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Halálos homokvihar 

– Tudja, mikor fogja maga elkapni azt a gazembert? Ha 
itt a tenyerem közepén kinő egy jól fejlett földi kaktusz! Ha 
a város helyén vulkanikus kráterből tör fel a láva, ami itt, a 
Marson nincs is! Amikor majd eldugulnak a talaj alatti 
mágneses vonatok alagútjai, és olyan szél támad, hogy a 
repülőket kifújja az űrbe!... Akkor lesz maga teljes értékű 
rendőr hadnagy, ha nekem tüskés szárnyaim nőnek és 
méltóságteljes csapásokkal elrepülök Marspolis irányába...! 
Hű, már alig kapok levegőt... mégis folytatom... Szóval 
figyeljen ide, maga szerencsétlen leányzó! A nők különben 
sem érnek annyit, mint a férfiak, de a mi szakmánkban 
aztán nem is lehet őket a férfiakhoz hasonlítani! A 
legkorlátoltabb analfabéta zsebtolvaj is túljárhat egy 
rendőrakadémiát végzett hadnagynő eszén! Volt már rá 
példa...! Tudja, mikor hozza ide a fogdába azt a nyavalyás 
bűnözőt? Ha a földi és marsi egyesített lottón ugyanazon a 
napon háromezer-ötszázan érnek el telitalálatot! És akkor, 
ha... 

Jegorov kapitány szívesen folytatta volna, de kifulladt. 
Az arca a szokásos haragos-vörösből lassan lilába ment át. 
Vanta hadnagynő – az iménti szerfölött hosszú és 
barátságosnak nem igazán nevezhető szónoklat célpontja és 
egyedüli hallgatója – hasonló színeváltozáson ment át. Csak 
a nyálát nyelte dühösen. Jegorov kapitány, a felettese 
egyfolytában sértegette, mióta jelentést tett neki. Hát végre 
felfoghatná ez a korlátolt alak, hogy igazán nem ő az oka, ha 
az a pasas megszökött! Csak Jegorov hiszi azt, hogy a 
rendőrség csodákra képes. Ha valaki hosszú hónapokon 
keresztül készítgeti a maga kis terveit, ha figyelembe vesz 
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minden pozitív és negatív dolgot, ami akciója közben 
érheti... Óriási előnyre tesz szert a mit sem sejtő 
Kozmopollal szemben! A helyet és az időpontot, de még az 
akció módozatait is maga választja ki, és ebben az 
optimumra törekszik. Senki sem tud róla előre, csak ő, és ez 
nagy helyzeti előnyt biztosít neki. Utána pedig eltűnik, mint 
kő a vízben, és ennyi volt! 

A kapitány meg itt sértegeti őt! Úgy is mint 
rendőrtisztet, de úgy is mint nőt! Ez... ez tűrhetetlen! A lány 
amúgy igen csinos arcán fájdalmas fintorok váltakoztak, 
most nagyon utálta a főnökét, jobban, mint eddig valaha is! 
(Ami nagy szó, teszi hozzá a kotnyeles krónikás, aki jól 
ismeri a szóban forgó városi rendőrkapitányság egész 
emberi és gépi személyzetét...) De a szidalmaknak még nem 
volt vége: 

– ...Vegyen fel egy szoknyát a Kozmopol dicső 
egyenruhája helyett! És menjen babázni, maga... maga nő! A 
rendőrmunka férfiaknak való...! Tudja, mikor kapja majd el 
azt a pasast? Amikor... amikor... – Jegorovnak nem jutott 
eszébe újabb vad és hihetetlen hasonlat, hát csak hápogott.  

Vanta nem bírta már idegekkel, hirtelen sarkon 
fordult és elrohant... 

Jegorov kapitány vigyorogva nézett utána, majd 
összedörzsölte két kezét, és elégedetten mormolta 
félhangosan maga elé: 

– No, ez is megvan. Úgy feltüzeltem, hogy most már 
biztosan elkapja azt a bűnözőt! 
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Lír, a Kozmopol földi-marsi kozmikus rendőrség derék 
robotrendőre a városban sétált. 

Régebben ritkán engedhette meg magának ezt a 
luxust, de amióta a 9-es állomáson, vagyis a városi 
kapitányságon szolgált Alfa és Béta, a két új robottárs, azóta 
gyöngyélete volt. Azok ketten felváltva látták el az ügyeleti 
szolgálatot a kapitányságon, Lír pedig kimehetett 
„őrjáratozni". Ezek az őrjáratok persze javarészt egyszerű 
sétából álltak. Lír körbejárta a Belvárost, figyelte az 
embereket, és ha valaki valamilyen kérdéssel fordult hozzá, 
igyekezett pontos választ adni. Tudta, mikor indul 
mágnesvonat bármelyik közelebbi vagy távolabbi város felé, 
mikor lesz a legközelebbi kolorkoncert, vagy merre 
található a régiségbolt. Az agyába és egyéb „testrészeibe" 
épített berendezésekkel megnézte minden szembejövő 
ember arcát – ilyenkor körözött bűnözőket keresett. 
Mondhatjuk tehát: ő volt az egyetlen igazi rendőr a 
városban, hisz éjjel-nappal szolgálatban volt és dolgozott. Az 
„éjjel-nappal" szó szerint értendő, ugyanis Lír, mint afféle 
robot, nem volt biológiai lény, így aludni sem szokott. „A 
robotok alvásigénye nagyon minimális", ahogy egy 
betokosodott agyú kutató mondotta volt egykoron egy marsi 
szimpóziumon. „Nemkülönben az ön gondolkodási igénye, 
kedves kolléga!" – vágta rá egy másik megrögzött 
szimpóziumlátogató. 

Lír ormótlan testével mégis kecsesen mozgott a járdán. 
Beépített nukleáris törpe erőművében hatalmas energia 
szunnyadt, ám ez ritkán látszott. Gyors, kerekes meghajtás 
vitte előre, most éppen lassított, és a fejében lévő kamerák 
mindenfelé néztek egyszerre. Lír – az emberekkel 
ellentétben – látott előre és hátra, balra és jobbra. Talán 



  

 
 6 

nem is csoda, ha mostanában mindinkább elhatalmasodott 
rajta egy érzés: jobbnak tartotta magát az embereknél. 
Mindenesetre tökéletesebbnek. 

Valami kavarodás támadt a kisebbik áruház előtt. Lír 
azonnal felfigyelt a távolból hallatszó hangokra. Olyanokat 
is hallott, amiket itt mellette a többi ember abból a 
távolságból semmiképpen sem hallhatott meg. A robot máris 
arrafelé gurult, elemzői szaporán dolgoztak, és növelte 
sebességét. 

Éppen jókor érkezett. A bejárat előtt kisebb 
csoportosulás támadt. Vagy harmincan vettek körül egy 
sápadt, tizenhat év körüli fiút, aki divatos fekete 
csőnadrágot, denevérujjas, hófehér inget viselt, ez utóbbi a 
köldökéig nyitva volt. „Olyan, mint egy baletttáncos", 
gondolta megvetően Lír, mikor már látta a jelenet központi 
figuráját. Az opera és a balett enyhén szólva nem tartoztak 
kedvenc műfajai közé. 

– Kozmopol, utat! Kozmopol, utat! – harsogta a robot 
fejébe épített fekete „száján", vagyis hangszóróin keresztül. 
Az emberek megkönnyebbülten szétváltak, Lír pedig 
közelebb gurult: – Mi történt? 

– Semmi, semmi – mondta a fiú, akit többen fogtak, 
hogy el ne rohanjon. Egy középkorú asszony sivalkodott, 
vörös haján megcsillant a nap: 

– Ez egy tolvaj! A táskámban kotorászott, és már a 
kezében volt a mágnescsekkem, amikor észrevettem! Még 
jó, hogy sikerült megfognunk! 

– Önök is megerősítik mindezt? – kérdezte Lír, és 
körülnézett. A járókelők nem tudták, hogy a beléje rejtett 
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minikamera szépen lefilmezte az egész látványt. Az emberek 
arcát is. Utólag, ha bírósági tárgyalásra kerülne sor, nem 
lesz nehéz azonosítani az embereket. Azokat is, akiknek 
később esetleg nem lenne hangulatuk tanúskodni. 

Lír egyetlen perc után – minden járókelő egyformán 
számolt be az eseményről – eldöntötte, mi a teendő. 
Páncélburkolata alól kinyúlt hat acélkezének egyike, és a fiú 
csuklójára fonódott. 

– Ne vigyen el! – kiabálta a fiú. – Nem megyek sehová! 

– Ha nem tudnád, le vagy tartóztatva – jegyezte meg 
Lír nagyon halkan. A fiú próbálta kitépni a kezét a vasmarok 
szorításából, de ez persze nem sikerülhetett neki. Lír 
hangszórója felbömbölt: 

– Oszoljanak, emberek! – Még gyorsan megkérdezte a 
károsult asszonyság nevét, egy pillantást is vetett a 
majdnem ellopott mágnescsekkre (és lefilmezte, így már 
tudta a számát is), aztán elköszönt. Az emberek, látva, hogy 
nincs több szenzációra kilátás, lassan szétszéledtek. A robot 
gurult a legközelebbi légitaxi-megálló felé. A fiatalember 
vonakodva huzatta magát, és lázasan magyarázott: 

– Kisöreg, miért ez a felhajtás...? Nem volt mit ennem, 
azért kellett volna egy kis pénz. Most neked jobb lesz, ha 
engem beviszel a fogdába? Több olajat kapsz a csavarjaidra, 
vagy mi...? 

– Kuss – jegyezte meg Lír rosszkedvűen. 

– Tessék? Ez mit jelent? Valami rendőrségi szakszó? 
Vagy robotnyelven van? 
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– Fenét. Ezt is emberek találták ki. – Ezt Lír kelletlenül 
mondta, mivel robot létére nem kedvelte az embereket, 
kivéve néhány remek kollégáját. – Azt jelenti, elég volt a 
szavalásból, az információk fölösleges közléséből. 

Talált egy üres légitaxit, bement, és húzta maga után a 
fiút is, de az ellenkezett. 

– Menj csak egyedül, te bádogláda! Engem meg hagyj 
itt! 

– Ahogy akarod. Nem kötelező beszállni, én minden-
esetre elrepülök – a robot megérintette az indítószenzort. A 
szerkezet a magasba szökkent. A gyereket csak Lír tartotta, 
kint a levegőben... A fiatal fiú a repülő taxi alatt hányko-
lódott mindent végtagjával – kivéve azzal, amelyet a robot 
acélkarja markolt csuklóban. Aztán a gyerek megijedt, és 
mozdulatlanná merevedett. 

A házak egyre messzebb voltak odalent, a tetők, utcák, 
terek egyre kisebbek, neki pedig a rémület elvette a szavát 
is. Némán bámult lefelé, aztán becsukta a szemét... 

Csak akkor tért magához, amikor a robot beemelte a 
járműbe, és az ajtó is bezárult. A gyerek holtsápadtan 
pihegett. Lír nem engedte el a kezét, és ezt látva, kezdett 
beletörődni sorsába. 

– És mindezt egy mágnescsekk miatt! – kesergett 
később. – Amit ráadásul el sem loptam! 

– Ilyen az élet – bölcselkedett a robot. – Ha ellopod, 
talán sose kapnak el. Máskor légy ügyesebb. Úgy értem, a 
szabadulásod után, amire viszont nem fog egyhamar sor 
kerülni. 
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A kráterek között először csak apró kis vörösessárga 
homokfelhőket kavart a szél, majd az ismét leülepedett. Ám 
egyre erősebb lett a légmozgás, a távoli marsi sivatagok felől 
már vad szél közeledett. Mind több helyütt kapta fel a 
homokot, röpítette messzire. Aztán a szél átszáguldott a 
dombvidéken, végigsöpört egy fennsíkon, és máris szabadon 
és veszettül repült a városka irányába. 

 

Vantának délelőtt fél tizenegykor találkozója lett 
volna Monnot doktorral. Az állatkert lakóinak egészségőre 
azonban telefonált, hogy két sivatagi róka megbetegedett, 
fennáll a veszély, hogy valamilyen új járvány van 
készülődőben az emlősök között, tehát ott kellett maradnia. 
Nem hagyhatta el őrhelyét, amit Vanta egyrészt nagyra 
értékelt – ez azt jelentette, Monnot doktor kötelességtudó 
ember, és ha a hadnagynő férje lesz, e kötelességtudása 
remélhetőleg nem foszlik szerteszét –, másrészt viszont 
dühös volt, mert szerette volna elvinni egy bútorkiállításra. 
Már éppen ideje volt, hogy megtervezzék leendő közös 
lakásukat. És éppen ekkor nyílott a nagyáruházban egy 
kiállítás, ahol a marsi bútorgyárak mutatták be alkotásaikat. 
Különösen a legújabb elektronikus konyhák érdekelték a 
lányt. Olyan fészekrakóösztön kerekedett benne, hogy csak 
na! Maga sem értette, miért, de most már nagyon szeretett 
volna családot alapítani. 

Egyelőre azonban tíz óra felé járt az idő, Monnot nem 
jöhetett, és Vantában még forrott a düh. Hogy az a Jeges 
miket enged meg magának! 

Aztán végiggondolta teendőit. A bűnöző, akit Jegorov 
emlegetett, egy ismert csavargó volt, sokszor megjárta már 
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a börtönöket. Mert ha Lurten – így hívták – csupán 
csavargással töltötte volna az idejét, senki sem vetett volna 
semmit a szemére. Sokan éltek a Marson is, akik nem 
akartak dolgozni, és ehhez az elvükhöz nagyon 
következetesen ragaszkodtak. Mivel csak ez az egyetlen 
életelvük volt, nem volt nehéz körömszakadtáig ragaszkodni 
hozzá... Lurten viszont szerette, ha némi pénz is csörög a 
zsebében, és ezért sok mindenre képes volt. Csak egyre nem: 
hogy megdolgozzon azért a pénzért. Inkább lakásokba és 
szállodákba tört be, olykor részegeket fosztott ki a 
pszichobárok előtt. Már sokan ismerték a városban, de ez őt 
egy cseppet sem izgatta. Legalább tizenkét esetben állt már 
a városi bíróság előtt; az összes helyi bűnügyi komputer 
egyetlen gombnyomásra, mondhatni, „fejből" diktálta az 
adatait. 

Ezúttal azonban Lurten túl messzire ment, ebben 
mindenki egyetértett. Életében először műfajt váltott, és 
tegnap délután egyedül megtámadta a Marsi bank helyi 
fiókját. Ezt a támadást szó szerint kell érteni – Lurten egy 
elmés szerkezettel bebiztosította a kijárati ajtót, hogy riadó 
esetén az automaták azt ne zárhassák be, majd fegyvert 
fogott a személyzetre, és pénzt követelt. Ez délután három 
óra előtt pontosan négy perccel történt. Már alig volt ügyfél, 
pénz viszont annál több a rekeszekben. Az automata kamera 
lefilmezte a férfi arcát: annyira biztos volt a sikerben, hogy 
csak egy kis álarcot tett a szeme elé, de a rendőrök így is 
felismerték később. 

Lurten a város történetében rekordzsákmánnyal lépett 
meg: hatvannégyezer-ötszáztizenhat marmon volt a 
zsákjában, amikor kisétált a bankból. Nem várták cinkosok 
üvöltő motorral járó kocsin, még egy kerékpáros sem.  


