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2012. augusztus 3. és 14. között egy fantasztikus nyaraláson vehettem részt a Jane
Haining angol nyelvi emlékverseny győzteseinek kísérőjeként a Jane Haining Alapítvány
szervezésében. Ezúton szeretném megköszönni, hogy a Református iskolák, mint kiemelt
kategória felkészítő tanáraként lehetőséget kaptam erre az utazásra. A három győztes diák
megállta helyét, és példaértékű képviselői voltak mind hazánknak mind pedig a Jane Haining
nevét őrző versenynek.
Röviden a győztesekről. A Református iskolák kategóriáját idén Szalai Lilla, 14 éves
tanuló nyerte, aki a Szentendrei Református Gimnázium tanulója. Harmadikos kora óta tanul
angolul. Nagyon okos, gyorsan tanul és a gyakorlatban is ügyesen hasznosítja/hasznosította a
tanultakat. Személyiségéből fakadóan a nyaralás elején visszahúzódó, csöndes volt, de ahogy
megszokta az új környezetet egyre magabiztosabban használta a nyelvet, nagyon ügyesen
kommunikált a helybeliekkel. Többen is azt mondták róla, hogy nagyon okos, talpraesett,
megfontolt lány. Az angolt nagyon szereti, ami abban is megmutatkozott, hogy az útra angol
nyelvű könyvet hozott, és szabad idejében is szívesen olvas angolul. Elmondása szerint sokat
segített neki a skóciai utazás abban, hogy bátrabb legyen, merje használni az idegennyelvet.
Szénási Kristóf a verseny budapesti általános iskolák kategóriáját nyerte meg. A Kölcsey
Ferenc Kéttannyelvű Gimnáziumból jött. Szintén harmadikos kora óta tanuja a nyelvet. A
kéttannyelvű oktatás keretein belül több tantárgyat is angolul tanul, így ő volt a legjártasabb
az angol nyelv használatában. Nagyon ügyes szószerkezeteket használt, könnyen, minden
nehézség nélkül megértette magát a helyiekkel. Vendéglátóink, illetve a helyi gyülekezet
tagjai közül többen is megjegyezték, hogy Kristóf mennyire közvetlen, eleven, természetes,
és, hogy szinte bármilyen témáról el lehet vele beszélgetni. Jecsmenik Ardnold a Vörösmaty
Mihály Általános Iskola kategória második helyezettje és tanulója. Második helyezettként
utazhatott ki Skóciába, mert az első helyezett visszalépett. Angolt harmadikos kora óta tanul.
Arnold nagyon közvetlen, érdeklődő volt, bár neki néhol már nehézséget okozott, hogy
megértesse magát. A tíz napos utazás alatt viszont sokat fejlődött, ráérzett az egyes nyelvi
formák helyes és megfelelő közegben történő használatára is. Gyönyörű hangjának
köszönhetően hamar elvarázsolta a helyieket, akik szívesen hallgatták mikor dalra fakadt.
Többek elmondása szerint még soha nem járt kint olyan győztes, aki ilyen jó hangulatot tudott
volna teremteni, mint Arnold. Az indulás napján a brüsszeli négy órás várakozás során
alkalmunk volt egy jó nagyot beszélgetni, megismerni egymást. Nagyon jó kis csapatot
alkottunk, nagyon jól együtt tudtunk működni az út során.
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A nagyon gazdag és változatos programoknak köszönhetően betekintést nyerhettünk
Skócia történelmébe, nevezetességeibe, földrajzi sajátosságaiba, kulináris különlegességeibe,
de legfontosabb talán mégis az, hogy megismerhettük a skót emberek közvetlen, segítőkész és
vendégszerető oldalát. A skóciai programok sorát egy állatshowval kezdtük, ahol betekintést
nyerhettünk a helyi, azaz a Dummfries és Galloway térségben tenyésztett állatok
jellegzetességeibe, illetve a térségben termesztett növények, gabonák választékát is
megismerhettük. Mindannyiunknak nagyon tetszett a régió és Skócia egyedi szarvasmarhája,
a „Galloway cattle”, mely fekete egy fehér sávval a teste közepén. Az állatshow délutánján
megtapasztalhattuk a szeszélyes skót időjárást, ugyanis szinte egyik pillanatról a másikra
zúdult a jégeső nyakunkba. Ekkor megállapítottuk, hogy a skót ruhatár elengedhetetlen
kelléke a jó minőségű gumicsizma. Első nap este egy barbequzás alkalmával megismerhettük
vendéglátó gyülekezetünk tagjait, akik egytől egyig mind nagyon érdeklődőek voltak, így
könnyű volt velük beszélgetni. Ezen az estén élőben hallhattuk a skót dudát, Patrick
előadásában, aki nagyon készségesen megengedte nekünk, hogy mi is megpróbáljuk megfújni
ezt a jellegzetesen skót hangszert. Közösen konstatáltuk, hogy a nagy tüdő mellett
összerendezettségre is szükség van a skót duda hibátlan megszólaltatásához.
Következő nap, vasárnap reggel, egy Istentiszteleten vettünk részt, ami remek
lehetőség volt a diákoknak a hallás utáni szövegértésük fejlesztésére. A rendhagyó
Istentiszteletbe a lelkész a közönséget is igyekezett bevonni, így még inkább közelebb hozta
hozzánk az igehirdetés témáját. A szemléltető eszköze egy piknikes kosár volt, ami azért is
tetszett nekünk nagyon, mert újdonság volt számunkra, hogy a skót emberek ebédre pikniket
készítenek, azaz hideg élelmet csomagolnak. A lelkész a szemléltető eszközén keresztül
világított rá arra, hogy Isten pontosan ismeri a szükségleteinket és azt mindig nagylelkűen
meg is elégíti. A diákok többé- kevésbé értették az Istentiszteletet és tetszett nekik, hogy
interaktív volt. Ezen a napon délután a gyülekezetből egy házaspár, John és Vary, vitt le
bennünket

a tengerpartra, majd pedig vendégül

láttak bennünket

a farmjukon.

Mindannyiunkat lenyűgözött, hogy milyen hamar megtalálták velünk a közös hangot, hogy
idős koruk ellenére milyen jól értenek a fiatalok nyelvén. A farmjukon egy nagy sétát tettünk,
és ámulva láttuk, hogy egy skót farm nemcsak legelőből, hanem erdőből, patakból is áll. A
veteményes kertben pedig egy kis versenyt szerveztek a diákoknak, akiknek fel kellett
ismerniük az egyes zöldségeket és meg kellett mondaniuk az angol nevüket. Nagyon jó kis
szókincs fejlesztő és ismeretbővítő verseny volt ez, mert a diákok nemcsak megtanulták
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megkülönböztetni az egyes zöldségeket, de az angol neveiket is rögtön hozzá tudták
kapcsolni. A verseny után lehetőségünk volt quadozni is.
Hétfőn Robert Burnst, skót nemzeti költőt és Jane Haininget, a verseny névadóját
ismerhettük meg közelebbről. Mindkettőjük élete szorosan kötődik Skócia Dummfries és
Galloway régiójához. Ezt a napunkat Dummfriesben kezdtük, ahova Jane Haining járt
középiskolába. Nevét megtaláltuk a kitűnő tanulók névsorában. Pam Mitchell, a szállásadónk
rengeteget mesélt róla. A Robert Burns múzeumot is meglátogattuk, ahol egy rövid filmet is
megnézhettünk a költőről. Ez a rövidfilm, azon kívül, hogy személyesebbé tette a diákok
számára a költőt, a diákok hallott szövegértését is fejlesztette. A filmnézésen kívül a gyerekek
játékos módon Burns verseivel is megismerkedhettek. A délutánt Dunscoreban töltöttük. Itt
végigjártuk Jane Haining életének főbb állomásait. Megnéztük a szülőházát, az általános
iskolát és a templomot, ahova járt, továbbá a Haining család sírhelyét. Szállásadónk, Pam
rengeteget érdekes dolgot mesélt Janeről, a különböző történetekből egyre jobban
kikörvonalazódott Jane Haining valódi alakja, és az a különös érzésünk támadt, mintha
találkozhattunk volna vele. Személy szerint nagyon megfogott, hogy egy személyben ötvözni
tudta a szigort, erkölcsösséget, következetességet, de ugyanakkor hatalmas szeretettel fordult
a gyerekek felé, olyannyira, hogy még az életét sem félt kockáztatni értük. Ezen a napon,
igazi példaképpé vált számomra. Olyan ember volt ő, akire tanárként én is hasonlítani
szeretnék.
Kedden egy másik gyülekezeti tag, Alison vitt el bennünket a tengerpartra, ahol
megtapasztalhattuk, hogy az apály és dagály milyen gyorsan is tudja váltani egymást.
Útközben megálltunk Sweetheart Abbey romjainál. Mindannyiunkat lenyűgözött ez a 13.
századból fennmaradt hatalmas kolostor. Szerdán a Drumlanrig kastélyt látogattuk meg, ami a
17. században épült, és jelenleg is Skócia legnagyobb földbirtokosának rezidenciája. Egy
rövid biciklitúra közben a kastélyhoz tartozó hatalmas uradalmat is megtekinthettük. Ez a két
nap a diákok történelmi tudását bővítette. Este a búcsúvacsora alkalmával megkóstolhattuk a
skótok nemzeti ételét, a Haggist. Pam férje Colin, nemzeti viseletbe öltözve szolgálta fel
nekünk. A Haggis birka bendőbe töltött birka bensőségek, a magyar hurkára hasonlít.
Majdnem mindannyiunknak ízlett. Vacsora után felpróbálhattuk a skót szoknyát is. Ez a
búcsúest remek alkalom volt arra, hogy a diákok megismerkedjenek azokkal a híres skót
ismertetőjegyekkel, amik szinte mindenkinek elsőre eszébe jutnak, ha a skót nemzetre gondol.
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Csütörtökön búcsút vettünk Dunscortól, s utunk New Lanark felé tartott, ahol a
glasgowi szállásadóink vártak bennünket. New Lanark, a 18. századból fennmaradt város a
világörökség része. Egy nagyon izgalmas interaktív kiállítást tekinthettünk meg a korabeli
város életéről, illetve egy játékos kvíz segítségével a diákoknak kellett még plusz
információkat gyűjteniük a városról. Nagyon élvezték, a modern interaktív kiállítást
mindannyiunk véleménye szerint egyre inkább népszerűsíteni kellene Magyarországon is,
mert így, hogy aktív résztvevői voltak a kiállításnak sokkal több ismeretanyagot tudtak
befogadni.
Glasgowban vendéglátóink annak a gyülekezetnek a tagjai, ahova korábban Jane
Haining is járt, míg Glasgowban élt. Itt is nagyon kedves, segítőkész emberekkel
találkoztunk. A gyülekezeti teremben egy külön szoba volt berendezve Jane Haining
emlékére. A falon képek, illetve általa írt levelek voltak. Megrázó volt látni és olvasni azt a
levelet, amit halála előtt két nappal írt Auschwitzból. A gyülekezet tulajdonában pedig két
olyan ólom ablaküveg is van, amelyek Jane Haininget ábrázolják.
Az utolsó öt nap programjaira a gyülekezeti tagokból verbuválódott 7-8 fős csapat
kísért el bennünket. Voltunk vidámparkban, elmentünk Millport városába, ami a gyönyörű
Cumbrae szigetén található. Ezen a szigeten láthattunk gyönyörű, szürke köves, skót
épületeket, amik mindenkit nagyon lenyűgöztek. Városnéző buszon körbejártuk Glasgow
nevezetességeit. Glasgowban nagyon érdekes volt látni, hogy mennyire jól megfér egymás
mellett a régi és az új. Gyönyörű volt a 13. századból fennmaradt Glasgow-i katedrális, de
ugyanúgy fantasztikus látványt nyújtott a 21. században épített, koncert teremként
funkcionáló „Tatu” is. Egy napot Edinburghben is eltölthettünk. Edinburghben egy kisebb
időutazás részesei lehettünk, hisz a város a maga ó épületeivel a középkor hangulatát
varázsolta elénk. Ezekben a napokban zajlott az Edinburgh fesztivál illetve a Fringe fesztivál,
így a Királyi mérföldön végigsétálva rengeteg érdekes jelenetet láthattunk, és több tucat
szórólapot gyűjtöttünk, amik az esti előadásokra hívogattak. Glasgowban, Jane Haining
gyülekezetében egy vasárnapi Istentiszteleten is részt vehettünk. Az igehirdetés légyege az
volt, hogy ne ítélkezzünk egymás felett, inkább tanuljuk meg, hogy mindig szeretettel
közelítsünk a másik ember felé. Azon túl, hogy a diákok ismét a halott szövegértést
gyakorolhatták, a szociális érzékenységüket is megszólította ez az igehirdetés. Olyan üzenetet
kaptak, amit itthon az osztályközösségeikben is jól tudnak hasznosítani. A glasgowi
búcsúestén a táncé és a zenéé volt a főszerep. A gyülekezet zenészei élő zenét játszottak
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nekünk, a glasgowi vendéglátónk, Lynn Clove pedig különböző skót táncokat tanított be
nekünk, amit a gyülekezet többi tagjával táncolhattunk. Nagyon szép emlék marad ez
mindannyiunk számára.
A színes és változatos programokból jól látszik, hogy a skóciai út során a diákok
szinte minden féle nyelvi és egyéb készségeiket, ismeretanyagukat használhatták,
fejleszthették, bővíthették. Nyelvi készségeik közül leginkább beszédkészségük és halott
szövegértésük fejlődött. Többen is elmondták, hogy most már bátrabban mernek majd
megszólalni angol nyelven. Ezen felül folyamatosan fejlődött szociális érzékenységük is,
mivel idegen országban, külföldi emberekkel kellett kapcsolatot létesíteniük, akik között
fiatalok és idősek egyaránt voltak. Megtanulhatták, hogy a különböző helyzetekben más és
más nyelvi fordulatok használata az elfogadott. Például, hogy ha nem értenek valamit, akkor
nem „what”-tal kérdeznek vissza, hanem sokkal inkább az udvariasabb formulákat
alkalmazzák. Elsajátíthattak különböző stratégiákat arra nézve, hogy hogyan hidalják át, ha
egy bizonyos szó nem jut eszükbe, vagy ha éppen valamit nem értettek teljesen az
elmondottakból. A nyelvi és szociális kompetenciákon túl általános műveltségük is fejlődött,
ismereteiket bővíthették köszönhetően a sok nevezetességnek, amit láthattunk, illetve a
nemzeti kultúra azon szegmenseibe is belekóstolhattunk, melyek a viselkedést, étkezést és
helyi szokásokat jelentik. Úgy gondolom, hogy ez a 10 napos utazás megfelelő volt arra, hogy
a skót nemzetet és kultúrájukat még jobban megismerjék a diákok, és az esetleges
előítéleteket, sztereotípiákat lebontsák. Nagyon hálás vagyok és őszintén kívánom, hogy a
Jane Haining alapítvány továbbra is ilyen színvonalon tudja folytatni munkáját, és, hogy a
Jane

Haining

angol

nyelvi

emlékverseny

jövőbeni

nyertesei

is

ennyiféleképpen

gazdagodjanak a skóciai utazás alkalmával.
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