
Er vin az asz tal nál ült, és ide ge sen szor tí ro zott egy ha lom vi lá gos kék pa pír ra írt le -
ve let. Gyû rött, szür ke öl tö nye ar ról árul ko dott, hogy ben ne alud ha tott, vagy leg -
alább is már rég óta nem tet te váll fá ra, a nyak ken dõ je la zán és ha nya gul volt meg köt -
ve. Ke rek, drót ke re tes szem üve ge vi szont tisz tán csil lo gott, és ké kes pa pí rok, egy ha -
mu tar tó és több üres ko nya kos po hár tük rö zõ dött ben ne. Er vin el tû nõd ve fel emel te
az egyi ket, és egy ide ig né ze get te. Az al ján volt még né mi bar nás ital, meg ha mu -
szem csék és le het, hogy más is. 

– Jó lesz ez még.
Bran dyt töl tött ma gá nak, és fog ta a kö vet ke zõ le ve let. Az író szö vet ség tag jai aján -

lot ták ezt vagy azt a szö ve get, ame lye ket a ke re sõ ro bo tok va la mi mi att nem in de xál -
tak, vagy olyan ala csony ér té ke lést ad tak ne kik, hogy nem tud ta rá ven ni ma gát, hogy
meg néz ze õket. Több nyi re ok kal, ahogy utó lag ál ta lá ban ki de rült. Az iro dal mi kör -
kép hez ezt az egész anya got át ol vas ta, az összes észt nyel vû pró zai mû vet, amely az
el múlt év so rán a leg alább 1.3 ka te gó ri á jú fo lyó irat ok ban és ki adók nál meg je lent.
Iga zá ból eh hez még hoz zá jött sok más, ha son ló an ké tes ér té kû iro mány is. Sze ren -
csé re leg alább ver sek kel nem kel lett baj lód nia. Azok kal Peeter fog lal ko zott.

Peeter a töb bi ek kel együtt az üve gek kel és po ha rak kal sû rûn meg ra kott do hány -
zó asz tal nál ült, és épp bort töl tött a te ás csé szé jé be. A nyel vi szer kesz tést vég zõ lá -
nyok hosszú, vé kony ci ga ret tát szív tak, és va la mi Kostopoulost szid tak, aki haj la mos
volt ar ra, hogy a sza va kat tel je sen vé let len sze rû en hasz nál ja, és – leg alább is a nyel -
vi szer kesz tõk nek – min den fé le elem zés nél kül is vi lá gos volt, hogy Kostopoulos
rossz he lyen húz za meg sze man ti kai me zõ i nek ha tá ra it. Zsi bon gá suk za var ta Er vint.

– Szar szto ri – ráz ta meg unot tan a fe jét, és a fel té pett bo rí té kot vissza dob ta az
asz tal ra. 

Peeter be le túrt rit ku ló ha já ba, és bó lin tott. Na gyot kor tyolt a bor ból. 
– Szó val jö võ csü tör tök re kell meg ír nunk?
– Igen. Ma ga a kul tusz mi nisz ter mond ta, hogy en nek a hó nap vé gé ig meg kell je -

len nie, vagy el ve szik tõ lünk a kul tu rá lis alap tá mo ga tá sát. Meg hogy bez zeg az Ék -
írás tá mo ga tás nél kül je le nik meg.

– Nanemá. Az Ék írás is éven te mind össze pár szor je le nik meg, és ak kor is csak
agyag táb lá kon. Sze rin tem az utób bi idõ ben nem rak tak föl a netre sem mit. És õk is
6.6 ka te gó ri á jú ak, az se hol sem szá mít.

Er vin el fin to ro dott.
– Több nyi re pár nap pal a meg je le nés után már fent van nak a beszkennelt fo tók.
Ki né zett az ab la kon, és ar ra gon dolt, mi len ne, ha tény leg el ven nék tõ lük a tá mo -

ga tást. Biz tos, csak ijeszt get nek – va ló szí nû leg ez el sõ sor ban azt je len te né, hogy õt
le vál ta nák a fõ szer kesz tõi poszt ról. Alig ha mer nek csak úgy meg szün tet ni egy ilyen,
az észt nem ze ti kul tú ra szem pont já ból fon tos fo lyó ira tot.

– Min den est re ezt meg kell ír nom.
– Ed dig mennyi gyûlt össze? – ér dek lõ dött Peeter. 
– Egy olyan har minc írás össze sen. És négy – majd nem – re gény. A töb bi nem

üti meg a szin tet. És azok közt is, amik for ma i lag meg fe lel né nek, a leg több ugyan -
olyan szar.
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Mind két lány fel kap ta a fe jét, és Lidia ko moly han gon és ün ne pé lyes arc ki fe je -
zés sel be je len tet te:

– Akik ma ész tül ír nak, mind de ge ne rál tak.
Peeter lel ke sen bó lo ga tott.
– Nem ér tem, mi ért kell egy ál ta lán az észt iro da lom ról kü lön át te kin té se ket íro -

gat nunk. Hi szen az egész nyel vi kód 21. szá zad ele ji szin ten van, ez zel nem na gyon
le het mit kez de ni.

– Azért volt idõ, ami kor elég szor gal ma san ír tak – mond ta Er vin. Az volt a meg -
gyõ zõ dé se, hogy a nyel vi lek to rok nem vi szo nyul hat nak ilyen ne ga tí van a szer kesz -
ten dõ anya gok hoz. Szar, meg min den, de leg alább a mi enk.

– Ez per sze csak azért volt így, mert más nyel ven nem tud tak – mond ta Lidia. Fe -
ke te szem pil lás vi lá gos kék sze mei ki hí vó an és ta lán kis sé ré sze gen csil log tak. Pök -
hen di sé ge az utób bi val volt ma gya ráz ha tó. A ge rin cé nél fog va fel emel te a Szi vár -
vány utol só szá mát, és meg len get te a fér fi ak or ra elõtt.

– Eb ben nincs egyet len észt nyel vû cikk sem, no vel lá ról nem is be szél ve. Akik
egy ál ta lán még haj lan dók ezt a nyel vet hasz nál ni, vagy ná cik, vagy ag gas tyá nok.
Egyi kük sem az éles eszé rõl hí res. 

– Né há nyan csak ír nak még? – né zett Peeter kér dõ en Er vin re. 
– Per sze, az író szö vet ség tag jai. De több nyi re így is csak mun ka mel lett és mint -

egy szá na lom ból. Ál ta lá ban szar az egész – fog lal ta össze Er vin az Észt Író szö vet ség
21. szá za di hely ze tét.

Peeter egyet ér tés kép pen mor dult egyet.
– Vers se na gyon van. Idõn ként né há nyan még is íro gat nak, nagy részt va la mi öre -

gek a blogjukban, és a nem ze ti ek az tán a sa ját költ sé gü kön ki ad ják. Pont, ahogy Lidia
mond ta – vissza ta szí tó egy ba gázs. Idén egy ren des kö tet sem jött ki. Leg alább is az
ér té kel he tõ ka te gó ri ák ban.

A Szi vár vány rend sze re sen je len te tett meg iro dal mi kör ké pe ket csak nem egy év -
szá za don át, de né hány év ti ze de ez már in kább for ma ság volt és a sza bály zat kö ve -
té se. Mos ta ná ban már nem iga zán baj ló dott sen ki az zal, hogy ész tül ír jon, mert az
ol va só kö zön ség olyan ki csi lett, hogy egy sze rû en már nem volt ér tel me. Ha még is ír -
tak, ak kor csak kö te les ség bõl vagy ha za fi as ság ból. Le sü töt ték a sze mü ket, össze szo -
rí tot ták a fo gu kat, és a ha zá ra gon dol tak. Az ered mény is ha son ló lett – a fel ada tot
tel je sí tet ték, a do log le volt tud va, de él vez ni sen ki nem él vez te. En nek az unott fa -
vá gás nak és gya lu lás nak az ered mé nyét kel lett a szer kesz tõ ség nek most el ol vas nia
és va la hogy ér té kel nie. Ez is af fé le kö te les ség volt, ami ma guk nak az ol va sók nak sem
oko zott örö möt, és va ló szí nû leg más nak sem.  De az ál lam el dön töt te, hogy leg alább
éven te egy szer ki kell ad ni az észt iro dal mi kör ké pet, meg kell õriz ni az észt nem ze -
ti kul tú rát. 

Er vin fel állt és oda ment a do hány zó asz tal hoz. Meg néz te a Lidia ke zé ben le võ
szá mot, ma ga elé hal moz ta még né hány ko ráb bi szám tar ta lom jegy zék ét, és bûn tu -
da to san só haj tott. 

– Iga zá ból nincs is baj ez zel a fo lyó irat tal. Egész jól ír nak.
– Elég gáz. – Lidia fel állt és ha tá ro zot tan ki je len tet te: – Sok kal jobb len ne az új -

ság, ha nem len ne ez a nem ze ti kul tú ra meg men té se irány vo na la. Bi zo nyá ra va la mi -
kor ré gen ha son ló mód on re mény ked tek az észt nem zet fenn ma ra dá sá ban, mint ha
ez va la mi ob jek tív nagy ság len ne, ob jek tí van mér he tõ ész tes ség, ame lyet vé de ni kell,
mint az okapikat vagy a bojtosúszós ma rad vány ha lat. De ge ne ti kai szem pont ból nem
is be szél he tünk kü lön észt nép rõl, csak van egy ra kás Észak-Eu ró pá ban élõ em ber,
akik egy dip lo má ci a i lag csi szo lat lan nyel vet be szél nek.

A sok szí nû te to vá lás Lidia sze me kö rül vö rö sen fel iz zott, és a sze me las san fe ke -
té re vál tott.56
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– De hát a nyelv még is csak lé te zik. Sõt vi szony lag ob jek tív mó don, ha ép pen ezt
a szót aka rod hasz nál ni – pró bált Pee ter bé kí tõ en ér vel ni.

– Na, per sze – vá gott vissza éle sen Lidia, de a sze mei még is mint ha kis sé fel de -
rül tek vol na. 

Az asz tal sar kán le võ ezüst tál cán meg je lent egy kö teg szí nes bo rí ték, ame lyet egy
sza lag fo gott át szé pen, és a te te jén egy sár ga cet lin tet sze tõs kéz írás sal az állt: Szi -
vár vány. Fe let te egy pil la nat ra egy kis réz csen gõ öl tött for mát, és lágy han gon je lez -
te, hogy új e-mail ér ke zett.

Er vin hümmentett egyet, a szí nes bo rí ték hal mot ma ga elé húz ta, és a már rá né -
zés re is spamnek tû nõ le ve le ket ki dob ta. Min dig el cso dál ko zott azon, hogy még min -
dig nem si ke rül ilyen egy sze rû dol go kat ki szûr ni. Mi u tán fel tép te a bo rí té ko kat, szó -
ra ko zott pil lan tást ve tett az el sõ so rok ra, és ki do bott még né hány rek lá mot és pár le -
ve let, ame lyet lát ha tó lag el me be te gek ír tak. A szer kesz tõ ség be min dig küld tek ilyes -
mi ket, és va la hogy ki ala kult az a ké pes sé ge, hogy egy pil lan tás sal el tud ta kü lö ní te -
ni az egy ér tel mû en zagy va le ve le ket a kis sé ko mo lyab ban ve en dõ ek tõl. Per sze ez
sok kal bo nyo lul tab bá vált azu tán, hogy en ge délyt kap tak más nyel vû anya gok meg -
je len te té sé re is. Ko ráb ban bát ran ki dob hat ta vol na csak nem az összes szö ve get.

– Nézd csak – mond ta Er vin, és át nyúj tott egy vé kony la pot Peeternek. 
– Hmm. 
Peeter fog ta a la pot, és el kezd te ol vas ni. Volt ben ne egy uta lás egy kö tet re, ame -

lyet a Kí nai Ter mé sze ti Ala pít vány és a Kí nai Nép köz tár sa ság Kör nye zet vé del mi Mi -
nisz té ri u ma adott ki kö zö sen. Szo kat lan mó don volt ben ne négy vers ész tül is.

– Ér de kes – kom men tál ta Peeter. – Meg kel le ne néz ni, mi lyen szin tû ek.
Ki húz ta a fi ó kot, ko to rá szott ben ne egy ki csit, és ki vett egy fo lyó ira tot. Egy sze rény
ki vi te le zé sû ne gyed rét mé re tû kö tet volt, de ami kor a cím lap nál ki nyi tot ta, el is me -
rõ en füttyen tett.

– 1.1 ka te gó ri á jú.
Ér dek lõd ve la poz gat ta to vább, és ész re vet te, hogy a szö ve gek több sé ge ja pá nul

vagy kí na i ul volt, de tény leg vol tak ben ne észt nyel vû ver sek is. A mi nisz té ri um kör -
nye zet te o re ti ku sa, Bob Chiang ír ta õket, és a kö te tet be ve ze tõ meg jegy zé sek kel is el -
lát ta.

Lidia ki vet te az új sá got Peeter ke zé bõl, és el kez dett han go san ol vas ni a töb bi ek -
nek kí na i ul:

– Mi vel a táj le író ver sek hez spe ci á lis ter mi no ló gi á ra van szük ség, a leg éssze rûbb
olyan nyel vet ala pul ven ni, amely már inherensen sok onomatopoetikus szót tar tal -
maz, és azt em fa ti ku san to vább le het fej lesz te ni. A kü lön bö zõ nyel vek kel va ló kí sér -
le te zés so rán ar ra a kö vet kez te tés re ju tot tam, hogy mind az észt, mind a ja pán nyelv -
re jel lem zõ egy faj ta in tim kap cso lat a kör nye zet tel, és en nek ered mé nye kép pen eze -
ken a nyel ve ken ér zé keny és a ter mé sze tet után zó ver se ket le het ír ni. Mi vel a két
nyelv szó kin cse he lyen ként kon ver gál, így kí sér let kép pen meg pró bál tam bi zo nyos
je len sé gek rõl pár hu za mo san ész tül és ja pá nul is ír ni. Az észt nyel vet sok kal meg fe -
le lõbb nek és meg le põbb nek tart hat juk. Igaz, hi ány zik be lõ le a ja pán nyelv re jel lem -
zõ fi nom ár nya la ti meg kü lön böz te tés, ugyan ak kor az észt nyelv ja vá ra bil len ti a mér -
le get a ma gá tól ér te tõ dõ po li ti kai meg fon to lá sok mel lett a szó kincs ben a je len tõs erõ -
vel be mu ta tott je len lét ér zé se és egy faj ta pa rasz ti köz vet len ség és na i vi tás. Kü lö nö -
sen cso dá lat ra mél tók az észt nyelv re jel lem zõ or mót lan bar ba riz mu sok és
nyelvjárásias je gyek.

Egy kis sé ta nács ta la nul néz tek egy más ra, és Peeter ért he tet len gri maszt vá gott.
Le het, hogy mo soly volt, de könnyen le het, hogy va la mi ke se rû gon do lat vál tot ta ki.

– Vagy úgy – szó lalt meg vég re Er vin. – Hát ez az tán rit ka eset, biz tos be vesszük
az át te kin tés be. 
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Lidia meg ráz ta a fe jét, és az tán csen de sen el mé lyedt a fo lyó irat ol va sá sá ban.
Peeter át le sett a vál lán.

– Kí ván csi va gyok, mi lyen nyel vi kész le tet hasz nál. 
– Utá na kel le ne néz ni. Iga zá ból ezek a sza bad fel hasz ná lá sú ak elég jók, és bár ki

ki is egé szít he ti õket – pél dá ul võru vagy más nyel vi sza vak kal. Ez alap ján a be ve ze -
tõ alap ján ne kem úgy tû nik, hogy va ló szí nû leg itt is er rõl van szó. A nyel vi in té ze té
túl pu ri tán, nem hi szem, hogy azt vet te vol na meg. 

Az észt ál lam már a 21. szá zad ele jén úgy dön tött, hogy az egész kul tú ra, az egész
lé te zé se szo ro san össze fo nó dik a nyelv vel, és ez a primordiális gon do lat a Nyel vi In -
té zet cso mag ja i ba is be szi vár gott. Csak gon do san ki vá lasz tott szó kin cset tar tal maz -
tak és nyelv ta ni lag he lyes mon dat tant, ame lyet meg tisz tí tot tak nem csak az ang li ciz -
mu sok tól, ha nem az orosz és a né met nyel vi ha tá sok tól is. Bár ezek nek a cso ma gok -
nak az össze ál lí tói ma guk több nyi re an go lul vagy gö rö gül be szél tek a mun ka hely -
ükön, és csak a nyil vá nos ság elõtt vet ték a fá rad sá got, hogy az észt nyel vet hasz nál -
ják, a nyelv tisz ta sá gát min den nél fon to sabb nak tar tot ták.

– Per sze eb bõl még baj le het. Most hoz tak va la mi nyelv vé del mi tör vényt, nem?
Peeter na gyot nyelt a bor ból, és szó ra ko zot tan la poz gat ni kezd te az asz ta lon le võ

pa pí ro kat. A gyors ke re sés nem járt si ker rel, de Peeter nem is tud ta pon to san, hogy
mi lyen ke re sõ szó val tud ná meg ta lál ni ezt a tör vényt.

– A fe né be, nem rég akar ták el fo gad tat ni, hogy csak az te kint he tõ észt nyelv nek,
amit az ok ta tá si mi nisz té ri um el is mer. Vagy nem?

Er vin bó lo ga tott. – Igen, a sa ját kez de mé nye zé sû nyel vi cso ma go kat be akar ták
til ta ni. De nem em lék szem, mi lett a vé ge. A fõ ki fo gás az volt, hogy az ál ta lá nos
nyil vá nos li cenc alatt ki adott nyel vi cso ma gok il le gá li san má sol ták a hi va ta lo sa kat.
Ar ra pa nasz kod tak, hogy sok szó sze man ti kai me zõ jét job ban ki tá gí tot ták, mint
ahogy azt a nyel vi szak ér tõk meg en ged he tõ nek tar tot ták. Ál lí tó lag sok szó hasz ná la -
ti gya ko ri sá gá val is gond volt.

Peeter ku ta tott a la pok közt, át fut tat ta raj tuk a te kin te tét.
– Nem ta lá lom. Itt va la mi ré gi tör vé nyek pro jekt jei van nak, és va la mi lyen szoci-

olingvisztikai elem zé sek ered mé nyei.
Lidia ab ba hagy ta az ol va sást, és fel emel te a fe jét.
– Nem a mor fo ló gi ai je lö lõk rend sze rét akar ták stan dar di zál ni? Sze rin tem azt ke -

resd! Ál ta lá nos nyil vá nos li cenc és a mor fo ló gi ai je lö lõk rend sze re.
Peeter bó lo ga tott. – Meg is van.
Fel vett egy pa pírt az asz tal ról, és meg ke res te az in de xét. – Még nem fo gad ták el,

bár a mi nisz té ri u mot már meg jár ta.
Er vin rá pil lan tott a Bob Chiang ál tal írt elõ szó ra, és gond ter hel ten va kar gat ta

a fe jét.
– Rend ben, mind járt kül dök ne ki egy le ve let. En nek még utá na kell jár ni.
Fo gott egy pen nát, és el gon dol kod va szem lél te az elõt te fek võ sár gás pa pírt. Lidia

el mé lyül ten ol vas ta a fo lyó ira tot, In ga az üres ség be bá mult, és fél han go san dünnyö -
gött va la mit. Va ló szí nû leg a messengeren be szélt va la ki vel.

Peeter meg von ta a vál lát, ve tett egy va la me lyest csa ló dott pil lan tást a töb bi ek re,
és ki nyi tot ta a kö vet ke zõ bo rí té kot.

– Ér de kes.
– Mi?
Peeter csen det in tett a ke zé vel, és gyor san át fu tot ta a jól ol vas ha tó, szép kéz írás -

sal for mált so ro kat.
– Úgy tû nik, hogy Bob kez de mé nye zé se nép sze rû nek bi zo nyult. Itt azt ír ják a kí -

nai kör nye zet vé del mi mi nisz té ri um mun ka tár sai, hogy az új hi va tal no kok fel vé te lé -
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nél kö ve tel ménnyé akar ják ten ni, hogy az il le tõ a táj lí rá ban is je les ked jen. És az
egyik aján lott nyelv az észt len ne.

– Ez ami att a szennyezésizé mi att van? – dünnyög te Er vin, le tet te a pen nát, és
ci ga ret tát ko tort elõ za kó ja zse bé bõl. A kis szû rõ nél kü li ru dacs kát az uj jai közt so -
dor gat ta, meg gyúj tot ta az asz ta lon le võ dí szes tûz gyúj tó val, és az tán na gyot szip pan -
tott. A füst kék és sár ga rost jai te ke reg tek a le ve gõ ben, és össze fo nód tak. Peeter a pa -
pír ral haj tot ta el a füs töt.

– Va ló szí nû leg. Õk most na gyon rá áll tak a ter mé szet vé de lem re. Majd nem, hogy
kö te le zõ. A hi va tal no kok nak az ér zõ ol da lu kat is meg kell mu tat ni.

– És az észt nyelv? – in gat ta Er vin a fe jét.
– Ne héz meg mon da ni, de pél dá ul a la tin nyelv be szé lõi is ál lí tó lag úgy 10 mil lió

kö rül van nak már. Így ha tény leg be in dul, ak kor el kezd he tünk re mény ked ni, hogy
az észt köl té szet meg van ment ve. 

– Per sze csak ha az ál lam be le nem avat ko zik – tet te hoz zá Er vin el nyûtt arc ki fe -
je zés sel. Fõ szer kesz tõ ként már ne megy szer kel lett ne ki tar ta nia a há tát ami att, hogy
sza ba dos volt a fo lyó irat nyelv hasz ná la ta, és el tért a Nyel vi In té zet sztenderdjétõl.
Ezért nagy részt Lidia és In ga volt a fe le lõs, akik elõ sze re tet tel toldották-foldották
nyel vi cso mag ju kat.

Peeter er re iro ni ku san mo soly gott.
– Alig ha fog ják tud ni meg aka dá lyoz ni. Ha a kí na i ak ezt már el dön töt ték, ak kor

meg is csi nál ják, at tól füg get le nül, mi itt mit gon do lunk a do log ról.
A nyel vek el sa já tí tá sa a tech ni ka i lag fej lett or szá gok ban olyan könnyû vé

vált, hogy a nyel vek bõl sza ba don vá laszt ha tó iden ti tás és mun ka esz köz lett. Mi -
vel az észt nyelv bõl hi á nyoz tak a meg fe le lõ po li ti kai és tech no ló gi ai szak ki fe je -
zé sek és sza vak, nem volt sem mi hasz na a mun ka vi lá gá ban. A Nyel vi In té zet
azon ban ma ka csul el zár kó zott at tól, hogy új sza va kat ad jon a sztendercso-
magjához. Így a hét köz na pi ügy in té zés ben a ré gi és már jól be vált nyel ve ket ré -
sze sí tet ték elõny ben: az an golt, a gö rö göt és a fran ci át. A la tin nyelv új já é lesz -
té sét szor gal ma zó moz ga lom elég erõs volt, de mi vel az idõk so rán en nek fej -
lesz té se is fe le dés be me rült, így ez az auson be széd stí lust fõ ként a tör té né szek
és a sze rep já té ko sok hasz nál ták. Az utób bi ak per sze haj la mo sak vol tak ar ra,
hogy ezt a má gi kus köny vek ephesusi nyel vé vel gaz da gít sák, ami nagy vi tát vál -
tott ki a la tin nyelv vé del me zõ i bõl. Még a ki ej tés sel kap cso lat ban sem tud tak se -
hogy meg egye zés re jut ni.

Er vin az ál lát va kar gat ta.
– Nem na gyon hi szem, hogy a kí na i a kat bí ró ság elé ci tál ják, majd in kább mû vé -

szi nyelv nek ki ált ják ki az ész tet. So sem volt jó öt let a sza bad fel hasz ná lá sú szoft ve -
rek mi att va la kit be idéz ni.  

– Na igen, de ezt így nem ve het jük be a kör ké pünk be – ko mo rult el Peeter. – És
most nincs na gyon más, amit be le te het nék.

Er vin el gon dol ko zott, el nyom ta a csik ket, és ki vet te Lidia ke zé bõl az új sá got.
– Egy pil la nat ra meg né zem. 
Egy kis ide ig ta nul má nyoz ta, és pár szor gond ter hel ten bó lin tott. 
Peeter a kö vet ke zõ üveg után nyúlt, és köz ben azt fi gyel te, hogy In ga kis sé idét -

le nül vi hog va a fa lat bá mul ja. Érez te, hogy egy re in ge rül tebb lesz, és csor dul tig töl -
töt te a po ha rát bor ral.

– A franc ba, va ló szí nû leg elõ ször jo gá szok kal kel le ne ta nács koz nunk. Ha ki de rül,
hogy nincs is észt nyelv, tény leg ko moly prob lé má ink le het nek a tá mo ga tás sal. Mit
gon dolsz?

– Várj egy ki csit! – dünnyög te Er vin, és uj já val több ször a fo lyó irat ra kop pin tott.
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– Igen. Ez gond. Ezek a ver sek ar ra utal nak, hogy van nak még írott vál to za tok. Ki
kel le ne de rí te ni, ki fej lesz ti ezt a kó dot. Chiang kom men tár jai nél kül a nagy ré szét
most nem is ér tem.

Peeter fog ta az új sá got, és meg szem lél te az ott le ír ta kat.
– Iga zá ból saj ná lom. Szí ve sen ír tam vol na kri ti kát va la mi lyen töb bé-ke vés bé el -

fo gad ha tó szö veg rõl. A sze me tet min dig ször nyû kom men tál ni.
– Nem tu dom... Ez elég ve szé lyes. Ha ki de rül, hogy ez a kód na gyobb nép sze rû -

ség nek ör vend, mint a Nyel vi In té ze té, az vi tá kat vált hat ki. El kez dik még job ban fej -
lesz te ni, és az ere de ti el sor vad. Ha meg va ló sít ják a ter vü ket, az rög tön né hány száz -
mil lió észt nyel vi be szé lõt je lent.

Peeter a tar kó ját va kar gat ta.
– Nem is tu dom. Írok a ro ko nok nak Kí ná ban, hogy üd vö zöl jük a vál lal ko zá su kat.

De most rög tön még nem tud juk el fo gad ni. Per sze ké szít he tek be lõ lük egy for dí tást
az ér de kes ség ked vé ért.

Fog ta a cso ma got, ami a fo lyó irat tal együtt ér ke zett, a biz ton ság ked vé ért még egy -
szer szkennelte, és szink ro ni zál ta az agya nyel vi köz pont já val. Még egy szer rá né zett
a szó ban for gó szö ve gek re, ta nács ta la nul meg va kar ta a tar kó ját, majd na gyot kor tyolt
a bor ból.

– Kel le met len. A Nyel vi In té zet szó kin cse eh hez ke vés lesz. A leg jobb eset ben is
csak va la mi sze ren csét len ma ko gás lesz be lõ le.

Janurik Bog lár ka fordítása
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