viszonyainak rendezé-
sét szolgáló közös szabályok halmaza.

50. Igazgatási egység: a közös igazgatási szabá-
lyok terjedelmi kerete. 

51. Illegális: törvénybe ütköző.
52. Import: behozatal. A termékeknek, szolgál-

tatásoknak, esetleg a munkaerőnek azon 
része, amelyek külföldről kerülnek megvá-
sárlásra.

53. Információ: értelmezett adat. Olyan új is-
meret, amellyel korábban nem birtokolt tu-
dásra teszünk szert.

54. Innováció: új, vagy jelentősen továbbfejlesz-
tett termék, áru, szolgáltatás vagy eljárás.

55. Integráció: olyan egyesülési folyamat, amely 
során a különböző részek, például országok, 
a gazdaság különböző területein lebontják a 
közöttük húzódó korlátokat, valamint egy-
ségesítik céljaikat és az azok megvalósításá-
hoz szükséges eszközeiket.

56. Jégsapka: a jégtakarónál kisebb területű (50 
000 km2-nél kisebb területű), állandóan jég-
gel borított felszín (pl.: Vatnajökull).

57. Jégtakaró: a hideg övben kialakuló, nagy te-
rületeket beborító vastag jégpáncél, amely 
több kilométer vastagságú is lehet. Jelentős 
felszínformáló munkát végez.

58. Jégtakaró: nagy területű, állandó (nem év-
szakhoz kötött) jéggel borított felszín (pl.: 
Antarktisz, Grönland).

59. Katonai szövetség: olyan egyezmény, amely 
szerint fenyegető helyzet esetén a felek kö-
zös védelmet és támogatást biztosítanak 
egymásnak.
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60. Keresleti oldal: a termékek keresletét leíró 
függvény, amely megmutatja, hogy külön-
böző árak mellett mekkora az adott termék 
vagy szolgáltatás keresett mennyisége (ame-
lyet megvásárolnának). 

61. Keringés: a bolygók azon mozgása, amely 
során körbehaladnak a központi csillag kö-
rül. Ez általában hosszabb időt vesz igénybe: 
nálunk a Földön ezt az időtartamot nevez-
zük egy évnek.

62. Késztermék: további megmunkálást, átala-
kítást, beavatkozást már nem kívánó, érté-
kesíthető áru vagy szolgáltatás. 

63. Kibernetika: élettelen vagy élő szerkezetek-
ben/szervezetekben végbe menő adatcseré-
vel, irányítással, információfeldolgozással 
foglalkozó tudomány.

64. Kilúgozás: a talaj egyes, könnyen oldható 
anyagainak, a beszivárgó víz hatására törté-
nő oldása és elszállítása.

65. Kínálati oldal: a gazdasági szereplők által, 
adott árszint mellett eladásra felkínált javak, 
és szolgáltatások mennyisége.

66. Kisbolygó: a meteorikus szemcséknél na-
gyobb (jellemzően néhány tíz métertől több 
száz kilométerig terjedő átmérőjű), főleg 
fémekből és szilikátos kőzetekből álló, for-
mátlan (nem gömb alakú) égitestek, ame-
lyek egy csillag körül keringenek.

67. Klímaváltozás: légkörrel rendelkező égitest 
éghajlatának hosszú távú változása.

68. Kolonizáció: gyarmatosítás. Általában gaz-
daságilag és katonailag fejletlenebb területek 
leigázása. A területen található energiahor-
dozók, ásványkincsek, esetleg a munkaerő 
ellentételezés nélküli kizsákmányolása.

69. Kompozit: több eltérő kémiai/fizikai tulaj-
donságokkal rendelkező összetevők társí-
tásának eredményeképpen keletkezett, a 
komponenseknél ellenállóbb (pl.: mere-
vebb) anyag.

70. Kontinens (földrész): egy bolygó nagyobb 
szárazföldi egységeinek elnevezése. 

71. Kormány: a politikai hatalom és az igazga-
tás hatalomgyakorlásának központi szerve.

72. Köpeny: a Föld belső szerkezetének legna-
gyobb része, a kőzetburok és a mag külső 
része között terül el.

73. Környezetszabályozás: a környezet mester-
séges – jellemzően az élhetőség irányába 
mutató – befolyásolása. 

74. Környezetvédők: azok a személyek, akik az 
emberi társadalom által okozott károso-
dások megelőzésére, a károk mérséklésére 
vagy elhárítására irányuló tevékenységeket 
támogatják, elvégzik, felhívják rájuk a fi-
gyelmet.

75. Kötvény: lejárattal bíró, hitelviszonyt (köl-
csönt) kifejező értékpapír, amelyeknek a ki-
bocsátója arra vállal kötelezettséget, hogy a 
megjelölt pénzösszeget, és annak előre meg-
határozott kamatát adott időben megfizeti.

76. Kőzetburok: más néven litoszféra, a bolygó 
szerkezetének felső része, amely magában 
foglalja a felső köpeny szilárd részét, és egé-
szen a kontinenslemezekig tart. 

77. Közös piac: az integráció egyik szintje, ame-
lyen a vámok lebontása mellett megvaló-
sul a termékek, a szolgáltatások, a tőke és a 
munkaerő szabad áramlása is.

78. Kristály: olyan szilárd halmazállapotú 
anyag, amelyekben az atomok, molekulák 
vagy ionok szabályos rendben, a tér mind-
három irányában ismétlődő minta szerint 
helyezkednek el.

79. Kvaterner szektor: más szóval negyedik 
szektor, azokat a tevékenységeket csopor-
tosítja, amelyek a kutatással, a fejlesztéssel 
és az innovációval (K+F+I), az információ 
kezelésével – ideértve annak feldolgozását, 
továbbítását – is foglalkoznak. Az ebbe a 
területbe tartozó gazdasági tevékenységek 
magas szintű szaktudást igényelnek.

80. Láva: olyan kőzetolvadék, amely vulkáni te-
vékenység során kerül a felszínre.

81. Magaspart: a legnagyobb víz szintje fölé 
emelkedő, a hullámteret természetes fallal 
határoló partvonulat.

82. Mágneses helymeghatározás: a helymegha-
tározás azon formája, amikor az adott bolygó 
mágneses mezejét használjuk ki navigációs 
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célokra. A bolygó mágneses mezőjének és 
egy iránytűnek a segítségével kijelölhetünk 
egy alapirányt, amelyhez képest mozogha-
tunk a felszínen. Így egy térkép és az iránytű 
segítségével bárhova odatalálhatunk, csak 
tartanunk kell a haladásunk során a mágne-
ses mező irányával bezárt szöget.

83. Magnetit: az egyik legfontosabb és legjobb 
vasérc, amely mágneses tulajdonságokkal 
rendelkezik.

84. Megélhetés: a létfenntartás biztosítása. Az a 
jövedelem, amellyel az egyén, illetve család-
ja fenn tudja tartani magát.

85. Metamorfózis: a kőzetek – nagy hőmérsék-
let, illetve nyomás hatására bekövetkező – 
fizikai és kémiai átalakulása.

86. Meteor: a bolygók légkörébe becsapódó, 
és ott a súrlódás miatt felmelegedő, általá-
ban elégő, fém-, kőzet- vagy jégdarabkák. A 
környező légköri atomokat és molekulákat 
ionizálják, „fénylésre” bírják, ami létrehoz-
za a népies elnevezéssel „hullócsillagoknak” 
nevezett jelenséget. Mielőtt beérkeznek a 
légkörbe, azaz míg a bolygóközi térben ke-
ringenek nevük meteoroid. Ha leérnek a 
bolygó szilárd felszínére, akkor már meteo-
ritnak hívjuk őket. 

87. Meteorit becsapódás: a világűrből származó 
természetes eredetű szilárd test, amely ké-
pes elérni egy adott égitest felszínét. 

88. Meteorzápor: nagyobb égitestek légkörén 
áthaladó, általában üstökösök csóvájából 
származó, a légkörben felizzó, nagyszámú 
törmelékanyag.

89. Munkaerő mennyisége: az emberi tevékeny-
ségekkel közvetlenül összefüggő termelési 
tényező számszerűsíthető mértéke, azaz a 
rendelkezésre álló munkaerő nagysága. 

90. Munkaerő minősége: az emberi tevékeny-
ségekkel közvetlenül összefüggő termelési 
tényező direkt módon nem vagy nehezen 
számszerűsíthető mértéke, azaz a rendel-
kezésre álló munkaerő milyensége. A mun-
kaerő minőségének fontos eleme például a 
képzettség. 

91. Műholdpályák: a műholdakat ma már széles 
körben használják a Föld és a Naprendszer 
bolygóinak és holdjainak megfigyelésére. 
Pályájuk alapján három fő csoportba sorol-
hatjuk őket. Az elsőben (általában 500-1000 
km-es távolságra) a poláris pályán – közel 
merőlegesen az Egyenlítő síkjára – kerin-
gő műholdak helyezkednek el. A műhold-
pályák második csoportjába a stacionárius 
(állandó), az égitesttel együtt forgó, illetve 
keringő műholdpályák (36 000 km), a har-
madik csoportjába pedig a poláris, elnyúlt 
pályák tartoznak.

92. Nagy bumm (ősrobbanás): a ma leginkább 
elfogadott, az univerzum keletkezéséről 
szóló tudományos elmélet, amely szerint a 
világegyetem egy rendkívül sűrű, forró ál-
lapotból fejlődött ki nagyjából 13,8 milliárd 
évvel ezelőtt.

93. Nagykövet: hazáját egy másik államnál kép-
viselő személy.

94. Nagyváros: olyan település, amelynek fon-
tos gazdasági, közigazgatási és kulturális 
szerepe van egy ország vagy nagyobb terület 
életében.

95. Napéjegyenlőség: a forgó égitest éjszakái-
nak és nappalainak hossza egy adott napon 
(vagy napokon, vagy az összes napon) meg-
közelítőleg egyenlő. 

96. Napenergia: megújuló energiaforrás. A 
Napból érkező energia (pl. hőenergia), 
amely több formában is hasznosítható (pl. 
villamosenergia előállítására). 

97. Nebula: csillagközi gáz és porfelhő.
98. Népsűrűség: területegységre, általában km2-

re jutó lakosok száma. Általánosan elfoga-
dott mértékegysége: fő/km2.

99. Nunatak: a jégfelszínből kiemelkedő, jéggel 
nem fedett sziklafelszín.

100. Nyersanyag: adott munkafolyamatban kiin-
dulási anyagként alkalmazott, a természet-
ben megtalálható, vagy egy előző munka-
folyamat eredményeként előálló anyagok 
összessége. 
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101. Orbitális pálya: egy objektum, jellemzően 
égitest, még szűkebben bolygó, vagy hold 
körüli röppálya. 

102. Ökológiai lábnyom: megadja, hogy adott 
technológiai fejlettség mellett egy emberi 
társadalomnak milyen mennyiségű földre 
és vízre van szüksége önmaga fenntartásá-
hoz és a megtermelt hulladék elnyeléséhez.

103. Önellátás: az élelmiszerellátás, vagy tágabb 
értelemben a szükségletek általában hely-
ben történő, helyi erőforrásokra épülő biz-
tosítása. 

104. Paleoklíma: bármely égitest (bolygó, hold) 
múltjának éghajlata.

105. Paleontológia: más néven őslénytan, olyan 
életformák tanulmányozását jelenti, ame-
lyek a történelem előtti időkből származnak.

106. Parszek: 3,26 fényév, avagy kb. 31*1012 km 
távolság.

107. Párolgás: folyadékból gáz halmazállapotba 
történő, energia-elvonással járó átalakulás. 

108. Pénzpiac: pénzintézetek részvételével mű-
ködő piac, ahol egy évnél rövidebb lejáratú 
befektetések találhatók.

109. Permafroszt: az utolsó jégkorszakból hátra-
maradt, állandóan fagyott altalaj.

110. Perovszkit: egy viszonylag ritka ásvány, 
amelyből jó minőségű napelemek gyárha-
tóak.

111. pH (pH érték): másnéven kémhatás, a hid-
rogén ion koncentrációt jelző skála értéke.

112. Piroklaszt ár: vulkáni tevékenység során 
előforduló nagy sebességű törmelékár, 
amely forró gázokat, hamut, port és szilárd 
kőzeteket is tartalmazhat.

113. Politikai unió: az integráció azon szintje, 
ahol a résztvevők már a politikai működés 
különböző elemeit is erőteljesen összehan-
golják, közös kormányzást alakítanak ki.

114. Preferenciális vámövezet: az integráció 
egyik legalacsonyabb szintje, amelyen a 
résztvevő felek, jellemzően országok, az 
egymás közötti kereskedelmet a vámok 
csökkentésével kívánják elősegíteni.

115. Primer szektor: a gazdaság egyik szektora, 
amely a mezőgazdaságot, a bányászatot (ki-
termelőipar), a halászatot, továbbá a vad- és 
erdőgazdálkodást foglalja magában. Fontos 
szerepet játszik az élelmiszerek és különbö-
ző nyersanyagok előállításában.

116. Protobolygó: a kialakulófélben lévő bolygó-
rendszerek bolygói. A fiatal, központi csil-
lag körül még meglévő gázból és porból álló 
burokban keringenek, összegyűjtve annak 
anyagát, miközben egyre nagyobb és na-
gyobb lesz a tömegük. 

117. Rekultiváció: a bányászati tevékenység meg-
szűnése után, az eredeti táj helyreállításának 
és termőképessé tételének munkálatai, vala-
mint a bányászat útján keletkező esetleges 
szennyeződések felszámolása. 

118. Részvény: olyan lejárat nélküli értékpapír, 
amelyekkel adott cégben, vállalatban tulaj-
donjogot szerzünk.

119. Soft telepítési tényezők: a termelési tényezők 
azon csoportja, amely sokkal nehezebben, 
vagy egyáltalán nem mérhető, de a gazdasági 
tevékenységek széles körének területi elhe-
lyezkedésére hatást gyakorol. Szerepük egy-
re növekszik. A soft telepítési tényezők közé 
tartozik például egy adott település együtt-
működési készsége, de akár hangulata is.

120. Szabadkereskedelmi társulás: az integráció 
azon szintje, amelyen a termékek és szol-
gáltatások kereskedelmében a résztvevő or-
szágok a vámokat egymás között jelentősen 
csökkentik, esetleg lebontják, míg az integ-
rációhoz nem tartozó területek felé tagon-
ként egyéni vámpolitikát alakítanak ki. 

121. Szárazvölgy: a jég munkájával kivájt, de 
mára jégmentessé váló mélyedés, amelyből 
az állandóan fújó szelek kifújják a havat (pl.: 
McMurdo-völgy).

122. Szekunder szektor (ipar): a primer szektor 
egyes termékeinek (pl. kitermelt ásványkin-
csek, termesztett növények) feldolgozásával, 
más termékek előállításával foglakozó szek-
tor. A sokrétű gazdasági tevékenység tartal-
mazza az ipari termelés jelentős részét, az 
építőipart és az energiagazdaságot is.



fogalmak

215

123. Szél (légáramlat): a felszínnel párhuzamo-
san mozgó, áramló levegő. A különböző 
légnyomású helyek közötti nyomáskiegyen-
lítés általunk is jól érzékelhető folyamata.

124. Szélenergia: megújuló energiaforrás, a leve-
gő mozgási energiája, amelyet többek között 
villamosenergia előállítására is lehet hasz-
nosítani.

125. Széllel szembeni és szélárnyékos oldal (luv, 
illetve lee oldal): A szél útjában akadályként 
megjelenő tereptárgynak, vagy domborzati 
elemnek (pl. homokbucka) azt az oldalát, 
amely irányból a szél eléri, széllel szembeni 
oldalnak, míg azt az oldalát, ahonnan a szél 
elhagyja, szélárnyékos oldalnak nevezzük.

126. Szenátor, képviselő: a közhatalom gyakorlá-
sának alapját adó gyűlésbe (pl.: parlament) 
választott egyén. 

127. Szociológia: a társadalmi nagycsoportokkal, 
azok szerkezetével, a közöttük lévő kapcso-
latokkal és interakciókkal foglalkozó társa-
dalomtudomány.

128. Szolgáltatás: a gazdasági tevékenységek 
azon csoportja, amelyek nem anyagi javak 
előállítására irányulnak, és amelyek ered-
ménye nem jelenik meg önálló tárgyiasult 
formában.

129. Sztratoszféra: a Föld légkörének azon része, 
amely nagyságrendileg 10 km-es magasság-
tól kb. 50 km-es magasságig terjed. Sajátos-
sága, hogy a hőmérséklete a magasság emel-
kedésével növekszik.

130. Szukkulens növény: szárazságtűrő, víz rak-
tározására módosult szárral, vagy levéllel 
rendelkező növény.

131. Szupernóva: nagytömegű csillag végső, nagy 
robbanása, amelynek során a csillag fényes-
sége egy átlagos galaxiséval vetekszik. Neve 
a latin „nova”, azaz „új” szóból származik. 
A „szuper” a kevésbé fényes nóváktól való 
megkülönböztetésre szolgál, amelyek más 
okból fényesednek ki. A szupernóva-robba-
nás során a csillag ledobja a külső rétegét, 
amely a környezetét hidrogénnel, hélium-
mal és nehezebb elemekkel telíti. A Napban 
és Földünkön található, lítiumnál nehezebb 

elemek léte annak köszönhető, hogy a Nap-
rendszer keletkezésekor a közelünkben több 
szupernóva-robbanás történt.

132. Szurdokvölgy: általában a folyóvíz mélyítő 
eróziójával kialakított mély, meredek (akár 
függőleges) lejtőjű völgy. Száraz területeken 
kanyon a neve.

133. Talaj: a földfelszín legfelső, potenciálisan 
termékeny, háromfázisú (szilárd, légnemű, 
folyékony) zónája.

134. Társadalomföldrajz: a földrajz résztudo-
mánya. A társadalom egyes folyamatainak 
térbeliségét, mozgásviszonyait, elterjedését 
vizsgálja.

135. Telepítő tényezők: azok a tényezők, ame-
lyek egy gazdasági tevékenység végzésének 
helyszínkiválasztásában szerepet játszanak, 
illetve játszhatnak. Ezek nagyon sokfélék le-
hetnek (pl. a közlekedési hálózat minősége, 
a munkaerő képzettsége), és az adott tevé-
kenységtől függően is változhatnak.

136. Telér: hasadék, amelyet valamely ásványi 
anyag tölt ki. 

137. Tercier szektor: a szolgáltatásokat magába 
foglaló szektor.

138. Terminátor-vonal: egy égitest világos és sö-
tét részét elválasztó csík.

139. Töltött részecske: Az elektromos töltés az 
anyag egyik fontos tulajdonsága. Negatív 
töltéssel rendelkeznek pl. az elektronok, 
pozitív töltéssel pedig a protonok. A mak-
roszkopikus testek töltése ezen elemi tölté-
sek összegeként adódik. Az azonos töltésű 
testek taszítják, az ellentétes töltésű testek 
vonzzák egymást. A töltések rendezett moz-
gását elektromos áramnak hívjuk. 

140. Troposzféra: a földi légkör legalsó rétege, 
a földfelszíntől kb. a felhők tetejéig terjedő 
zóna.

141. Túlkereslet: az a szituáció a piacon, amikor 
a javak keresett mennyisége meghaladja a 
kínált mennyiséget.

142. Túlkínálat: az a szituáció a piacon, amikor a 
javak kínált mennyisége meghaladja a kere-
sett mennyiséget. 
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143. Turistavízum: pár hónap hosszúságra adott 
beutazási engedély az azt kiadó ország terü-
letére általában turisztikai, rokonlátogatási, 
orvosi ellátási, tanulási, esetleg üzleti célból. 

144. Ürömpuszta: alapvetően mérsékelt övi szá-
raz, félsivatagi-sivatagi növényzet.

145. Vagyoni cenzus: politikai jogok, elsősorban 
a választójog vagyoni helyzethez vagy jöve-
delemhez kötése.

146. Választási rendszer: annak szisztémája, 
hogy milyen szabályok szerint választják 
meg a képviselőket az erre jogosultak.

147. Vámunió: az integráció azon szintje, ame-
lyen megvalósul a termékek és szolgálta-
tások résztvevő országok közötti szabad 
áramlása, a vámok lebontása, míg az integ-

rációhoz nem tartozó területek felé tagon-
ként közös vámpolitikát alakítanak ki. 

148. Vas-nikkel mag: a Föld belsejében találha-
tó rendkívül tömör és szilárd központi rész, 
amelyet főként vas és nikkel alkot.

149. Vasút: kötöttpályás közlekedési rendszer, 
részei: a vasúti infrastruktúra, amely a jár-
műveket, a vasúti pályát és környező infra-
struktúra elemeit foglalja magában.

150. Villámárvíz: vízgyűjtők felső szakaszán be-
következő olyan árvíz, amely nagyon gyor-
san lejátszódik és az alap-vízhozam vizének 
többezerszeresét is szállíthatja.

151. Vízenergia: megújuló energiaforrás, ame-
lyet a víz mozgásából nyernek, és egyebek 
mellett villamosenergia előállí tására hasz-
nálható.

A kötetbeli Star wars fogalmak 
(a Star Wars kánonon és legendákon túli fogalmakat kitaláltként jellemezzük)

1. PO-sorozat: a protokolldroidok legis-
mertebb szériája, főleg protokoll, tolmács, 
valamint diplomáciai feladatok ellátására 
használták. A legismertebb képviselőjük 
C-3PO.

2. A5 droid: általunk kitalált asztrodroid, 
hősünk hű társa és segítője.

3. A-A5: gyorshajtású teherszállító jármű, 
amelyet súlyos rakományok szállítására ter-
veztek, s páncélozott lemezekkel borítottak, 
hogy megóvják a rakományt a durva kör-
nyezeti hatásoktól. 

4. Adu-róka: Az Eriadun őshonos, általunk 
kitalált faj. Élőhelyük alapján három alfaját 
ismerjük: a sivatagi adut, a vörös adut és a 
sarki adut. 

5. Ahsoka Tano: Togruta nő, Anakin Skywal-
ker padawanja. Később, miután koncep-
ciós perbe fogják, elhagyja a jedi rendet. 
Segít Bo-Katannak Mandalort visszafog-
lalni Darth Maul uralma alól. A galaktikus  

polgárháború idején a Lázadáshoz csatla-
kozik, ő segít kidolgozni a felkelők Fulcrum 
nevű kémhálózatát.

6. Aina Diara: általunk kitalált közösség a 
Korélián, egy kis falu, amely lakosságának 
célja, hogy maximalizálja a harmóniáját a 
környezetével.

7. Akadémiai Tanács: általunk kitalált szerve-
zet, a Galaxis tudósait összefogó coruscanti 
akadémia irányítószerve.

8. Alderaan: békés, főként hegyi tájakban bő-
velkedő bolygó, itt nő fel Leia hercegnő. A 
Halálcsillag az első, sikeres bolygó elleni 
bevetésén felrobbantja. 

9. Alkalmazott Tudományok Intézete: a Co-
ruscanton lévő tudományos intézmény, 
ahol Galen Erso is megfordult.

10. Alsociar: mérnöktelepesek által benépesí-
tett kitalált bolygó.

11. Amidala, avagy Padmé Amidala: a Naboo 
választott királynője, később szenátora, akit 
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tragikus szerelem fűz Anakin Skywalker-
hez. Történetünk idején megbecsült, már-
már legendás történelmi személyiség.

12. Anakin Skywalker: későbbi sith nevén 
Darth Vader. Nagyjából róla szól az egész 
Star-Wars-saga, szóval, ha őt tényleg el kell 
magyarázni, akkor nagyon nehéz dolgunk 
lesz…

13. Ankhurr Defud: egy általunk kitalált karak-
ter, galaktikus golfbajnok, ünnepelt play-
boy, aki többször is megnyerte a 13 boly-
gót felölelő Extrémgolf Grand Tourt, amely 
egyike a legnézettebb sporteseményeknek 
Galaxisszerte.

14. Ansioni kyren: Földhöz hasonló, füves sík-
ságokkal borított bolygón sokmilliós rajok-
ban élő rovarféle.

15. Antakirai tűztáncos: ismert, bódító hatású, 
feltehetően alkoholos, de titkos összeté-
telű, meglehetősen drága és exkluzív ital. A 
neve, egyesek szerint a fogyasztásakor látott 
látomásokra, mások szerint az italból nyert 
bátorság révén megvalósított bravúros tűz-
járásra utal.

16. Atravis szektor: a galaxis külső peremvi-
dékének egyik szektora. Magába foglalja a 
Mustafar rendszert, amely négy bolygót tar-
talmaz: Mustafar, Jestefad, Lefrani és Nur.

17. Axiál park: Coronet városának egyik parkja 
a legendákban.

18. B1 harci robot: az egyik legszélesebb kör-
ben használt rohamdroid fajta. A szepa-
ratista hadsereg használta gyalogos kato-
naként: nem ismeri a félelmet, érzelmei 
nincsenek, felettese parancsainak feltétel 
nélkül engedelmeskedik. A típust a geono-
sisiak készítették, ezért is hasonlítanak erre 
a rovarszerű fajra. Normál esetben nem ké-
pes az önállóságra. 

19. Bactafürdő: a bacta, sűrű zselészerű anyag, 
gyógyászati csodaszer, amelyben fürdőt 
véve vagy épp a sebre juttatva hihetetlen 
gyógyításokra képes. Segíti a test regenerá-
lását, és az ideg, bőr vagy éppen az izmok 
helyreállítását. 

20. Bakurai cratsch: a Bakura nevű bolygó 
egyik őshonos, emlősszerű, ragadozó élő-
lénye a legendákban, amely később az Eri-
adun is elterjedt. Az állat hosszúkás feje 
hegyes pofában végződik; a szemei körül 
álarcszerűen fekete foltok vannak. 

21. Bantha: 2,5-3 méter magas, 1000-4000 
kilogramm testtömegű, elefánt méretű, 
hosszú szőrű, növényevő állat. Őshazája 
a Tatuin nevű sivatagos bolygó. Könnyen 
szelídíthető, emiatt számos más bolygóra is 
betelepítették. A banthát általában meglo-
vagolják, vagy teherszállításra használják.

22. Bányász Céh: Az egyik legerősebb gazdasá-
gi érdekcsoportja a Galaxisnak, már a klón-
háború idején is több millió névtelen, ám 
ásványban gazdag bolygót tartottak a ke-
zükben. Később a céh a Birodalom szolgá-
latában fogta össze a különféle bányászokat, 
kitermelve mindenféle értékes nyersanya-
got a Galaxisban.

23. Bar’leth Egyetem: a hasonló nevű bolygón, 
a Galaxis központjában helyezkedik el, 
egyike az ismert világ legjobb, legszínvona-
lasabb egyetemeinek. 

24. Bel Bastra: általunk kitalált karakter, Kir 
Bastra testvére.

25. Bela Vistal: Korélia egyik városa, ahol egy 
vallási központ is található.

26. Beskar: a lézerfegyvernek és még a fénykard 
csapásainak is ellenálló ritka fém, jellemző-
en a mandaloriak páncéljának alapanyaga.

27. Besalisk: négykarú (plusz még két láb), 
erőteljes felépítésű, átalagosan két méter 
magas, de kissé békaszerű, értelmes, huma-
noid faj.

28. Bhansgrek bokor: a Naboo nevű bolygó 
egyik bokorszerű növényfaja, amely százé-
vente csak egyszer nyílik.

29. Birodalmi Információs Minisztérium: a bi-
rodalmi kormányzat egyik fontos szerve, 
amely az államilag engedélyezett sajtót fel-
ügyelte, nem visszariadva a cenzúra eszkö-
zétől sem.

30. Birodalmi Kormányzótanács: A Galatikus 
Birodalom legfőbb kormányzati szerve. 

A kötetbeli Star wars fogalmak 
(a Star Wars kánonon és legendákon túli fogalmakat kitaláltként jellemezzük)
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Egyesek szerint csak a császár „bólogatójá-
nosai”, valójában azonban tanácsadók, ne-
kik jelentenek a tábornokok, admirálisok és 
moffok. 

31. Birodalmi Központ: lásd Coruscant.
32. Boba Fett: mandalori páncélt viselő fejva-

dász, Jango Fett klónja és fogadott fia. A 
Galaxis legjobb fejvadászává vált. Gyakran 
dolgozott a Birodalomnak és Jabbának is. 

33. Bo-Katan Kryze: Satine mandalori herceg-
nő testvére, a Nite Owls (Éjjeli Baglyok) 
mandalori csoport vezetője. Eleinte a har-
cias Halálőrséggel tartott, ám miután Maul 
végzett vezetőjükkel, Pre Vizslával és átvette 
a szervezet és a bolygó irányítását, fellázadt 
az exsith ellen. Később a Birodalom ellen is 
lázadást vezetett.

34. Borádok: kitalált meteorraj, amely keresz-
tezi a Hoth pályáját.

35. Bottoms: Coronet város egyik városrésze. 
36. Bright Star: Legendás mustafari kristály, 

amivel Lady Corvax a zöldellő Mustafart 
lávabolygóvá változtatta. Vader nagyúr is a 
megszállottja volt, remélte, hogy a kristály-
lyal visszahozza az életbe Padmét. A kris-
tály végül elpusztult, és a bolygó kezdett 
helyreállni. 

37. Buckalakó (taszken): tatuini nomád faj. A kin-
cset érő harmatért bárkivel szembeszállnak, a 
kegyetlen sivatagi körülmények sem riasztják 
el őket ettől. Minden idegennel szemben el-
lenségesen fellépő, harcias népcsoport.

38. Buckell központ: Coronet városának egyik 
látnivalója, hotel és üzleti komplexum. 

39. Caf: a messzi-messzi Galaxis kávéja, nép-
szerű koffeines ital.

40. Cantonica: sivatagos bolygó a Vállalati 
szektorban, itt található a híres-hírhedt ka-
szinóváros, Canto Bight.

41. Cantonicai fathier futtatás: a fathier egy, 
akár három méter magasra is megnövő, 
némileg lószerű lény. A Cantonica bolygón 
szerveznek nekik futamokat, természetesen 
elsősorban azért, hogy fogadásokat lehes-
sen kötni rájuk, hasonlóan a földi ló-, vagy 
inkább agárversenyekhez. 

42. Cantonicai szubtér-dj: A szubtér-Dj a can-
tonicai szórakoztatóipar általunk kitalált 
alakja. Olyan illúzió-teremtő, aki zenei, 
képi és vegyi ingerek segítségével olyan 
érzést képes kelteni hallgatóiban, mintha 
azok elhagynák a fizikai testüket és belép-
nének szellemükkel a szubtérbe.

43. Carkoon verem: a Tatuin Dűne-tengerének 
egyik hatalmas homokmedencéje, amely-
ben a nagy sarlacc él.

44. Cerberon szingularitás: fekete lyuk a Mély-
magban, a Cerberon-rendszer bolygói ekö-
rül keringenek.

45. Chakgyökér: vörös színű, igen ízletes nö-
vény. A legendák szerint likőrként és felap-
rított, szippantható porként is fogyasztható. 
A magas kereskedelmi adója miatt a csem-
pészek egyik kedvelt árucikke.

46. Chalmun kantinja: Hírhedt és közismert 
kocsma Mos Eisleyben, amelyet Chalmun, 
a vuki üzemeltet. Számos kétes alak meg-
fordul itt, mint például Han Solo és Csu-
bakka. 

47. Cirque-gleccser: 30 km hosszú gleccser a 
Hoth központi területén, amelynek déli 
nyúlványán egy nagyobb meteoritkráter ta-
lálható.

48. Concordia: a Mandalor holdja, a Halálőrség 
titkos támaszpontja a klónháború idején.

49. Corell: a Korélia napja. A Magvilágok Koré-
lia-rendszerének csillaga, amely körül négy 
bolygó kering.

50. Coronet: nagyváros Korélián. 
51. CorSec: a Korélia Bizonsági Erők rövidíté-

se, amely a bolygó elsődleges bűnüldözői 
szerve. 

52. Cortosis: ritka ásvány, amely képes ellen-
állni a fénykard csapásának. A Galaxis há-
borúiban a jedik és sithek fénykardjai ellen 
nyújtott védelmet. 

53. Coruscant: a Magvilágok városbolygója, 
nyüzsgő kultúrával és iparral; a Galaxis leg-
befolyásosabb bolygóinak egyike, itt van a 
Galaktikus Szenátus és a Jedi Rend otthona 
is. A Jedi Rend épülete történetünk idején 
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Palpatine császár palotájaként funkcionál. 
Az ideérkezőket elsősorban a munkalehe-
tőségek, a szórakozás vagy politikai előrelé-
pés vonzza a városba. 

54. Coruscanti Planetáris Természettudomá-
nyi Múzeum: kitalált helyszín a Coruscanti 
Galaktikus Múzeum természettudományi 
részlege.

55. CR90 korvett: a galaxis egyik legrégebbi 
hajóépítő vállalatcsoportja, a Koréliai Mér-
nöktársaság által készített űrhajó. Kereske-
dőktől és kalózoktól kezdve, a diplomatákon 
át, egészen a különféle haditengerészetekig 
igen sokféle felhasználója van, mivel mére-
téhez képest igen nagy sebességre képes. 

56. Crait: rendkívül érdekes ásványbolygó. Fel-
színét fehér só borítja, mélyében pedig ha-
talmas vörös kristályok találhatóak.

57. Crymorah szindikátus: alvilági testvériség a 
Coruscanton. Egyfajta maffia, amely kiter-
jedt gazdasági tevékenységet folytat, termé-
szetesen javarészt illegálisat, de ahogy lenni 
szokott, vannak törvényes üzleteik is. A déli 
sarkvidék alsó szintjeinek szegénynegyede-
it uralja, a törvényeket és a rendet saját fel-
fogása szerint tartja és tartatja fent. 

58. Császári Palota: a Jedi-rend bukása és 
Darth Sidious, alias Palpatine felemelkedé-
se után a Jedi Templomot átépítették és az 
új Birodalom uralkodói és adminisztrációs 
központjaként szolgált tovább. 

59. Csillagközi szlúp: Dooku gróf által is ked-
velt napvitorlával felszerelt űrhajótípus. 

60. Csillagpor: a Halálcsillag-projekt szélesebb 
birodalmi körben használt kódneve. 

61. Csillagromboló: a Köztársaság, majd a Bi-
rodalom flottájának alapja, legfontosabb 
hadihajója. Számos típusa van, a leghíre-
sebbek a Köztársaság által használt Vena-
tor-, illetve a Birodalom által alkalmazott 
Imperial-osztályú csillagrombolók.

62. Csolcir: koréliai élelmiszer a legendákban, 
amelyet vajban főznek ki és vweilu diósze-
letekkel tálalnak. 

63. Dagobah: a Külső Peremvidék elhagyatott 
bolygója, amelyet jobbára mocsarak és erdők 

borítanak. Ide vonult remeteségbe a 66-os 
parancsot követően Yoda mester, s itt folytat-
ta később kiképzését Luke Skywalker is. 

64. Dai Bendu szerzetesek: ősi, Erő-hívő vallási 
csoport, a Jedi-rend előfutárai. Szerzetesei-
nek elhagyatott kolostora a Kijimi bolygón 
található.

65. Dathomir: kietlen bolygó a Külső Perem-
vidéken, ahol erős az Erő sötét oldalának 
jelenléte. Az Éjnővérek világa. Innen szár-
mazik többek között Darth Maul is.

66. Deb-deb: a lengendákban a Tatuin egyik 
gyümölcse, amely néhány oázisban terem. 

67. Dejarik: kör alapú hologram-táblán ször-
nyekkel játszott stratégiai játék, közkeletű, 
ám némiképp megtévesztő nevén holo- 
sakk.

68. Dooku gróf: a Köztársasággal szembenálló 
szeparatista mozgalom irányítója. Valaha 
jedi mester volt, de elszakadt a rendtől, és 
a sötét oldal tanítványa lett. Ekkor kapta a 
Darth Tyranus nevet. 

69. DP–20: fregatt, más néven koréliai ágyúha-
jó. A koréliai harcihajó termékcsalád legy-
gyakoribb tagja. Kicsi és kompakt, gyors, 
és méretéhez képest nagy tűzerővel rendel-
kezik. 

70. Dug: a Malastare bolygó őslakói, meglehe-
tősen fura külsejük legfőbb jellegzetessége, 
hogy mellső végtagjaikon járnak, és a hát-
sót használják kézként. Legismertebb kép-
viselőjük Sebulba, a fogatversenyző.

71. Durasteel (duracél): fémötvözet, amely erő-
sebb az acélnál, de gyengébb a titánötvöze-
teknél. Olcsó előállítása miatt rengeteg fel-
használási lehetősége volt (pl.: páncélozott 
tárolók, pajzsok anyagai, harcipáncél-öltö-
zetek).

72. Dűne-tenger: a Tatuin legnagyobb részét 
uraló táj, amely száraz, szél mozgatta ho-
mokból felépülő különböző formákból, ho-
mokvonulatokból és homokbuckákból áll. 
Területén gyakran alakulnak ki homok- és 
porviharok.

73. Éjnővérek: a Dathomir bolygó boszorká-
nyai, az Erő sötét oldalát használó csoport. 
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74. Entidith: matriarchális (nők vezette) társa-
dalom által lakott, kitalált bolygó.

75. Eriadu: Földszerű bolygó, Tarkin nagymoff 
szülőföldje és politikai életének első jelen-
tős állomása, e bolygó kormányzója volt 
kormányzója volt.

76. Eriadui tookavérkoktél: általunk kitalált bi-
zarr, hallucinogén hatású ital, amely nevét a 
macskaszerű tooka véréről kapta.

77. Erőtérburok: olyan mező, amely megvédi a 
belsejét különböző behatásoktól (pl. fegy-
verektől), vagy őrzi a benne lévő légnyo-
mást stb. Ereje nem abszolút, kellő tűzerő-
vel, hasonlóan a mechanikus páncélokhoz, 
általában „áttörhető”. Létrehozásához szél-
sőségesen magas energia kell. Erőtérburok 
védi pl. a második Halálcsillagot, amelyet a 
közeli Endor holdról táplálnak. 

78. Exogorth: más néven űrcsiga. Aszteroidá-
kon élő, szilikon alapú élőlény. 

79. Falumpaset: a Naboon őshonos, mintegy 
háromméteres, kissé teveszerű növényevő 
emlős.

80. Fehér Férgek: a Korélia egyik bűnöző ban-
dája, vezetőjük Proxima úrnő. Fiatalkorá-
ban ebben a szervezetben dolgozott Han 
Solo is, mielőtt meglépett volna a bolygóról.

81. Fejvadász Kódex: a legendákban a leg-
híresebb fejvadász Boba Fett két kiadvá-
nyából „A fejvadász céh kézikönyve” és a 
„Halálőrség toborzó könyvecskéje” című 
kiadványokból összeállított mű. Ebben a 
könyvben olyan eszközök, felszerelések és 
technikák szerepelnek, amelyek egy fejva-
dász számára nélkülözhetetlenek a sikeres 
vadászathoz, szükség esetén a túléléshez.

82. Fekete Lyuk: a Munka Völgye negyed egyik 
része a Korélián, itt raktározzák és dolgoz-
zák fel a hiperanyagot.

83. Fekete Nap: a galaxis egyik leghírhedtebb 
bűnszövetkezete. A klónháború idején 
csatlakoztak Maulhoz, ám később is aktívak 
maradtak. 

84. Feluciai páfrány: a Felucia bolygón élő 
spórás növény.

85. Fénykard: jellegzetes jedi fegyver. Két fő ré-
sze van: a fémből készült markolat és a ky-
berkristály által kibocsátott plazmapenge. 
Használatához hosszú évek tanulására és az 
Erő megfelelő használatára van szükség.

86. Föderatív Körzet (Szenátus Negyed): a 
Coruscant központja, s egyben az egész 
Galaxis adminisztratív szíve. Itt található 
többek között a Szenátus, a Szenátusi, majd 
Birodalmi Hivatal, a Jedi Templom, később 
Császári Palota, valamint a Birodalmi Biz-
tonsági Hivatal. A központ impozáns helye 
a Mag Alapítóinak Sugárútja, a Köztársaság 
alapítóinak szobraival.

87. Független Rendszerek Konföderációja: A 
Galaktikus Köztársaságból kiválni szándé-
kozó bolygók és csillagrendszerek szövet-
sége, amelynek élén Dooku gróf és Darth 
Sidious áll. 

88. Gaffi-bot: más néven gaderffii, a buckala-
kók tradicionális fegyvere, amelynek egyik 
oldalát a sivatagi denevér mérgével vonják 
be.

89. Galaktikus Akadémia: a tudósok, kutatók 
általunk kitalált legfontosabb tömörülése, 
amely feladatának tekinti a tudományos 
viták megrendezését, a tudományos gon-
dolkodás terjesztését és a babonák, áltu-
dományok elleni küzdelmet. Ezen harcuk, 
miként az éjjel, soha nem érhet véget.

90. Galaktikus Birodalom: Sheev Palpatine fő-
kancellár által kikiáltott hangsúlyosan mi-
litáris államszervezet, élen Palpatine-nal 
mint császárral, s csaknem az egész Gala-
xisra kiterjedő fennhatósággal. 

91. Galaktikus Liga: a Galaxis bolygóközi 
sportligája.

92. Galaktikus Szenátus: a Galaxis különféle fa-
jai által küldött, több, mint ezer képviselő 
alkotta egyeztető fórum. 

93. Galaktikus tőzsde: általunk kitalált nyilvá-
nos, központosított piac, amely a földi tőzs-
de mintájára működik.

94. Galen Erso: a köztársaság egyik legje-
lentősebb tudósa, akinek szakterülete a 
kristályok és az általuk lehetővé tett ener-
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giadúsítás. Részt vesz a Halálcsillag mun-
kálataiban, a Kyberkristály Kutatócsoport 
vezetőjeként. Ő szabotálja titokban a szu-
perfegyvert, hogy a Lázadók el tudják azt 
pusztítani.

95. Glarus-völgy: az Alderaan bolygó egyik 
szűk, hosszú, kanyonszerű völgye a legen-
dákban. 

96. Gotal: kecskeszerű, humanoid faj. 
97. Gran: értelmes háromszemű emlősfaj, 

amely eredetileg a Kinyen és a Malastare 
bolygókon őshonos, de tagjai a galaxis több 
pontján is létrehoztak kolóniákat. 

98. Gungan: a Naboo világának másik értel-
mes, humanoid faja, akik vízalatti városok-
ban élnek. Leghíresebb képviselőjük Jar Jar 
Bings.

99. Halálőrség: Félelmetes mandalori csoport 
a klónháborúk idején, akik nem fogadták 
el Satine hercegnő békés módszereit. Pre 
Vizsla vezetésével terrorakciókat folytattak, 
és vissza akarták állítani a harcias Man-
dalort. 

100. Hatosvas és Márványkorlát golf és lakbe-
rendezési magazin: általunk kitalált galak-
tikus újság. 

101. Hendar: planetográfus tudós.
102. Hiperanyag: a hiperűrutazáshoz szükséges 

üzemanyag. A legértékesebb változata a ko-
axium, amelyet többek közt a Kessel-en bá-
nyásztak. Mivel rendkívül drága, sokaknak 
fáj rá a foga. 

103. Hiperhajtómű: lehetővé teszi egy űrhajó 
számára a hiperűrbe történő ugrást és a 
fénysebességgel haladást.

104. Hiperűr: a valós tér mellett létező közeg, 
amely megoldja a fénysebességnél gyorsabb 
utazás problémáját. Az erre alkalmas űrha-
jók „átlépnek” a hiperűrbe („hiperűrsebes-
ségre ugranak”). 

105. Holo: háromdimenziós kivetítő.
106. Holohálózat: a Köztársaság, majd a Biroda-

lom lakói által széles körben használt kom-
munikációs rendszer. A köztársasági, majd 

birodalmi kormányzat ezen keresztül sugá-
rozta a Holonet Híradót is.

107. Holojáték tábla (dejarik): hologram-gene-
rátorból és sakktáblaszerű mintával ellátott 
asztallapból, valamint kivetítőből álló straté-
giai játék, amelyben a bábuk szerepét színes, 
háromdimenziós hologram-figurák töltik be. 

108. Holokron: a jedik és a sithek által használt 
adattárolók, amelyek holografikus infor-
mációkat tárolnak. Ezek megtekintéséhez 
szükséges az Erő-használat. 

109. Hosnian Prime: a Magvilágok egyik városi-
as bolygója. Az Új Köztársaság korában egy 
ideig a Köztársaság központja, ám az Első 
Rend felrobbantja.

110. Hoth: a Külső Peremvidéken található boly-
gó. Felszínét fagyott vízjég borítja. 

111. Hődetonátor: bérgyilkosok és terroristák 
által előszeretettel alkalmazott, gránátra 
hasonlító robbanószerkezet. 

112. Humanoid: emberszerű faj.
113. Hutt: 3-4 méter magas, csupaszcsigára em-

lékeztető testű értelmes élőlény. Leghíre-
sebb képviselőjük Jabba, a gengszter. 

114. Imo: halászok uralta, általunk kitalált boly-
gó. 

115. Inkvizítor: az Erő sötét oldalát használó bi-
rodalmi ügynök, akinek főcélja a 66-os pa-
rancsot túlélő jedik levadászása, valamint 
az Erő-érzékeny gyermekek begyűjtése. Az 
inkvizítorok korábban jedik voltak, akik a 
sötét oldalra álltak.

116. Intergalaktikus Bankár Klán: a Köztársaság 
egyik legfontosabb kereskedelmi szerve, a 
bankvilág irányítója. A Bankár klán vezetői 
a muunok voltak. Elnökük San Hill csatla-
kozott Dooku gróf szeparatista mozgalmá-
hoz, amelynek jelentős forrást is biztosított. 
A biztonság kedvéért tartottak egy szená-
tort a Köztársaság szenátusában is. 

117. Ithoriak: bizarr külsejű értelmes lények, kö-
zel kétméteres testük hosszú, derékszögben 
meggörbült nyakban és az azon ülő T-alakú 
fejben ér véget, ami határozottan pörölycá-
pa-jelleget kölcsönöz nekik. 
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118. Jabba palotája: egy korábbi kolostor átala-
kításával hozták létre a Dűne-tenger pere-
mén. Többemeletes, felszíni és felszín alatti 
szintjei is vannak. Itt volt Jabba trónterme 
és abból lefelé nyíló kivégzőterme. A palo-
ta közelében található a Dűne-tenger Car-
coon-verme, amelyben egy sarlacc várja 
áldozatait. 

119. Jabba: faját tekintve hutt, foglalkozása boly-
góközi gengszter. Főhadiszállását a Tatuin 
bolygón alakította ki. Kedveli a fagyasztott 
csempészeket. 

120. Jakku: elhagyott, sivatagos bolygó a Bel-
ső Peremvidéken, amit valamikor erdők és 
óceánok borítottak, de egy múltbeli kataszt-
rófa következtében sivatagossá vált. A boly-
gó régi roncsokkal van elszórva, amelyeket 
kétségbeesett guberálók szednek fel, akik azt 
remélik, hogy eladhatják az alkatrészeket.

121. Jar Jar Bings: a Galaktikus Szótárban az 
„idegesítő lény, akinek bevernéd a képét” 
szó szinonimájaként szerepel. A történet 
szerint a Naboon honos gungan faj kissé 
balszerencsés képviselője. Világok szégye-
nére megválasztják a Naboo szenátorának, 
hogy aztán kezdeményezője legyen annak 
a Felhatalmazási Törvénynek, amely Palpa-
tine kezébe jóformán korlátlan végrehajtói 
hatalmat ad. 

122. Jawa: a buckalakók mellett ők a Tatuin ősla-
kói. A Tatuin mellett más világokon is elter-
jedtek. Kistermetű, világító sárga vagy vö-
rös szemű, konfliktuskerülő faj. Termetük 
és általában barna színű csuklyás öltözetük 
miatt könnyen felismerhetők. A sivatagok 
ócskásaiként roncsot, fémeket guberálnak, 
javítanak és kereskednek.

123. Jedha: másnéven a Zarándokok holdja, 
a Középső Peremvidéken található. Köz-
pontja a szent város, NiJedha ahol a Kyber 
Temploma is található, amely alatt kyberk-
ristályok növekednek a földalatti járatok-
ban. A Birodalom előbb kirabolja a temp-
lomot, majd itt vetette be először sikeresen 
a Halálcsillagot.

124. Jedi köpeny: a Jedik jellegzetes ruházata, 
amely alatt jól elrejthetőek a fegyverek és a 
felszerelések.

125. Jedi Templom: a jedik szakrális helye. A co-
ruscanti Templom a jedik központja, amely 
egyszerre tanácskozó hely, iskola és könyv-
tár. Ezt a kegyhelyet később Palpatine csá-
szár császári palotává alakítja. 

126. Jedi: a Galaxis történetét meghatározó 
vallásos csoport, akik az Erő világos olda-
lának szolgálatára és a béke őrzésére szen-
telték életüket. Az Erő segítségével képesek 
gondolatok befolyásolására, vagy tárgyak 
mozgatására, de akár reflexeiket és harci 
képességeiket is az átlagon felülire tudják 
fejleszteni.

127. Jestefad: hatalmas gázbolygó a Musta-
far-rendszerben.

128. Jundföld: száraz sziklafennsíkok és azokat 
tagoló kanyonok, valamint élénkebb dom-
borzatú hegyvidéki területek rendszere a 
Tatuinon. A Dűne-tenger mellett a bolygó 
legjellemzőbb képződménye, formaegyüt-
tesének területe.

129. Kamino: vízzel borított bolygó egy, a Ga-
laxison kívül található csillagrendszerben. 
A kaminói faj szülőföldje, akik a klónozó 
technológiájukról ismertek.

130. Kashyyyk Interplanetáris Dokkoló: kitalált 
helyszín a Kashyyyk bolygón. A bolygó leg-
híresebb szülötte Csubakka.

131. Kék bantha: a bantha kék színű tejéből ké-
szülő népszerű ital Galaxis-szerte.

132. Kerane-vulkán: a Kerane-völgy felett talál-
ható, kitalált rétegvulkán a Hoth bolygón.

133. Kereskedelmi Szövetség: nagyhatalmú vál-
lalatbirodalom, amely egyik elindítója volt 
azoknak a folyamatoknak, amelyek a Köz-
társaság bukásához vezettek. 

134. Keresztszektor: az űr egy szelete, amely 
több szektort foglal magába, élükön a nagy-
moffokkal. Az első keretszektort Tarkin 
kormányzó javaslatára hozta létre Palpati-
ne, ennek természetesen Tarkin lett a nagy-
moffja. 
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135. Kessel: a Külső Peremvidék hírhedt bolygó-
ja, ahol rabszolgák tömegeivel műveltetik 
a veszedelmes fűszerbányákat. A bolygó 
emellett koaxiumot is exportál. A bolygó 
északi féltekéjét teljesen elpusztították a bá-
nyák miatt, a déli féltekén, ahol a helyi ural-
kodó is lakik, ellenben csodás tájak és zöld 
erdők találhatók. 

136. Kijimi: fagyos hegyekkel borított bolygó a 
Középső Peremvidéken, a Kijimi Fűszerfu-
tárok központja.

137. Kir Bastra: általunk kitalált karakter, a ko-
réliai biztonsági erők, a CorSec vezetője. 

138. Klón katona: klónozással létrehozott kato-
nák, akiket egyetlen célra hoztak létre. Ki-
váló katonák, bár az átlagembernél kétszer 
gyorsabban öregszenek meg.

139. Koaxium: az egyik legértékesebb hipe-
rűr-üzemanyag. Finomítatlan formájában 
nagyon instabil. 

140. Koldus-kanyon: egykor folyóvíz alakította 
szűk és mély szárazvölgy, amely a Mos Espa 
városa környéki fogatversenyek egyik sza-
kaszaként jelenik meg a Tatuinon. 

141. Kom’rk-osztályú vadászgép: más néven 
Gauntlet-osztályú vadászgép. A mandalori 
Halálőrség által használt csillagvadásztípus. 

142. Korélia Bányászati Társaság: a Korélia boly-
gó bányavállalata. 

143. Korélia: űrhajók és csillagrombolók gyártá-
sával foglalkozó bolygó a galaxisban.

144. Kothlis: a Középső Peremvidék egyik égi-
teste, amely a Bothan Űrben található.

145. Kowaki gyíkmajom: népszerű háziállat az 
alvilág tagjainak körében, félig értelmes 
hüllőszerű lény. Egyesek ínyencfalatként is 
tekintenek rá. 

146. Környezetszabályozás: valamely mestersé-
ges, vagy természetes, de ellenséges környe-
zet paramétereinek ember (vagy tetszőlege-
sen más fajok) által elviselhetővé alakítása, 
elsősorban az atmoszféra összetételének és 
a hőmérsékletnek a szabályozását kell érte-
ni alatta. 

147. Köztársaság: a Birodalom kikiáltása előtt 
létezett államforma, élén a főkancellárral. 
A Köztársaság legjelentősebb törvényho-
zó testülete a Szenátus, ahol szektorokat, 
bolygókat, de akár gazdasági társaságokat is 
képviselhettek szenátorok.

148. Krayt sárkány: eredetileg a Tatuinról szár-
mazó, nagyméretű, vérmesen ragadozó 
hüllők. A kisebb krayt sárkányok inkább 
gyíkszerűbbek, míg a hatalmas krayt sárká-
nyok egy másik fajhoz tartoznak. Amellett, 
hogy jóval nagyobbak, ötpár lábuk van és 
a homok mélyén úszva, onnan előtörve va-
dásznak.

149. Kred Kloex: általunk kitalált titokzatos gran 
kereskedő és vállalkozó, aki szenvedélyesen 
gyűjti a jedi tárgyakat.

150. Kutaszdroid (és viper sorozata): egy speci-
ális droidfajta, amit leginkább felderítésre 
használnak. Ennek a legismertebb modellje 
a Viper vagy egyszerűen csak „birodalmi” 
kutaszdroid.

151. Külső Peremvidék: magyarul Külső Gyű-
rűként is nevezik, az ismert Galaxis leg-
nagyobb régiója. Gazdaságilag nehezebb 
körülmények jellemzik az itteni bolygókat, 
mint a Maghoz közelebbi világokat.

152. Kyberkristály: titokzatos kristályok, amelyek 
rá vannak hangolódva az Erőre. A galaxis 
több pontján megtalálhatók (Jedha, Ilum), a 
jedik nagy becsben tartják őket. A kyberk-
ristály működteti a jedik és a sithek fény-
kardját, de a Halálcsillag szuperlézerét is. 

153. Kyth bolygó: általunk kitalált planéta, ame-
lyet megszállt a Birodalom.

154. Lady Corvax: Erő-érzékeny ember, aki ré-
ges-régen élt, az akkor még virágzó Mus-
tafar bolygón. Miután a férje meghalt egy 
csatában, a mustafariak szent ereklyéjét, a 
Bright Start felhasználva akarta visszahozni 
az életbe. A művelet során azonban kietlen 
vulkánná változtatta a bolygót.

155. Lambda-osztályú sikló: a Birodalom által 
különféle célokra használt űrhajó. Jelleg-
zetes megjelenését a háromoldalú szárnyai 
adják, leginkább rohamosztagosok vagy ra-
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komány szállítására használják, de Vader és 
Palpatine császár is utazott ilyennel.

156. Lanteel-kúpgleccser: 50 km hosszú, ka-
nyargó, több wampa barlangot is megkerü-
lő gleccser a Hoth bolygón.

157. Laruh Kneed: egy általunk kitalált karakter 
a Naboon, a gungan fajba tartozó pitiáner 
bűnöző, aki többek között ilyen-olyan in-
formációkkal is kereskedik.

158. Lávabolha: a Mustafaron élő hatlábú ro-
varok, amelyeket a mustafariak hátasként 
használnak. 

159. Lefrani: hatalmas gázbolygó volt a Mustafar- 
rendszerben.

160. Leia hercegnő: Anakin Skywalker és Padmé 
Amidala lánya, az Alderaan hercegnője.

161. Lucrehulk-osztályú csatahajó: más néven 
droidvezérlő-hajó, a Kereskedelmi Szövet-
ség, majd a szeparatisták által használt űr-
hajófajta. Ilyen hajók vették blokád alá a 
Naboo bolygót. 

162. Mag Alapítóinak Sugárútja: a Coruscant 
Föderatív Körzetében található impresszív 
sugárút, amely a Szenátus épületének be-
járatához vezet. A sugárutat a Köztársaság 
alapítóinak szobrai díszítik, akik a Magvilá-
gokból származtak.

163. Magrégió: a Galaxis belső területe. 
164. Magvilágok: több millió lakható rendszer-

nek helyt adó, a Galaxis belső részeit felö-
lelő régió; itt helyezkedik el például a Co-
ruscant vagy az Alderaan-rendszer, illetve a 
Korélia. 

165. Malastare: a Középső Peremvidék bolygója, 
a dug és a gran fajok otthona. A Malastare 
híres az ott kitermelt üzemanyagról, vala-
mint a fogatversenyéről.

166. Mandalori: klán alapú etnikai csoport, ahol 
a több fajból és nemből származó egyede-
ket a közös hitvallás és kultúra köti össze. 
A mandaloriak szülőbolygója a Mandalor, 
ahonnan nagyobb területet kolonizáltak. 
Történelmük alatt a mandaloriak híres há-
borút vívtak a jedikkel is. A klónháború 
előtt az Új Mandalor mozgalom pacifista 

irányba vitte el az államot Satine herceg-
nő vezetésével, ám az ezzel nem egyetértő 
Halálőrség megmaradt a háborús szemlé-
letnél. A mandaloriak nagyon jellegzetes 
csatapáncélt viseltek, ami magába foglalta 
az arcukat teljesen elfedő sisakot a T-alakú 
szemellenzővel.

167. Mantelli savrip: az Ord Mantellen élő óriási 
lény.

168. Marh K’hanaaa: kitalált bolygó, amelyet tel-
jesen kiürítettek és letaroltak, hogy egyfajta 
robotsport helyszíne lehessen. 

169. Maul: Darth Maul.
170. Mediszkenner: a bioszkennerhez hasonló 

eszköz, amely képes megállapítani a vizs-
gált személy egészségügyi problémáit. A 
diagnosztika mellett korlátozottan kezelést 
is képes nyújtani.

171. Meiloorun Dzsúz: lilásvörös színű, alkohol-
mentes, gyümölcsös ital.

172. Mélymag: a Galaxis közepe, amelynek kö-
zéppontjában egy hatalmas fekete lyuk ta-
lálható. A Mélymagból származnak a midi-
chloriánok is. 

173. Mentálhorgászat: általunk kitalált szaba-
didős tevékenység a Naboon. Kell hozzá 
némi Erő-érzékenység, a lényege ugyanis 
az, hogy a – hagyományok szerint jéghideg 
– vízben álldogálva a horgász saját elmé-
jének hatalmával meghajlítja a halak nem 
különösebben acélos akaratát, amelyek így 
maguktól úsznak a lábához és kézzel ki-
foghatók. Nagy türelmet és sok gyakorlást 
igényel, amelynek folyamán a horgász meg-
tévesztésig hasonlít egy csendesen a vízben 
álldogáló, de különben semmittevő ember-
re. 

174. Mernath Egyetem: általunk kitalált courus-
cant-i felsőoktatási intézmény. 

175. Minna Varigk: általunk kitalált, régi jedi 
geológus, a kristálypajzs létrehozója.

176. Moff: szektorkormányzó.
177. Mon Cala: más néven Dac. Híres óce-

ánbolygó a Külső Peremvidéken, a mon 
calamari és a quarren faj otthona. Innen 
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származott például Ackbar és Raddus ad-
mirális is.

178. Mon calamari vizibalett: a mon calamari faj 
által előadott balettelőadás. A coruscanti 
elit által kedvelt szórakozás, Palpatine kü-
lönösen élvezte.

179. Mon calamari: elterjedt faj a galaxisban, 
sokszor fontos szerepet játszva a történe-
lemben, a Mon Cala bolygóról származnak. 
Az otthonukat megszálló Birodalommal 
szembeni gyűlöletük miatt a Lázadók Szö-
vetségének kulcsfontosságú tagjai. 

180. Mos Eisley: a Tatuin bolygó hírhedt városa. 
Űrkikötőjében a tisztességes üzletek mellett 
kevéssé elegánsak is szép számmal köttet-
nek: kalózok, csempészek és földrajztaná-
rok kedvelt búvóhelye. 

181. Munka Völgye: a legendában, egy negyed 
Coronet városában, amely ipari központ-
ként funkcionál.

182. Mustafar: vulkanikus bolygó, egész felszí-
nén aktív vulkanizmus található. A Ga-
laktikus Köztársaság idején lávafeldolgozó 
üzem működött itt, a Birodalom idejében 
Darth Vader nagyúr személyes erődje is 
ezen a bolygón áll.

183. Mustafari: rovarszerű, értelmes humanoid 
faj, akik őshonosak a Mustafar bolygón. 
Két alfajuk van, a magas vékony északi, és 
az alacsony, tömzsi déli.

184. Naboo: a Középső Peremvidék déli szekto-
rában lévő bolygó.

185. Nabooi Szivárványkorona Rend Polgári 
Platinacsillaga: mint minden közösségnek, 
a Naboonak is megvannak a maga elismeré-
sei, kitüntetései. Az általunk kitalált Szivár-
ványkorona-rendet a királyi családnak tett 
szolgálatokért osztják ki. Tulajdonosai (és 
csakis ők) élethossziglan jogosultak lesznek 
egy három méteres, ünnepi, a szivárvány 
minden színében szolgáló palást viselésére. 
Polgári és katonai tagozatának egyaránt van 
ezüst, arany, platina és gyémánt-csillaga.

186. Nagymoff: a Birodalom keretszektorainak 
a vezetője. Az első nagymoff Tarkin kor-
mányzó volt.

187. Narkin kapitány: kitalált személy, a lázadók 
seregének egyik kapitányrangú tisztje. Ki-
tűnő tárgyalási képességeit gyakran kama-
toztatja. 

188. Nautolan: kétéltű faj a Glee Anselmről, 
amely szárazföldön és vízben is megél. Na-
gyon jó úszók, hosszú csápjaikkal képesek 
kémiai jeleket is észlelni, így akár mások 
tudatalattiját is ki tudják aknázni. 

189. Navikomputer: navigációs számítógép, 
amely elvégzi a szükséges kalkulációt a hi-
pertérben való utazáshoz. 

190. Nerf: szőrős négylábú haszonállat, amit a 
húsáért, tejéért és a bőréért tartanak. Az Al-
deraan és a Lothal bolygón is előfordulnak.

191. Netura-szórakozónegyed: a Coruscant egy 
általunk kitalált negyede, felfutó régió, 
amelynek ember és ithori lakossága nem 
sokkal korábban költözött ebbe a térségbe. 

192. Nisqually vulkán: A Hoth bolygó egyik vul-
kánja.

193. NT–242: mesterlövészpuska. 
194. Nur: egy óceánnal borított hold a Mustafar- 

rendszerben, ahol titkos birodalmi projek-
tek futottak.

195. Olia Chuichin: általunk kitalált pantorai 
lány, az Aina Diara közösség tagja, hősünk 
egyik segítője a Korélián.

196. Onoam: a Naboo egyik holdja a háromból. 
A bolygó elitjének többsége magánnyaralót 
tart fenn a holdon.

197. Ortolán: kék bőrű, nagy fülű, ormányos, 
ezáltal némileg elefántszerű lény.

198. Osarrio: vagyoni cenzust alkalmazó kitalált 
bolygó.

199. Ostar: általunk kitalált bányamérnök, aki a 
Scarif-rendszer egyik felrobbantott holdjá-
nak a kitermelésén dolgozik.

200. Palpatine: Sheev Palpatine, sith mozgalmi 
nevén Darth Sidious, eredetileg a Naboo 
szenátora, a Köztársaság főkancellárja, sith 
nagyúr, aki uralkodóvá kiáltja ki magát és 
leszámol a Jedi-renddel. 

201. Pantorai: kék bőrű humanoid faj, kifino-
mult kultúrájáról árulkodik az aranyszínű 
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arctetoválás is, amely kifejező a társadalmi 
státuszukat tekintve. 

202. Peremvidék: a Galaxis bolygóit fokozatosan 
térképezték fel a Magvilágokból kiindulva, 
egyre külsőbb gyűrűkig eljutva. Sokáig csak 
egy Peremvidék volt, de ahogy folytatódtak 
a felfedezések, ez Belső Peremvidékké vált, 
s a Maghoz való viszonylagos közelsége mi-
att könnyebb lett itt az élet. Később újabb 
és újabb Peremvidék jött létre, a Középső 
és a Külső, amelyek már távolabb vannak a 
Magtól. 

203. Pillio: vízborítása miatt nem kolonializált 
bolygó, ahol a Birodalmi Obszervatórium 
kapott helyett. 

204. Protokolldroid: diplomáciai és fordítási fel-
adatokra tervezett robot.

205. Pyke-szindikátus: a galaktikus alvilág egyik 
leghírhedtebb csoportja, akik kezükben 
tartják a kesseli fűszer- és koaxiumbányá-
kat. Aki a faj képviselőinek kinézetén mulat 
– nagy fejükkel, ám lehetetlenül kicsi ar-
cukkal elsőre nevetséges látványt nyújtanak 
–, az hamar elveszítheti saját kinézetének 
harmóniáját.

206. Qui-Gon Jinn: jedi mester, Obi-Wan taní-
tója, a Naboon leli halálát a Darth Maul-lal 
folytatott párbaj eredményeképpen. 

207. R’túl ősi városa: általunk kitalált régi város, 
egy ismeretlen csillagrendszerben. 

208. Rankor: félelmetes fenevad, a Dathomir 
csúcsragadozója. A leghíresebb rankor 
Pateesa, Jabba „házikedvence”.

209. Riosa: a Belső Peremvidék egyik ipari boly-
gója. A galaktikus Birodalom lefoglalta a 
gyárakat, s arra kényszerítette a munkáso-
kat, hogy a Halálcsillag alkatrészeit gyárt-
sák. A bolygót felkereste Vader nagyúr is 
tovább kínozva a munkásokat.

210. Rodia: mocsaras dzsungelbolygó a Savare-
en-szektor Tyrius-rendszerében, a rodiai faj 
otthona. 

211. Rodiai: a Rodia bolygó zöldbőrű, átlagos 
testalkatú humanoid lakói. Legismertebb 
képviselőjük Greedo, a fejvadász. 

212. Rohamosztagos páncél: speciálisan a roha-
mosztagosoknak tervezett védőfelszerelés, 
a sisakjukat a káros napsugarakat megszűrő 
lencsékkel szerelték fel. A vállvért színe a 
rangot jelzi, a katonai övre pedig egy lézer-
karabély illeszthető. 

213. Rolf Zonti: Általunk kitalált irattáros a Ha-
lálcsillagon.

214. Sarlacc: tatuini féregszerű, de spórákkal 
szaporodó élőlény, amelynek csak a szája 
látszik, mert a teste a felszín alatt van. Töl-
csérszerű mélyedésben él és várja áldozatát, 
akit/amit csápokkal segít csőrszerű szájába, 
ahol megbénítja és akár ezer éven át emész-
ti valamelyik gyomrában. 

215. Scarifi Rekultivációs Terv: általunk kitalált 
bányászati projekt a Scarif-rendszerben, 
amely során, a Halálcsillag-próbarobbantá-
sok során darabjaira esett holdak ásványai-
nak kitermelése folyt. 

216. Scarif-rendszer: az Abrion szektorban ta-
lálható rendszer, a Scarif bolygóról kapta a 
nevét. Itt kap helyet a Birodalom egyik leg-
fontosabb hadipari komplexuma, számos 
szupertitkos katonai projekt terveit őrzik 
itt. 9 évvel a yavini csata előtt a Halálcsillag 
építését is ide vezénylik át a Geonosis mel-
lől, Orson Krennic igazgató irányítása alatt. 

217. Scuunda: patriarchális (férfiak vezette) tár-
sadalom által lakott, kitalált bolygó.

218. Seloniai: a Korélia-szektorban található 
bolygó őslakos faja. Szemük különösen fé-
nyérzékeny. 

219. Shug Giennah: általunk kitalált karakter, 
holoműsorvezető, a Birodalom egyik mar-
ketingarca.

220. Sienar Fleet Systems: a Galaxis egyik leghí-
resebb nagyvállalata, amely a Köztársaság, 
a Birodalom és az Első Rend számára is ké-
szített űrhajókat. A cég leghíresebb termé-
kei a különféle TIE-vadászok.

221. Sirki Tesuval: Bel Bastra felesége.
222. Sith: az Erő-érzékenyek. A Jedik mellet-

ti másik rend, amelynek tagjai az Erő sö-
tét oldalára álltak. Eredetük egy öntörvé-
nyű jedire vezethető vissza, aki követőivel  
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elhagyta a rendet. A Sithek számtalan há-
borút vívtak halálos ellenségük, a Jedi Rend 
ellen. 

223. Sundari: a Mandalor fővárosa, itt található 
a királyi palota, valamint a Királyi Akadé-
mia, amelyből később Birodalmi Akadémia 
lett. 

224. Szuperlézer: a Halálcsillagon lévő bolygók 
megsemmisítésére is alkalmas fegyver. 

225. Taanab: a Belső Peremvidéken található 
bolygó. A valamikor az endori ütközetet 
követően csatára is sor került itt, ahol Lan-
do Calrissian győzelmet aratott a kalózok 
felett. 

226. Talz: fehér bundás értelmes, ámbár még 
primitív fejlettségi szinten lévő lény, amely 
az Alzoc III és az Orto Plutonia fagyos vi-
lágain él. 

227. Tamarena: a Naboo földrajzának egyik ál-
talunk kitalált eleme, egy hatalmas folyam, 
amely számos más folyó vizét gyűjti össze 
az óceán felé menet. 

228. Tarkin: Wilhuff Tarkin az Eriadun született, 
amelynek később kormányzója is lett. A 
klónháború idején flottában az admirálisi 
rangig jutott, ő képviselte a vádat az Ahsoka 
elleni koncepciós perben. Palpatine császár 
őt tette meg a Birodalom első nagymoffjá-
nak. 

229. Tarvanta sziget: általunk kitalált hely, amely 
a Coruscant beépítése előtt kellemes éghaj-
latú, szubtrópusi sziget volt, a bolygó déli 
féltekéjén. Jelenleg gigantikus szabadidő-
park húzódik felette. 

230. Tatuin: a Külső Peremvidék Arkanis szek-
torában, a Tatoo rendszerben a galaxis kö-
zéppontjától 43 000 fényévre elhelyezkedő, 
10 465 km átmérőjű ritkán lakott bolygó, 
amely csillagkettős (Tatoo I. és Tatoo II.) 
körül kering. Keringési ideje, tehát egy ta-
tuini év hossza 304 helyi nap, tengelykörüli 
forgási ideje, tehát egy tatuini nap hossza 34 
óra. Három holdja van. A bolygó éghajlata 
és teljes felszíne sivatagi jellegű. Őslakói a 
jawak és a taszkenek (buckalakók). Törté-

nete meglehetősen viszontagságos, az itt 
rendezett légfogatversenyekről híres.

231. Tauntaun: hógyík, a Hoth bolygón ősho-
nos, két lábon járó, vastagbőrű, szőrős, nö-
vényevő hüllő. Háziasítva hátasként hasz-
nálják.

232. Theed: a Naboo köztársasági bolygó fővá-
rosa.

233. TIE-vadász: a birodalomi pilóták által el-
sődlegesen használt kisméretű vadászgép. 
Nevét a kettős ion hajtóművéről kapta 
(Twin Ion Engine).

234. Togruta: fejnyúlványokkal rendelkező, ér-
telmes humanoid faj. Leghíresebb tagjaik 
Ahsoka Tano, valamint Shak-Ti jedi mester.

235. Toniray: híres és értékes alderaani bor. 
236. Tosche állomás (Anchorhead): jelenték-

telen farmertelepülés, Mos Eisleytől 200-
300 km-re. Közelében alapította meg Merl 
Tosche a Tosche állomást, egy energia-, víz- 
és üzemanyagfeltöltő bázist. 

237. Trandosai: egy nagyjából emberi méretű, de 
igen erőteljes felépítésű, borzasztó bonyo-
lult nyelven kommunikáló hüllőfaj, akinek 
eredeti ragadozó életmódjából pengeéles 
fogak és halálos karmok maradtak emlékül. 

238. Troithe: a Mélymagban, a Cerberon-szin-
gularitás körül keringő városias bolygó, 
amely hajdan a Coruscanttal rivalizált a 
központi szerepért.

239. Turbólézer üteg: egyfajta nehéztüzérségi 
eszköz, páncélozott vagy erőtérrel védett 
célpontok kiiktatására. Ilyenek védik pl. a 
Halálcsillag felszínét. 

240. Turufű: perjeféle a legendákban, amelynek 
magassága eléri az 1 métert is. A fű egyik 
oldala vörös színű, míg a másik oldala fe-
hér; jó álcázást biztosít a benne megbúvó 
élőlényeknek.

241. Twi’l: humanoid faj, amelynek tagjai a Ga-
laxis megannyi területén előfordulnak. 
Leginkább feltűnő testrészük a fejükről le-
lógó két hosszú nyúlvány, amit lekkunak 
neveznek. Híresebb twi’lekek például Aayla 
Secura jedi mester, Hera Syndulla lázadó 



fogalmak

228

tábornok, vagy éppen Bib Fortuna, Jabba 
udvarmestere.

242. Tyrius-rendszer: a Külső Peremvidék 
Savareen-szektorában található csillag-
rendszer, amelynek legismertebb bolygója 
a Rodia.

243. Ugnaught (undibundi): alacsony, malacsze-
rű humanoid lény, aki a Gentes bolygóról 
származik, de a bespini felhővárost is ott-
honuknak tekinti. 

244. Uscru-negyed: Coruscant egyik híres ne-
gyede, amelynek felső szintjén az elit által 
látogatott operaházak, alsóbb szintjein pe-
dig a szórakoztató központok találhatók.

245. Védelmezők: nagy múltú mandalori eli-
tegység, eredetileg a Mandalor uralkodójá-
nak testőrei.

246. Veermok: az Eriadu dzsungeleiben élő vér-
szomjas, majomszerű ragadozó. 

247. Vizor: sisakba épített képernyő.
248. Voorpak: kicsi kutyaszerű, hatlábú, fehér-

szőrű lény, leginkább házikedvencnek tart-
ják. Különösen népszerű kisállat a nabooi 
arisztokrácia körében.

249. Vuki: a Kashyyyk bolygó magas, szőrős, ér-
telmes humanoid faja. A leghíresebb vuki 
egyértelműen Csubakka.

250. Vulptex: kristályos bundával borított róka-
szerű élőlény, amely a Crait bolygón ősho-
nos. 

251. Wampa: a Hoth bolygó félelmetes ragadozó-
ja, megtermett, fehér szőrű, húsevő emlős.

252. Wroshyr fa: a Kashyyyk bolygón őshonos, 
hatalmas és hosszú életű fafajta. A legma-
gasabb fák több kilométer magasak is le-
hetnek, s egy-egy növény több, mint 50 000 
évig is elélhet.

253. Yavini csata: a galaktikus polgárháború 
azon csatája, amelyben a lázadók elpusztí-
tották az első Halálcsillagot. Innen eredez-
tetik a galaktikus időszámítást.

254. YT–1300: könnyű teherszállítóhajó-típus, 
amelyet a Koriélián gyártottak. A modell 
legismertebb képviselője a Millenium Fal-
con.

255. Zabrak: emberközeli faj, amely az Iridonián 
él. A megkülönböztető jellemzőjük a fejü-
kön sorakozó kis szarvak. Hím zab rakok 
élnek a Dathomiron is Éjfivé rek ként. A leg-
híresebb zabrak Darth Maul.

256. Zaduwarri szivárványlégy: általunk kita-
lált, galambméretű, szitakötőhöz hasonlító, 
hártyás szárnyú rovar. Hangosan zümmög 
és ha szétkenődik, szivárványszínű csíkokat 
hagy maga után, az éppen felszálló űrhajók 
szélvédőjén. 

257. Ziro: hutt gengszer, Jabba nagybátyja. A 
klónháború hírhedt bűnözője, aki a Corus-
canton alakította ki központját. 

258. Zonszauszi sziklaevő zavuárd: általunk ki-
talált lény, aki létezését alliterációk iránti 
indokolatlan vonzalmunknak köszönheti. 
A fajnak igen sajátos biológiája lehet, ha a 
sziklaevés táplálékot jelent számára. Nehéz 
fogságban tartani, ha mégis sikerül, akkor 
geológusok gondozzák, tévedésből néha 
azokat is felfalja. 
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