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Bevezetés
Réges-régen, egy messzi-messzi 

galaxisban…
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Az idők kezdetén egy hatalmas robbanás rázta meg a mindenséget.  A tiszta energiából 
létrejött  az  anyag,  a  bolygók  és  a  csillagok.  És  ez  nem  csak  itt  volt  így,  a  mi 
univerzumunkban, ez megtörtént mindegyikben, alapvetően meghatározva mivoltukat. S ezek 
sokasága közül létrejött egy, amely a Star Wars eredeti univerzumának pontos megfelelőjévé 
vált  az  idők  folyamán.  Itt  szinte  minden  megtörtént,  amely  abban  is  megtörtént  és 
megtörténhetett.  Ezzel párhuzamosan az itteni események is jelen lehetnek az ottaniakban. 
Valamint teljes mértékben annak fizikai törvényei alapján működik. Ez a mű, ezen univerzum 
eseményeibe nyújt betekintést:

25,783 BBY: Megszületett a Jedi Rend.

24,953 BBY: A Jedi  Rend hűséget  fogadott  a  Köztársaságnak.  Az erőhasználók  és  az 
ismert világ vezetőinek összefonódása kezdetét vette.

24,500 BBY: A Jedi Rend két részre szakadt, amikor is annak néhány tagját elcsábította az 
erő sötét  oldala.  A köztük kitörő háború eredményeképp előre láthatatlan események sora 
követezett be, amelyek a Sith Birodalom létrejöttéhez vezettek Korriban bolygóján.

5,000  BBY:  A  Nagy  Hiperűr  Háború  kezdetét  vette.  A  Köztársaság  javára  dőlt  el  a 
konfliktus, Naga Sadow a Yavin 4-re menekült. Innentől kezdve a Jedi és a Sith Rend örök 
ellensége  lett  egymásnak.  Bizonyossá  vált,  hogy  a  több  tízezer  évvel  ezelőtt  kezdődött 
események láncolata csak az egyik fél teljes megsemmisülésével érhet véget.

1,000  BBY:  Darth  Bane  bevezette  a  Kettő  Szabályát,  új  Sith  rend  alakult  az  előző 
hamvaiból.
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nevű  gyermek.  Szegény családból  származott,  esélytelen  volt  számára  az  Alsóváros  sötét 
sikátoriból való kijutás. Családja egy baleset következtében életét vesztette, mindössze 8 éves 
volt.  A  megélhetés  egyetlen  lehetőségét  a  bűnözés  jelentette  a  már  ekkor  is  kiváló 
képességekkel  rendelkező fiú számára.  Egészen 14 éves koráig egyik napról  a másira  élt, 
pitiáner rablásokkal keresve kenyerét. Ekkor úgy döntött néhány felnőtt társával egy nagyobb 
akcióban is részt vesz, ennek keretében életében először láthatta meg szülőbolygója felszínét. 
Ugyanis  egy  tehetős  állampolgár  széfjének  feltörése  volt  a  kérdéses  feladatuk  az  egyik 
felhőkarcolóban. De a dolgok nem a tervek szerint alakultak, percekkel a széf felnyitása után 
rendőrségi  droidok  tucatjai  elől  kellett  menekülniük.  Eközben  elszakadt  társaitól,  majd 
sarokba szorították. Egyedüli lehetősége a feladás volt, azonban ösztönei mást súgtak. Erős 
koncentrálás közepette, megmagyarázhatatlan módon remegő kezeit üldözői egyik siklója felé 
tartotta,  majd  a  mellette  lévő  felé  rántotta  azokat.  Mindenki,  még  az  ő  legnagyobb 
meglepetésére is a siklót valami láthatatlan erő azonnal belevágta a másikba, roncsaik és a 
darabokra tört droidok a mélybe zuhantak. A mutatvány minden erejét felemésztette és ájultan 
rogyott össze a felhőkarcoló tetején lévő állványon. 

Másnap egy cellában ébredt, az elmúlt napok eseményit képtelen volt felidézni. Nem tudta 
miért és hogyan került oda, ezért torka szakattából kezdett kiabálni a hatalmas komplexum 
falai  között.  Szerencséjére  egy  idős  Jedi  mester  éppen  egy  veszélyes  bűnözőt  hozott  be, 
kihallgatás céljából. Az ordítás hallatán kíváncsi lett a történtekre, ezért érdeklődni kezdett az 
egyik őrnél, aki készséggel tájékoztatta a számára érthetetlen természetű eseményekről. Yoda 
azonban  tudta  mit  jelent  ez  és  eredeti  feladatát  elvégezve  rövidesen  fiúhoz  sietett.  Első 
pillantásra érezte a belőle sugárzó Erőt, majd ezt a tesztek is igazolták. A vérében magas volt 
a midikloriánok mennyisége, csaknem fele az övének. 
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Szabályaik  értelmében  azonban  már  lehetetlenség  lett  volna  kitanítani  bármely  lovag 
számára, ő azonban érezte, hogy többre hivatott ennél. A Jeditanács többi tagjának véleménye 
ellenére tanította ki az igencsak problémás természetű fiatalembert. 

18 éves korára sikerült kivívnia társai tiszteletét és megbecsülését, amikor is életek százait 
mentette meg egy közelgő katasztrófa elől.

23 éves korára Yoda befejezte képzését és lovaggá ütötték. Kiváló taktikai és logisztikai 
képességei  már  ekkor  is  megmutatkoztak.  E  mellett  mestere  remek  vívót  faragott  belőle 
valamint az Erő beható használatára is megtanította. Nem csoda, hogy rövidesen megkapta a 
mester címet és mellette foglalhatott helyet a Jeditanácsban. Ezen kívül ekkor választotta ki 
első padawanját, a 15 éves Iwo Goult. 

26 éves korában iszonyú látomások kezdték gyötörni. Eleinte senkinek sem merte elárulni 
a látottakat,  később elhatározta,  hogy a végére jár  a dolognak.  Mielőtt  útnak indult  volna 
Naboo virágzó bolygójára, egy tudati üzenetben tudatta Iwoval az általa látottakat. Miszerint 
egy Sith még mindig rejtőzködött ott, és ha nem állítják meg időben hatalmas veszedelmet 
sodor majd a Jedi Rendre. Másokat pedig azért nem vont bele, mert attól félt, hogy éppen az ő 
cselekedeteik idéznék majd elő a katasztrófát. Ezért lekötötte az általa mondottakban, hogy 
senkinek sem mondhatja el azt. 

Amint  elérte  a  bolygót  hajója  műszaki  meghibásodás  következtében  lezuhant,  ő  maga 
pedig súlyosan megsérült. Yoda minden tanítására szüksége volt ahhoz, hogy életben tartsa 
magát, ezért rendkívül sebezhető volt amikor Darth Plagueis rátalált. Ugyanis rejtekhelyétől 
alig  pár kilométerre  sikerült  vezetnie  hajóját  a kényszerleszállás  közepette.  A gonosz Sith 
azonban megkímélte életét, sokkal ambíciózusabb tervei voltak vele. Az elkövetkező hónapok 
folyamán szép lassan elhintette a sötét oldal majait Tyronban, aki valósággal megrészegült 
annak hatalmától és az abban rejlő lehetőségektől. Közel fél év elteltével már alig emlékezett 
korábbi életére, alapjaiban kérdőjeleződtek meg benne korábbi elvei.

6 és fél hónappal eltűnése után, Iwo már nem bírt tovább várni. Mesterének tett ígéretét 
betartva ugyan nem szólt az ottani eseményekről, azonban útnak indult felkutatására. Ahogy 
belépett a légkörbe megérezte jelenlétét és órák leforgása alatt rátalált Plagueis rejtekhelyére. 
Balszerencséjére mindketten ott tartózkodtak és annak roppant csarnokában vívtak, gyakorlás 
céljából.  Álmában  sem remélt  lehetőség  nyílt  meg  a  Sith  sötét  nagyura  számára,  végleg 
átállíthatja  növendékét.  Felette  szerzett  befolyását  kihasználva  rávette  Iwo  megölésére. 
Azonban döntését Tyron soha sem tudata feldolgozni, éveken át mardosta a bűntudat, de már 
tudta, hogy nincs visszaút számára. Úgy hitte, a Jedik azonnal megölnék, ha fény derülne a 
történtekre. 

Rövidesen elkötelezte magát a Sith Rend mellett,  Darth Travis néven vált tanítványává. 
Ahogy  múltak  az  évek  a  legígéretesebbnek  bizonyult  közülük,  Plagueis  olyan  dolgokba 
vezette bele és olyan képességeket tanított neki, amelyekre még álmában sem mert gondolni. 
34 éves korában azt is megmutatta neki, hogyan tudja élettartamát természetellenes módon, 
szinte a végtelenségig elnyújtani. Ezzel ő lett a második, akinek ezt ez idáig átadta. Valamint 
megígérte  neki,  idővel  azt  is  megmutatja,  hogyan  veheti  rá  a  midikloriánokat  az  élet 
teremtésére. Ő emiatt élet és halál urának tartotta, sosem mert szembeszegülni vele. Inkább 
türelmesen,  évtizedekig  várta  a  pillanatot,  de  idő  közben  egyre  inkább  kételkedett  annak 
létezésében. 

Írta: Darth Raven Elérhetőség: Darth_Revan@hotmail.hu
Sok évvel az események után: Plagueis a kettő szabályát felrúgva, egy másik tanítványt is 

felfogadott.  Kezdetben  nem  is  tudtak  egymásról,  azonban  egyszer  csak  mesterük 
elérkezettnek tartotta  a szembesítés pillanatát.  Oly sok év elteltével  Darth Travis és Darth 
Sidious szemtől-szemben találta magát a csarnokban. Mesterük úgy határozott, hogy csak az 
egyikük maradhat a tanítványa. Ehhez viszont meg kell ölniük a másikat. A párbajból Sidious 
került ki győztesen, látszólag halálosan megsebezve Travist. 
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Ő azonban egy régi  barátja segítségével,  észrevétlenül  jutott  ki  a  helyről.  Az arcán és 
mellkasán  keletkezett  hegek  azonban  iszonyatos  emlékül  szolgáltak  számára  hátralévő 
életében.  Mivel  új  ellenfele  mellett  messze  elmaradtak  képességei,  nem  mert  vele 
szembeszállni  a  továbbiakban.  Inkább  álnevet  használva  elrejtőzött  a  peremvidéken  és 
csendben figyelte az eseményeket. 

Plagueis ugyanazt játszotta el Sidioussal,  mint Tyronnal.  Megmutatta neki az élettartam 
végtelenségig  való  elnyújtásának  képességét,  de  a  továbbiakban  csak  ígérgette  neki 
legféltettebb titkát. Ahogy teltek az évek, benne is megkérdőjeleződött ennek létezése. Végül 
megölte mesterét, a képességet pedig mézes madzagként használta, de senki sem tudta, hogy 
rendelkezik-e vele valójában. Még Travis is csak remélni merte, hogy hazudik, továbbra sem 
fedte fel kilétét. 

22 BBY: Anakin Skywalker, Obi-Wan Kenobi és Ahsoka Tano rátaláltak Mortis világára, 
amelyet olyan mértékben jár át az erő, hogy a tér-idő kontinuum törvényei felett áll. Az Atya, 
a Fiú és a Lány életüket vesztették az ezt követő eseményekben. Mivel az Atya tartotta bent a 
látszólag mesterséges bolygót annak szövetében, halálával kisodródott abból, éppen miután a 
3 Jedi sikeresen elmenekült onnan. Innentől kezdve Mortis különböző helyeken, különböző 
időtartamokban,  véletlenszerűen  tűnt  fel  galaxis  szerte.  Sokan észrevették,  de  túl  gyorsan 
került egyik-helyről a másikra ahhoz, hogy bárki is elérhette volna.

4  ABY:  Luke  Skywalker  és  Darth  Vader  harcából  Luke  került  ki  győztesen.  Miután 
Sidious  megpróbálta  megölni  az  ifjú  Jedi  lovagot,  Vader  végzett  vele.  Ez  mindkettejük 
életébe  került,  a  II.  Halálcsillag  felrobbant,  a  lázadás  hatalmas  győzelmet  aratott.  Travis 
innentől  teljes  biztonságban  érezve  magát  szövögette  terveit,  hogy  még  nála  is  nagyobb 
hatalomra tehessen szert.  A következő években megalakult  az ÚJ Köztársaság,  valamint  a 
Jedi Rend is újjászületett hamvaiból.

25-29  ABY:  Kitört  az  elkeseredett  háború  a  Yuuzhan  Vong  ellen.  Ugyan  sikerült 
megállítani  őket,  de továbbra is komoly erőkkel  voltak jelen a galaxisban.  A Köztársaság 
meggyengült, fellángoltak a hatalmi harcok. Darth Travis is életét vesztette a konfliktusban, 
nyomtalanul eltűnve a történelem egyik lábjegyzetében.

130 ABY: A Köztársaság ismét elbukott. Újra a Sith irányította a galaxist, a megmaradt 
Jedik elrejtőztek.

350  ABY:  A Yuuzhan  Vong  befejezte  új  flottájának  építését  és  könyörtelen  támadást 
intézett a Birodalom ellen.

350-367 ABY: A hosszú háborúban az ismert galaxis rendszeri sorra pusztultak el. Köztük 
Ryloth, Coruscant, Kashyyyk, Ossus is lakhatatlanná vált. A Yuuzhan Vong készletei teljesen 
kimerültek, flottái az összeomlás szélén álltak. A Birodalom elérkezettnek látta az időt egy 
teljes erejű ellentámadásra.

Írta: Darth Raven Elérhetőség: Darth_Revan@hotmail.hu
368 ABY: Miután a Birodalom hadereje nagy részét elveszítette ellensége csapdájában, 

hónapok  leforgása  alatt  teljes  vereséget  szenvedett.  Megkezdődött  a  hosszas  tisztogatás, 
annak maradványainak eltörlése céljából.
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373 ABY: Az utolsó élő, magát Darth Sidisnek nevező erőhasználó az akkori Birodalom 
legerősebb  csatahajójával,  a  Demetreussal  Mortis  felkutatására  indult.  Úgy  vélte,  ezzel 
megmenthetné a galaxist az idegenek elnyomásától, valamint óriási hatalomra tehetne szert.

375 ABY: A teljes galaxis a Yuuzhan Vong fennhatósága alatt állt. Mivel félték a másik 
fél erőhasználóit az utolsó szálig kipusztították őket. Egy időre béke köszöntött a galaxisra, 
amely már csak halovány árnyéka lett önmagának. 

377 ABY: Sidis  mintázatot  talált  az  eddig véletlenszerű ugrások között.  Megállapította 
annak következő tartózkodási helyét a közeli jövő síkjában.

378 ABY: Sikeresen berepült hajójával a bolygó felszínére. Meglepetten tapasztalta, hogy 
ott az utolsó nap eseményei ismétlődtek újra és újra. Úgy tűnt, a hely nem tudott létezni az 
Atya  ereje  nélkül  ezért  egyfolytában  az  akkori  állapot  visszaállítására  törekedett.  Sidis 
sikeresen megmenttette életét,  beleavatkozva 3 bátor Jedi sorsába, akik a saját idősíkjukba 
visszakerülve  pontosan  emlékeztek  tetteire.  De mivel  csak  álomnak  vélték  az  egészet,  ez 
semmit sem befolyásolt.

Csak az Atyát tudta megmenteni, de Mortis így is újra stabilan mozoghatott a kozmoszban. 
Ennek köszönhetően a Yuuzhan Vong könnyedén rátalált, az Atya segítségével visszaverték a 
támadást.  Mivel  nem voltak  biztos  benne,  hogy ez  másodszorra  is  menni  fog,  új  tervvel 
hozakodtak elő. 

379 ABY: Az Atya utasításainak megfelelően megépült az általa Idő Kapujának elnevezett 
szerkezet a Demetreus gigantikus hangárjában. Mivel pontosan látta a távoli jövőt és múltat, 
tudta milyen eseményeket  kell megváltoztatni  ahhoz, hogy a Yuuzhan Vong ne indíthassa 
meg  invázióját  25  ABY-ben.  Mortis  minden  energiájának  felhasználásával  a  megfelelő 
idősíkba helyezte a hajót, hogy elindíthassa a kívánt eseményeket. Ez a bolygó pusztulását 
okozta, a galaxis utolsó reménye Darth Sidis maradt.

Kb. 10,000 BBY: A Demetreus megérkezett Yuuzhan’tar akkor még élettel teli világára és 
Sidis leszámolt az Atya által megadott listán szereplő személyekkel. Ugyan sikerrel járt, de 
életét vesztette a csatában, hajója nagyon súlyos károkat szenvedett, de az utolsó pillanatban a 
robotpilóta beléptette a hipertérbe. Miközben az automata javítórendszere szép lassan helyre 
pofozta, megkezdte több ezer évig tartó útját hazafelé. 

Mivel  a  bekövetkezett  változások  miatt  a  Yuuzhan  Vong  sosem  tudta  megszállni  a 
galaxist,  gyökeres  változások  következtek  be,  teljesen  egyedül  álló  idővonal  indult.  Sidis 
terve  az  volt,  hogy  visszatérve  átveszi  a  hatalmat  hajójával,  ezért  védetté  tette  ezen 
eseményekkel szemben, egyedüli emléke maradt a történteknek.

Mivel  így  Sidis  sosem  jutott  el  Mortisra,  az  továbbra  is  össze-visszaugrált  a  tér-idő 
szövetében. Közben az utolsó nap eseményei játszódtak le benne. 

Travis rejtekhelyét sosem támadta meg a Yuuzhan Vong, ezért jelenleg is az élők sorában 
tudhatja magát.

Írta: Darth Raven Elérhetőség: Darth_Revan@hotmail.hu
15 ABY: A Demetreus  visszaért  otthonába,  utolsó ismert  tartózkodási  helyzete  valahol 

Tatooine  közelében  volt.  Ezután  végleg  nyoma  veszett,  ezrek  indultak  felkutatására… 
eredménytelenül.

25  ABY:  A  Köztársaság  vezetői  kidolgoznak  egy  tervet  helyzetük  megerősítésére, 
valamint a Birodalom maradványainak eltakarítására.
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40 ABY: Véget  ért  a  hosszos  marakodás  a  felek között,  a  Köztársaság terve látszólag 
sikerrel zárult és egyértelműen a galaxis legerősebb katonai hatalma lett. Az ÚJ Jedi Rend 
tagjai  úgy  döntenek,  ideje  visszatérni  régi  hagyományaikhoz,  ezért  a  Jedi  Templomot 
visszahelyezték Coruscantra. Valamint ismét a régi szabályoknak megfelelően éltek.  Bár a 
galaxis nagy része most már ismételten a Köztársaságé, jelentős birodalmi erők maradtak a 
peremvidéken. 

41 ABY: A Köztársaság egy újabb polgárháború szélén állt.  Hosszas mérlegelés után a 
Konföderáció  vezetői  végül  az  idő  közben  megnövekedett  köztársasági  flotta  miatt  a 
konfliktus elkerülése mellett döntöttek.

44  ABY: A birodalom maradványai  még  tovább bomlottak.  Önjelölt  diktátorok  százai 
kezdték meg véget nem érő háborúikat egymás ellen. A Köztársaság megkezdte a felkészülést 
ezen területek elfoglalására, amint eléggé meggyengültek ellenfelei.

Írta: Darth Raven Elérhetőség: Darth_Revan@hotmail.hu
46  ABY: Pletykák  kaptak  szárnyra  arról,  hogy a  frakciók  vezetői  között  önjelölt  Sith 

nagyurak is jelen voltak. A Jedi Rend vizsgálatot indított az ügyben, azonban semmit sem 
talált, minden esetre folytatta a keresést.

47  ABY:  Egy  ifjú  Jedi,  Shia  Veld  érdekes  nyomra  bukkant.  Rövidesen  rátalált  a 
Dubrillionon rejtőző Darth Travisra,  akinek nem volt  választása.  Meg kellett  ölnie mielőtt 
továbbítja az információt. A köztük kibontakozó küzdelemben alaposan megmutatkozott az 
erejük közti különbség. Shia perceken belül az életéért menekült egy siklón, kommunikátora 
és  fénykardja  tönkrement.  Az üldözés  közepette  végül  utolérte  ellenfelét,  aki  az  átugrani 
készülő  Sith  láttán  kétségbeesetten  próbált  kitérni  balra.  Egyenesen  egy  másik  siklónak 
ütközve és több száz métert zuhanva. 

Mikor  Travis  odaért  már  halott  volt  ellenfele,  valamint  a  másik  siklóban utazó  család 
valamennyi  tagja.  Amint  távolodni  kezdett  saját  járműve  felé  ez  gyermek  sírására  lett 
figyelmes. Egy 2 éves lány volt az, anyja saját testével védte meg az ütközés erejétől, a Sith 
legszívesebben ott hagyta volna. Ekkor azonban egy különös érzést tapasztalt, valamit, amit 
legutóbb Iwowal kapcsolatban érzett. Ezzel felébredt régóta eltemetett bűntudata, egyszerűen 
nem tudott elsétálni és sorsára hagyni a lányt. Sokáig ült ott és töprengett mihez kezdjen vele, 
a  benne  lévő  jó  egyre  csak  lelkét  tépázta.  Végül  úgy  döntött  közelebbről  is  vet  rá  egy 
pillantást,  elvégre  mégis  csak  dönteni  kell  valami  alapján.  Karjai  közé  véve  meglepetten 
tapasztalta, hogy az Erő jelenlétét érzékeli benne, innentől nem volt kérdés mit tesz vele.

Az, hogy felneveli  és Sith lovagot farag belőle lelke mindkét fele számára elfogadható 
megoldásnak bizonyult. Ezzel párhuzamosan be kellett látnia, hogy nem bujkálhat többé, két 
fővel  ez  már  sokkal  nehezebb  feladat  lenne.  Ráadásul  már  ez  az  eset  is  túl  közel  volt. 
Elérkezettnek látta az időt, oly régóta szőtt tervének megvalósítására…

Darth Raven
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