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meglepően magas azoknak a száma, akik azért
nem vállalnak önszervezős, független utazást,

mert nem ismerik a felkeresendő távoli, kalandok-
kal kecsegtető helyszín nyelvét. Inkább mennek uta-
zási irodával, esetleg temérdek pénzt és időt ölnek
egy új nyelv megtanulásába. Míg minden elismeré-
sem azé, aki tanfolyamon vagy magántanárnál,
munka és háztartás mellett nyelvtanulásra is tud
energiát áldozni, ezek a esetek – valljuk be – több-
nyire kettős célúak. Ha régóta tervezzük, mondjuk,
a spanyol nyelv alapfokú elsajátítását, egy féléves
tanfolyam végén az egy hóna-
pos latin-amerikai utazás in-
kább jutalom az erőfeszítése-
inkért, s nem a valódi ok. Mert
a spanyol világnyelv, és a meg-
szerzett tudást a későbbiekben
sok helyen és alkalommal hasz-
nosíthatjuk. De mi a helyzet,
mondjuk, az albánnal vagy épp
a kauvkival, amely Peru ma-
gashegyeiben néhány faluban
az egyetlen beszélt nyelv? Ha-
csak nem vagyunk megszállot-
tak, kevés az esély arra, hogy
nekiálljunk megtanulni egy
olyan nyelvet, melyre életünk-
ben várhatóan csak a kéthetes
trekkingtúránk során lesz szük-
ségünk. A megoldás kézen-
fekvő: ne aggódjunk a nyelvtudásbéli akadály miatt!
Néhány gyakorlati szabály betartása sikerre vezethet! 

  Ne akkor kezdjünk kommunikálni, amikor már
bajban vagyunk! Már a reptérről a városba vezető
úton is lehet téma a taxiban az időjárás vagy épp tö-
megközlekedve a megfelelő megálló, s nem kell
megvárni, hogy a szemünk kopogjon az éhségtől.
Bátran szóba elegyedhetünk az utca (majd az erdő,
puszta) emberével. Persze kézjelekkel, mi mással?
Az esetek többségében a megkérdezett maga fog el-
kísérni célunkig, de mindenképp azonnali segítség
várható. Meglepően gyorsan eltűnnek a bizalmat-
lanság, félénkség vagy szégyenlősség jelei, ha a kéz-
zel-lábbal írott nyelven félreértések, majd magya-
rázatuk komédiasorozata a kommunikáció alapja.
Persze kiszolgáltatottá tesz, hogy nem beszélünk
semmilyen, általuk érthető nyelvet, ám ez a leg-
több, városoktól messze található kultúrában arra

készteti a helyieket, hogy segítsék és vendégként fo-
gadják a látogatót. Vannak ráadásul esetek, ahol di-
rekt jól jön, ha nem beszéljük a nyelvet (vagy ese-
tenként leplezzük). Néhány éve a kelet-szibériai
sztyeppen három útitársammal együtt gyanússá
váltunk a helyi rendvédelem számára, amikor ló-
háton haladtunk éppen a semmiből a semmibe.
Míg magyarul és kézjelekkel próbálkozó társaimat
az útlevélvizsgálat után egyből elengedték, tőlem,
aki oroszul kezdett kommunikálni, másnap regge-
lig kérdezgette a rendőrőrsön vagy féltucat valóban
kedves egyenruhás, hogy hol, mikor, kitől és miért

tanultam meg oroszul. Persze
a keleti vendégszeretet itt sem
mondott csődöt, mert az
egész éjszakás kihallgatás alatt
folyamatosan kínáltak enni-
innivalóval.

A kézjeles társalgás mellé
persze ajánlott megtanulni az
alapköszönéseket, udvariassági
formulákat és a számokat! Ez
alig több mint 20-30 szó, és a
helyiek nagyra fogják értékelni
az erőfeszítéseinket. Egy ka-
landtúrán a „Merre van?”,
„Mennyibe kerül?” és „Ké-
rem...” szavak megtanulása az
adott nyelven sokkal haszno-
sabb, mint az útikönyvek szo-
kásos „Kihozná az étlapot?” és

„Hol a női mosdó?” ajánlásai. És mindenképpen
ajánlatos előre átolvasni a látogatni kívánt vidékre vo-
natkozó kulturális és szociális tudnivalókat! Hisz sok-
szor hiába használjuk folyékonyan a kezünket és kö-
szönünk a napszaknak megfelelően, ha nem tudjuk,
hogy például Iránban nem illik egy felajánlott ebédet
egyből elfogadni, Panamában a hegyi törzseket a
törzsfő meghívása nélkül meglátogatni vagy Mon-
góliában a jurtában guggolni.

Személyes tapasztalat, hogy a világ bármelyik 
piacán, ha a helyi nyelven képesek vagyunk egytől
tízig számolni, és megtanuljuk, hogyan mondják:
„Mennyibe kerül?”, jutányos áron össze lehet 
vásárolni egy többhetes expedíció teljes élelmi-
szerkészletét. Persze feltéve, ha az alkudozáshoz
elegendő mosolyt és kézjelet is használunk.
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A NYELV NEM AKADÁLY...
NE ZAVARJON, HA NEM ÉRTED!


