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A rettenthetetlen nyomozónő 

Vanta megállt az űrrepülőtér szélén. Szívet dobogtató 
volt a hatalmas térség. Örült még a szeme is, hogy ilyen 
messzire elláthatott. A Marson csak távol a városoktól és ott 
is csak a sík területeken volt ennyi szabad térség. A lány már 
régóta nem járt erre, hiszen az űrrepülőtér igen messze volt 
a várostól, tulajdonképpen csak névleg tartozott hozzá. 
Ritkán fordultak meg itt, hivatalos ügyben pedig még 
sohasem. 

Mivel Vanta szabad idejében repülni is szokott – a 
Marson oly divatos, elektronikusan vezérelt mágneses 
légpárnagépeket kedvelte –, hát egy kicsit rokonléleknek 
érezte itt magát. No persze, a városoktól távoli 
létesítményről sokkal komolyabb járművek indultak olykor. 
Ez különben egy másodrendű kozmodrom volt csupán, itt 
főleg akkor szálltak le utasszállító vagy kutatóhajók, ha a 
bolygó más körzeteiben az időjárási viszonyok 
veszélyeztették a közlekedést. Például az errefelé híres 
homokviharok, ha pár évente egyszer kitörtek, bizony még 
az űrrepülőterek forgalmát is akadályozták. Más okokból is 
elrendeltek leszállásokat itt. Például akkor, ha a közeli nagy 
űrrepülőtér teljesen „bedugult". Mostanában nagyon 
megnövekedett a Mars–Mars forgalom is; a bolygó 
különböző városaiból rövid távúnak nevezett, valójában sok 
ezer kilométeres utat befutó rakéta repülőgépek érkeztek 
mindenhová. Ide is. 

A lány egy percig még kedvtelve nézegette a jókora 
betontérséget. Észrevette, hogy a déli naptól felmelegedett 
levegő valósággal vibrál; ez jókedvvel töltötte el. Ilyenkor a 
Mars majdnem olyan szép volt, mint a Föld – ahol Vanta 
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eddig csak kétszer járt. De szándékában állt ismét, és akkor 
több hónapra is elmenni. Ha egyszer lesz egy fiúja, aki 
feleségül is veszi... Önkéntelenül is a visszapillantó tükörbe 
nézett. Az a piros arcú, karcsú és merész tekintetű lány, aki 
onnan visszanézett rá – most még nem tudta, mikor 
következik be mindez. Nemhogy házasságról, de még 
vőlegényről sem volt tudomása. „Pedig lassan ideje lesz – 
mondta hangosan. – Hiszen már huszonhárom múltam!" 

Olykor bizony rettenetesen öregnek érezte magát, 
máskor viszont felvidult, hiszen ha szerencséje lesz, még 
száz évig élhet. Mások is megérik a száztizenötöt, százhúszat 
is néha. A százat elhagyni mindennapos dolognak számít a 
Marson és a Földön is. 

A hosszú, keskeny úton hajtott, amely a leszállópálya 
peremét követte. A hatalmas, több száz méteres négyzetek 
közepére egy–egy számot festettek az építők. Az űrhajósok 
kilométeres magasságból is látják e számokat. 

Aztán szeme előtt mind nagyobb lett az épület, és 
máris odaért. Az ultramodern beton–üveg–műanyag 
pókhálószerű félgömb alatt helyezkedtek el az irodák, 
raktárak, javítóműhelyek és minden, amire itt szükség 
lehetett. Vanta kedvtelve nézegette a jókora házat, és 
sejtette, a talaj alatt az még le is nyúlik a mélybe. 

Beállt a parkolóba, majd a hallban sétált. Az 
információs képernyőről leolvasta, hol a főnök, és a lift 
máris felrepítette a harmadik szintre. Puha szőnyegbe 
süppedt a lába, jöttére a fotocellák sebesen nyitották a félig 
áttetsző műanyag ajtókat. Az utolsó helyiségben egy hetven 
körüli asszony fogadta: 

– Az igazgató vagyok, a nevem Aga Rolinari. Miben 
segíthetek? 
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– Kozmopol – mondta Vanta, felmutatta igazolványát, 
és közölte a nevét is. Ahogyan azt a szabályzat előírja. 
Szerette ezt a pillanatot; felmutatva háromdimenziós 
fotóval és a Kozmikus Rendőrség címerével is ellátott 
igazolványát, nagyon fontos embernek tudhatta magát. 
Közben – mert ezt is megtanulta a pszichológiai előkészítés 
során – a vele szemben álló ember szemébe nézett. Megijed–
e a „Kozmopol" szó hallatán...? 

Hát itt ijedtségről szó sem volt. A kistermetű, régimódi 
kontyot viselő, filigrán asszony nagyon is modern ruhát 
hordott, kettőt perdült, miután mélyen a lány szemébe 
nézett. Mélyfekete szeme, de igen fehér bőre volt. Keze, lába 
kicsi, és valahogy fiatalabbnak látszott a koránál. 
Megszemlélte a Kozmopol–igazolványt is, és leült a helyére. 

– Miről van szó? – intett Vantának, foglaljon helyet. 

– Távirati rövidséggel: hamis pénz került forgalomba 
bolygónkon. Ráadásul éppen itt, a városban és környékén 
bukkantak fel először. Most végigjárjuk azokat az 
intézményeket, amelyek szóba jöhetnek, mint terjesztők. 

– Terjesztők? – az igazgatónő hangja felível. Vanta 
látta a falon a holografikus diplomákat. Nagytudású asszony 
lehet, és biztosan űrhajós volt valaha. Ők szoktak ilyen 
leszállóhely–igazgatói állásokat kapni nyugdíj előtt. 

– Nem önöket gyanúsítjuk elsősorban – tette hozzá 
sietve a lány. – A főnököm, Jegorov kapitány úgy véli, a 
leszállóhely is szerepelhet az illegális pénzt forgalomba hozó 
pontok között, ugyanis a három ismert esetből az egyiknél 
egy frissiben leszállt űrhajós próbált beváltani hamis pénzt. 

– Jó hamisítványok? – kérdezte Rolinari asszony. 
Nagyon kíváncsi asszony lehetett. Vanta alig észrevehetően 
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vont egyet a vállán: – Nem rosszak, maradjunk ennyiben. De 
már az a tény, hogy felismerték a bankókat, jelent valamit, 
nem? Nos, térjünk a tárgyra. Önöknél kik intézik a 
kifizetéseket? 

– Van egy pénztár. A Marsra érkező űrhajósok itt 
veszik fel személyi illetményüket, ha a hajójuk itt száll le, 
ami nem túl gyakori eset. A pénztárat egyszemélyben Turdil 
úr vezeti. Akar vele beszélni? 

– Ha ön kezességet vállal érte, akkor nem – mondta 
Vanta. 

Rolinari asszony bólintott, és Vanta felállt: – Rengeteg 
helyre kell még elmennem... A hamis pénzekkel az a baj, 
hogy sok ember kezén átmennek, míg felismerik hamis 
voltukat. Visszamenőleg pedig nagyon nehéz, vagy 
éppenséggel lehetetlen megállapítani, honnan származnak, 
ki hozta őket forgalomba. 

– Sok sikert! – mondta az asszonyság egy kemény 
kézszorítás kíséretében. Vanta még egy pillantást vetett a 
kontyra – ilyesmit eddig csak történelmi filmekben volt 
szerencséje látni – és elment. 

 

A következő állomása a város szélén egy 
hulladékgyűjtő telep volt. A városban fellelhető összes, 
iparilag hasznosítható anyagot itt gyűjtötték össze. Bár 
mindent megtettek az „illatok" távoltartására, bizony az 
embermagas átlátszó műanyag kupolák alatt felhalmozott 
szemét egy része éktelen bűzt árasztott. 

– A hamis pénzek miatt jött? – kérdezte egy 
huszonéves igen barna bőrű fiatalember. Ő volt az állomás 
jelen pillanatban egyetlen kezelője. Mint elmondta, a 
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többiek éppen a várost járják automata járműveikkel. – 
Hiszen csak két darab százast találtak, ebből kell olyan nagy 
ügyet csinálni? 

– Két százas is nagy pénz. Maga például mennyit keres 
itt? 

– Hetente háromötvenet. 

– No, látja. Pár napi bérével csaptak itt be valakit. 

– Ami igaz, az igaz – mondta ekkor a férfiú, miközben 
kedvtelve szemlélte a lány alakját. – De hagyjuk a hamis 
pénzt. Vannak ennél sokkal izgalmasabb témák is – 
megnedvesítette a száját és rácért a lényegre: –, például 
maga mit csinál ma este? 

Ez a közvetlenség nem lepte meg Vantát. Naponta több 
ilyen ajánlatot kapott. Munkatársai közül csak a főnöke és 
Lír, a robotrendőr nem volt érzékeny a női bájakra. 

– Egyelőre hivatalos ügyben járok – közölte zordonan, 
mire a fiú feje lekonyult. Helyet foglaltak. Vanta még 
egyszer elmondatta azt a bizonyos esetet: 

– Bejött egy pasas, mondta, hogy a múlt héten 
elvittünk tőle ennyi és ennyi másodlagos nyersanyagot 
további felhasználásra, és a számla szerint járt neki 
majdnem négyszáz marmon. Kiadtam a pénztárból, hozzá 
sem értem, már a bevételnél is gép számolta, tette el, adta ki. 
A papas nézi az egyik százast, aztán a másikat, jó sokáig 
nézte fénnyel szemben is, meg mindenhogyan. Még 
kérdeztem is tőle, csak nem azt hiszi, rossz pénzt kapott? 
Erre rávágta: de bizony, ez a kettő hamis. 

A „Mars–Money", köznyelven marmon százasai 
nagyon szép kékeszöld műanyag „papíron" készülnek. A 
szakértők szerint a többi marsi pénzhez hasonlóan, nehezen 
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hamisíthatok a beléjük vasalt fémszál és a holografikus 
minta miatt. De a jelek szerint egyesek számára nincs 
lehetetlen... Vanta nagyot fújt. Ha megtalálná azt a nyomdát, 
biztosan ő lenne a leghíresebb rendőrnő a Marson! 

– A pénztárgép nem ellenőrizte a bankjegyeket? 

– Nem hát. Van ugyan ellenőrző programja, de évek 
óta nem kapcsoltuk be, minek...? 

– Hát most már tudja, minek. – Vanta eltette kis 
magnóját, amelyre felvette a tanú szavait. Ez egyezett azzal, 
amit a csaknem megkárosított bejelentő mondott. Még 
egyszer körülnézett, és elindult a kijárat felé, ahol kocsija 
várta. 

– Tényleg nem ér rá ma este? – szólt utána a fiú. Vanta 
csak rántott a vállán és elment. 

 

A következő cím, amely elektronikus emlékeztetőjében 
lapult, első látásra nem sugallt semmi rendkívülit. A várost 
marsi szokás szerint még az első telepesek idejében 
négyzetekre osztották. Itt több mint ötven négyzet volt. 
Minden négyzetben hat–tíz–tizenkét utca, pár tér és egyéb 
terület volt. Amikor Vanta megállította kocsiját a sportpálya 
mellett, tanácstalanul szemlélődni kezdett. A narancssárga 
vizuális utcanév–táblák – ezek napelemekkel működtek és 
sötétedéskor automatikusan kivilágosodtak – egyike ugyan 
jelezte a címet, de a stadion mellett nem volt semmi. 

Egy gyerek hajtott arra egykerekű áramvonalas kis 
járművén. Ez volt most a sláger a Marson; csak guggolva 
lehetett rajta közlekedni, és persze a tükörsima aszfalton 
kívül sehol nem használhatták. 
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– Keres valakit, segíthetek? – fékezett mellette a kisfiú. 
A jármű közben minihangszóróján át népszerű dallamokat 
nyekergett, ez is benne volt a programjában. 

– Riikko urat keresem – és Vanta mondta volna a címet 
is, de a szőke gyerek legyintett: 

– Azt a fura alakot...? Akkor le kell mennie a föld alá. 

– Tessék? 

– Ott ni – intett egy, az üres talajból kiálló 
falszerűségre és elindította masináját. Vanta még hallotta, 
hogy a szerkentyű a most rendkívül divatos és éppen olyan 
rendkívül ostoba szövegű „Kozmikus Angéla" című számot 
játssza. Amikor a fal mellett kiszállt a kocsiból, ugyanazt 
hallotta... a falból. A rejtett hangszórók énekeltek: 

 

„Óh, Angéla, te kozmikus lány 

Angéla, te kozmikus vágy..." 

 

A fal mellett lépcső vezetett alá. Vanta lement, és egy 
fotocella megnyitotta előtte a homályos műanyaglapot. Tíz 
másodperccel később úgy hitte, különleges világba tévedt. 

Jókora teremben állt, a helyiség egy garázs, egy fürdő 
és egy szórakoztató kombinát keverékének látszott. A 
mennyezetről színes lámpák lógtak le, és egy elmés 
szerkezet segítségével a bejárati ajtó nyitásakor ide–oda 
lengtek, mintha üdvözölnék a jövevényt. Különösen a piros–
kék és a fehér–sárga lámpák inogtak, míg a zöld–sárga és 
piros–fehérek mérsékeltebben mozogtak. Egy hangszóróból 
trombitaszóló harsant fel, ugyanakkor a sarokban egy bádog 
medve – csaknem embermagasságú volt! – így dörmögött: 
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– Légy üdvözölve, vándor, ki ide beléptél. 

Vantát ennél jobban foglalkoztatta a terem közepén 
padlóba mélyített medence, amelyet alulról kékes fény 
világított meg. A medencében kényelmesen úszkálhatott 
volna egy ember – ehelyett most motoros hajómodellek 
rótták köreiket. A trombitaszóló után ismét a „Kozmikus 
Angéla" infantilis dallamai csendültek fel, eközben a falakon 
színes képek világosodtak meg és halványultak, tűntek el 
ismét. Ezek fantasztikus űrbéli tájakat ábrázoltak. A padlón 
mindenféle automaták mászkáltak. Az egyik miniatűr 
hétfejű sárkányt formázott, a másik egykori dinoszauruszt, a 
harmadik egy neptunuszbéli automata ásógép 
méretarányosan kicsinyített mása volt, és zakatolva járt 
faltól falig, időnként kotrólapátját megpróbálta a padlóba 
meríteni, de ez nem sikerülhetett. Ilyenkor haragosan 
zümmögve haladt tovább a másik falig, ott megfordult, és 
jött visszafelé. Mindezeket egy régi földi játékbaba 
gyűjtemény egészítette ki. Babák ültek mindenütt, a fali 
polcokon, a székeken, fotelekben, sőt egy példány még a 
medence szélén is. Ennek a vízbe lógott egyik lába, időnként 
kis sikkantással kirántotta, majd visszaeresztette ismét. 
Természetesen ez is automata volt. 

– Üdvözlöm, kisasszony – mondta egy hang valahol a 
közelben. 

Vanta megperdült, de senkit sem látott. A 
megafonnyílást valahol a falban rejtették el. Most látta csak, 
hogy számos mintát festettek fel oda is. Valaki kuncogott 
elég vékony hangon. – Hi–hi, ugye, nem lát engem...? Nem is 
láthat, hisz elbújtam. 

– Nincs kedvem viccelődni. Az ügy, amiért jöttem, 
komolyabb annál – felelte Vanta. Nem kételkedett abban, 
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hogy ha a tréfáskedvű házigazda meghallja a Kozmopol szót, 
felhagy gyermekded ostobaságaival. Vannak, akik sohasem 
komolyodnak meg... 

– Itt vagyok – mondta ekkor ugyanaz a hang, és a nagy 
robotmedve mögül előlépett egy férfi. Hogy férfi, azt csak a 
bajusza mutatta, mert különben olyan uniszex ruhát viselt, 
ami vagy tíz éve volt divatban a Marson. Színes kendőket 
varrtak össze afféle lepellé, ezt hordták egy időben sokan. 
De ma már nem. Az idegen lábán régies saru volt, a 
kendőöltözeten álgombok ragyogtak fémesen. Különben 
nem volt több negyvennél, és kissé affektáltan mozgott, akár 
a szabadnapos színészek. – Marsnapot kívánok, és ne 
haragudjon ezért a kis tréfáért. Én már csak ilyen vagyok, 
szeretem a vidámságot. 

– Marsnapot. Én meg a Kozmopoltól jöttem, és 
szolgálatban nem kedvelem a vidámságot. 

A bajuszos úr egy mozdulattal végigsimított a fején, és 
eldobta parókáját. Vanta azt hitte, az a sárgarépavörös 
torzonborz valami a saját haja; most belátta, tévedett. A férfi 
haja ritkás volt és fekete. Az arca eléggé sápadt, a szeme 
nyugtalan. Egy széket húzott elő, levette róla a babát, és 
Vanta mellé tette: 

– Foglaljon helyet, rendőrkislány. Mi szél hozta erre? 

Vanta nem ismerte ezeket a régi földi nyelvi 
fordulatokat, semmilyen szélről nem tudott. Úgy döntött, 
egyszerűen „átugorja" az ilyesmit, és toronyiránt halad célja 
felé: 

– A pénzhamisítási ügyben nyomozok. 


