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4. FEJEZET

A CSUTKÁK

A sztalkerek többsége babonás, amit persze meg lehet ér-
 te ni. Nem titok, hogy a folyamatos kockázat nyomot hagy
az emberen: megváltoztatja viselkedését, szokásait, világ-
nézetét. Az életösztön pedig egyenes arányban áll a ve-
szélyes helyzetek gyakoriságával. A sztalkerek jó példái
ennek. Sokuknak megvannak a maguk kis szabályai, ne-
vet ségesnek és erôltetettnek tûnô szertartásai, amelyek,
ôk leg alábbis makacsul hisznek ebben, szerencsét hoz-
nak nekik. Vannak, akik ilyen-olyan talizmánokat horda-
nak maguknál, ha küldetésre indulnak. És kivétel nélkül
minden egyes sztalker rendelkezik egy jól bevált taktiká-
val a felszíni túlélésre.

Dárda nem volt babonás. Kétsége sem volt afelôl, hogy
a szerencse forgandó, és hogy mindenki csak önnön ere-
jére és eszére hagyatkozhat. De azért az évek során ô is ki-
dolgozott egy hagyományféleséget, amit sosem mulasz-
tott el. Szertartásnak persze ezt nem lehetett nevezni. In-
kább egyfajta gyakorlat volt, amit minden alkalommal
el végzett. A felszínre jutás elôtt megállt a Moszkovszka ja
félig összeomlott aluljárójában néhány percre. Talán már
több századszorra… Végigfuttatta tekintetét a környeze-
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tén, szinte itta magába a hangokat, neszeket, a külvilág
ritmusát. A gyöngyhalászok is így ismerkednek a vízzel,
mielôtt mélyebbre ereszkednének, a kincset rejtô kagy-
 lók világába. Pontosabban… így ismerkedtek. Sok-sok éve
már, hogy a sztalker látott egy filmet a tengermélyi cso dá-
latos világról. Mintha egy másik életben lett volna
mindez. Nemzedéknyi idô telt el azóta. Ma már senki sem
tekint úgy a tengerpartra, mint pihentetô nyaralás fes tôi
színhelyére. A sugárzás, a mélység veszedelmes ré mei és
a hasonló „luxuskörülmények” teljesen lakha tatlanná tet-
ték a vizeket is, a szárazföldet is. Egy idegen, ellenséges
ökoszisztéma, amivel jobb nem szembeszállni.

Dárda mozgásba lendült, és már szaporán haladt a
Moszk va sugárúton. „Sugárútnak” persze csak a régi szép
idôk emlékére lehetett nevezni ezt a mély, lejtôs, beton-
és téglahalmokkal, falmaradékokkal körbevett kanyont.
A romokból szuvas fogakként meredeztek itt-ott az épü-
letek fémszerkezetei. Dárda maga mögött hagyta a félig
földbe süppedt, hatalmas, sárga „M” betût is. Ennyi ma-
radt a McDonald’sból. Dárda a háború elôtti idôkben
messzirôl kerülte az „amcsi gyorskaját”, de most igazán
nem utasított volna vissza egy jó kis hamburgert… vagy
egy zacskó sült krumplit… A puszta gondolattól összefu-
tott a nyál a szájában. 

Elölrôl mocorgást észlelt. Elkáromkodta magát. A fi -
nom ételrôl dédelgetett álomképek szertefoszlottak. Kül-
detés közben egy pillanatra sem szabad elkalandozni.
Még akkor se, ha egészen rövid útról van szó. A Gyôze-
lem tér egy köpésre volt, alig ötszáz méterre. De mindig
közbejöhet valami váratlan akadály. Az egyik mellékut-
cában egy beazonosíthatatlan szörnyszülemény koto -
rászott a szeméthalomban. A sztalker csak a fényes, dús
szôrrel borított oldalát látta. Repkedtek szanaszét a kavi-
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csok és mohadarabok. A mutánst teljesen lefoglalta a te-
vékenység, észre sem vette az idegent. De aztán csak fel-
kapta a fejét (megérezte, hogy figyelik), a sztalker felé
fordította csupa mocsok, csupa agyar pofáját, halkan fel-
mordult.

Dárda nem érzett fenyegetést a vadállat viselkedésé-
ben. A morgás inkább figyelmeztetés volt: folytasd az
utad, nincs itt semmi számodra. A lény egészen addig
nem tért vissza az ígéretes szemétdombhoz, amíg a sztal-
ker el nem tûnt a sarkon. Láthatóan nem elôször volt
dolga ezekkel a gülü szemû, megnyúlt pofájú kétlábú -
akkal. 

Dárda közeledett a csutkák bázisához, lassan, elôvigyá -
zatosan kerülgetve a romokat és mindig szemmel tartva
a feketén ásító ablaknyílásokat. Oldalt már látszódott a
két szél rágta toronyház, a pokol tornáca – a vadembe-
rek velôsen „az ördög agyarainak” nevezték ôket. Dárda
keserûen elmosolyodott, felidézve a csutkák dicsekvését,
akik annyira büszkék a lakóhelyükre.

Senki sem tudta, honnan bukkantak elô ezek a pisz-
kos, elvadult, tôszavakkal (de fôleg inkább jelbeszéddel)
kommunikáló szerencsétlenek. És ami még érthetetle-
nebb: hogyan maradtak ennyi ideig életben? A sztalker
ezt sehogy sem tudta felfogni. A csutkák ritkán ereszked -
tek le a metróba. A felszínt és a csatornákat fésülték át
inkább, hátha ráakadnak valami értékesebb dologra,
amit tovább tudnak passzolni a föld alattiaknak. Mind-
annyian válogatott torzszülöttek voltak: nem csoda, ál-
landóan kitéve a sugárzásnak. Meg az alacsony létszám
is így hat. A vérfertôzés mindig nagy veszélyt jelent a zárt
csoportokban. A szóbeszéd úgy tartotta, hogy azok, akik
már végképp nem bírják a föld alatt, gyakran csatlakoz-
nak a csutkákhoz, a csutkák pedig elôszeretettel vásárol-
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ják fel az elszegényedett metrólakók porontyait, hogy leg-
alább ilyen módon egy kicsit felfrissítsék a törzs génállo-
mányát…

A vadak a Leningrád ostroma emlékmû gyomrában
vertek tábort. A Gyôzelem tér alatt ugyanis jókora mú-
zeum helyezkedett el. Ahogy közeledett a bejárathoz,
Dárda döbbenten látta, milyen groteszk külsôt nyert az
épület a csutkák gondos ápolásának köszönhetôen. Az
emlékmû valaha egy hatalmas gyûrûbôl állt, a közép-
pontjába leereszkedô látogatót örökmécses és a hôsök
képmásai fogadták. A külsô fal mostanra azonban inkább
egy erôdítményre hasonlított. A foghíjas karima fölött
rozoga ôrtornyok díszelegtek, közéjük pedig vasrudak-
ból és fémdarabokból eszkábáltak védôpalánkot. Az
egész alkotmányt kusza szögesdrót bozót koronázta. Va-
lamikor két széles bejáraton lehetett az emlékmû terüle-
tére jutni, de a csutkák itt is barikádokat építettek, ami-
hez minden kezük ügyébe kerülô roncsot felhasználtak
– volt ott még rozsdás autóbusz és többtonnás kamion-
csonk is. És hogy felülrôl (a repülô ragadozók ellen) is
biztosítsák erôdjüket, a törzs tagjai a környezô épületek
födémmaradványaiból igazi kupolát emeltek. Mindezt,
jó szokásukhoz híven, bôven körbevonták szögesdróttal
– vajon honnan szereztek ennyit?

Elsô ránézésre az emlékmû nem tûnt elônyös mene-
déknek, de az alatta húzódó múzeum rögtön más fényt
vetett a dologra. A föld alatti helyiségekben bôven elfért
egy kisebb kolónia. A sztalker járt már a jó hat méter mé-
lyen lévô nagyteremben – igaz, jó régen, még gyerekko-
rában. Csak halvány emlékei maradtak, így azokra nem -
igen hagyatkozhatott a misszió végrehajtásakor. Viszont
még mindig pontosan fel tudta idézni azt a szívszorító él-
ményt, amit a széles lépcsôn leereszkedve élt át. Bronz
dombormûvek, lámpákká alakított tüzérségi töltényhü-
velyek – és a tágas, márvánnyal borított terem néma, ma-
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gasztos pompája. Itt volt az ideje, hogy újabb látogatást
tegyen.

Füst segítsége nélkül Dárda automatikusan elvetette
az erôszakos megoldás lehetôségét. Semmi értelme egye-
dül kiállni egy egész törzs ellen. Maradt az egyenes út –
és a remény, hogy sikerül békésen megegyeznie a csut-
kákkal. A múltban többször is üzletelt már az emlékmû
különc lakóival, és mindig sikerült közös nevezôre jut-
niuk. Már csak azt kellett kideríteni, mi történt ponto-
san, miért szánták el magukat a csutkák ilyen elvetemült
és aljas cselekedetre.

A sztalker megállt, tisztes távolságra a védôfaltól.  Le -
akasztotta válláról a gépfegyvert, s messzire eltartotta tes-
tétôl, hogy mutassa: békés szándékkal érkezett. Elôször
nem történt semmi. Teljes csend honolt, amit csak mo-
noton zúgás – a fel-feltámadó, harapós szél süvítése – tört
meg. Dárda körbenézett. A Moszkva nagyáruház romjai -
nak tövében ismerôs körvonalat vélt felfedezni: a lompos
turkáló lény megelégelte a szemétevést, és úgy döntött,
belekóstol a sztalkerbe. A lény a földre lapulva szaglá-
szott, próbálta megállapítani, vajon tényleg ehetô-e a va-
dászösvényét keresztezô kétlábú.

Aggodalomra adott okot a hírhedt Déli-mocsarak kö-
zelsége is. A csutkák erôdítményétôl épp rá lehetett látni
a veszélyes, bejáratlan vadonra. A lápos rész egészen a
pul kovói dombokig terjedt, fölötte mindig könnyû köd
lebegett. Nem csoda, hogy ezernyi pletyka keringett er -
rôl a helyrôl. Sokan állították, hogy a mocsarakból szár-
maznak a várost terrorizáló lények legförtelmesebbjei…
A süppedékeny talaj és a radioaktív iszap pedig végképp
elvette a sztalkerek kedvét attól, hogy a déli kerületekbe
merészkedjenek. 

Csörömpölés hallatszott. A sztalker hiába erôltette a
szemét, a kora hajnali félhomályban lehetetlen volt meg-
állapítani, nem figyeli-e valaki az erôdítmény egyik szûk
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