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Skóciáról általában

Skóciáról elsőre  a  közhelyes  sztereotípiák  jutnak  az  átlagember  eszébe:  esős-borongós

időjárás, skót viccek, no, meg a whisky. Van is ebben valami: az Északi-sark felől fújó csípős

szeleket nem törik meg 2-3000 m magas hegyláncok, szinte akadálytalanul söpörnek végig az

országon. Az északi szelek dermesztő hatását némiképp ellensúlyozza az óceán felől érkező

meleg Golf-áramlat, és e kettős éghajlati tényezőnek köszönhető a viszonylag sok csapadék

(viszont,  ha  figyelembe  vesszük,  hogy  Skócia  északi  partvonala  csupán  egy  fokkal  van

távolabb  az  Északi-sarktól,  mint  Grönland déli  partja  – máris  elfogadhatóbbnak tűnik  az

időjárás).

A  viccek  pedig  a  természeti,  és  a  fentebb  vázolt  éghajlati  adottságok  (és  persze  az  ún.

bekerítések) miatt kialakult takarékos, spórolós, „nemdobunkkisemmit” felföldi életmódot

figurázzák ki („skótság” = fukarság).

Vissza a tartalomjegyzékhez

Földrajzi környezet

Ha két szóval kell jellemezni Skócia földrajzi adottságait: lenyűgöző és páratlanul sokszínű

(bocs, ez négy szó volt . . . ).

Hatalmas  hegycsúcsok,  csak  hegymászó  technikával  és  felszereléssel  járható  (inkább

mászható)  égbe  nyúló  sziklaszirtek,  ezüstösen  csillogó  tavak,  hegyoldalakról  lezúduló

vízesések, zöldellő völgyek (és bájos birkák . . . ), hangarétek, változatos, szabdalt tengerpart

(amely  kétszer  hosszabb,  mint  Franciaországé),  festői  szigetek  (a  mintegy 800 szigetből

mindössze 100 lakott) – ez Skócia.

Földrajzilag  három fő  tájegységről  beszélhetünk:  a  legdélebbi  az  Angliával  határos  Déli-

Felföld,  melyet  völgyekkel  szabdalt  hullámzó  dombvidék  jellemez,  900  m  alatti

magassággal.

A  középső  az  Alföld  (skótul:  Lallans),  amely  tulajdonképp  a  Déli-Felföldtől  a  Felföldig

húzódó hasadékvölgy. Ez Skócia legalacsonyabban fekvő tája, kiváló mezőgazdasági terület,

itt él a népesség zöme (kb. 80%-a). Az Alföldön érik el a tengert Skócia legjelentősebb folyói,

melyek tölcsértorkolatait a helyiek firtheknek neveznek.

A  legészakibb,  és  egyben  a  legfestőibb  vidék  a  Felföld  (Highlands):  szinte  mindenkit

megigéz,  ahogy a  sejtelmes,  gyakran  ködbe burkolódzó tavak  kristálytiszta  vízében égbe

meredő hegycsúcsok tükörképe fodrozódik.  A tájegységet  egy törésvonal  szeli  ketté,  ez a

Great  Glen,  amely  az  Atlanti-óceán  partján  fekvő  Fort  William városkától  három tavat

érintve  – az egyik  a  szörny tava,  a  Loch Ness – tart  Invernessig,  az  Északi  tengerig.  A

tavakat – az Atlanti-óceánt az Északi-tengerrel – hajózható csatornával kötötték össze, ez a

Kaledóniai-csatorna.

Vissza a tartalomjegyzékhez

https://www.youtube.com/watch?v=xVfjQD1g8oA
https://www.youtube.com/watch?v=-C26R-9kWzs
https://hu.wikipedia.org/wiki/Loch_Ness
https://www.youtube.com/watch?v=T4csp6O5S-Y
https://www.youtube.com/watch?v=bsxwolrkMUk
https://www.youtube.com/watch?v=Ev4zwlz5wq0
https://en.wikipedia.org/wiki/Scottish_Highlands
https://en.wikipedia.org/wiki/Lallans
https://www.youtube.com/watch?v=D2FX9rviEhw
https://www.youtube.com/watch?v=RnD8tQCEec8
https://www.thewhiskyexchange.com/brands/scotchwhisky/40/single-malt-scotch-whisky
http://www.viccesviccek.hu/Skot_viccek
http://indavideo.hu/video/Gyonyoru_Skocia


Egy kis történelem

Skócia történelme meglehetősen hosszú (akárcsak északi szomszédunké . . . ) és bonyolult.

Leginkább ádáz csatározások, hatalmi intrikák, véres függetlenségi háborúk az ősi ellenség

(„Auld Enemy”) – az angolok – ellen jellemzi.

A régészeti  leletek alapján az északi  szigeteken kb. 7000 évvel ezelőtt  telepedhettek le a

kontinensről  érkező első embercsoportok.  A településeik nyomai ma is megtalálhatók az

Orkney-szigeteken (pl. Skara Brae).

A népesség növekedésével  egyre nagyobb területeket  hódítottak  meg,  ám a kontinensről

érkezőkkel  párhuzamosan délről  is  nyomult  észak  felé  egy népcsoport,  a  kelta  britek.  A

különböző népcsoportok természetesen egymással harcban álltak, miközben a tenger felől

újabb hódítók érkeztek:  beszálltak  a  buliba  a  vikingek  is.  Támadásaik  ellen a  partvonal

mentén  számtalan  erődített  kőtornyot  (broch)  építettek,  ezekből  a  Shetland-szigeteken

emelkedő Mousa Broch maradt fenn a legjobb állapotban.

Kr.  u.  43-ban megérkeztek  a nagy „rendteremtők” (az ókori  dzsiájdzsók,  a  rómaiak),  ők

nevezték  először  a  Caledoniának  keresztelt  északi  területeken  élő  törzsek  harcosait

pikteknek (festett  nép).  A  közel  500  évnyi  „rendteremtés”  alatt  azonban  –  többszöri

próbálkozás  ellenére  –  nem  sikerült  leigázni  az  északi  törzseket  (erre  a  skótok  ma  is

fölöttébb büszkék). Csupán az Alföldet tudták meghódítani, de azt is csak mindössze 40 évig

sikerült megtartaniuk. Végül a rómaiak arra kényszerültek, hogy falat húzzanak: Kr. u. 132-

ben a határvidéken kőből épült a Hadrianus fala, majd később az Alföld északi határánál (a

két fal közti területet birtokolták 40 évig) tőzegből épült az Antonius fala.

A  rómaiak  szégyenteljes  távozása  után  kezdetét  vette  a  nemzetalapítás.  A  három itt  élő

meghatározó (a brit keltát, a piktek és az Írországból származó gael kelták) népcsoport közül

a britek és a skótok (gael kelták) keresztények, a piktek azonban pogányok voltak. Némi

hittérítés (és „rábeszélés” . . .) után Kenneth MacAlpine – az első skót király – egyesítette a

törzseket és létrehozta Albát, a későbbi Skóciát.

Az államalapítás után hosszú évszázadokig a belső viszálykodás és az angolokkal vívott véres

függetlenségi háborúk sora jellemzi a skótok történelmét.

A belső hatalmi harcok közül talán a legismertebb I. Duncan (MacAlpine leszármazottja) és

Macbeth csatározása:  a  szintén  királyi  sarj  Macbeth  fellázadt  Duncan  ellen,  és  –

Shakespeare  meséjével  (a  skót  színdarab,  melynek  címét  tilos  kimondani)  ellentétben  –

csatában ölte meg.

A  skót  történelem  e  szakasza  nekünk,  magyaroknak,  különösen  érdekfeszítő:  ugyanis

Macbethet  – a mostohafia,  Lulach 7  hónapos uralkodása után –  III.  Malcolm követte a

trónon, akinek második felesége Margit, kit Skóciai Szent Margit néven ismerhetünk.

https://hu.wikipedia.org/wiki/Sk%C3%B3ciai_Szent_Margit
https://hu.wikipedia.org/wiki/III._Malcolm_sk%C3%B3t_kir%C3%A1ly
https://hu.wikipedia.org/wiki/Lulach_sk%C3%B3t_kir%C3%A1ly
https://hu.wikipedia.org/wiki/Macbeth_sk%C3%B3t_kir%C3%A1ly
https://hu.wikipedia.org/wiki/I._Duncan_sk%C3%B3t_kir%C3%A1ly
https://hu.wikipedia.org/wiki/I._Kenneth_sk%C3%B3t_kir%C3%A1ly
https://hu.wikipedia.org/wiki/Antoninus_fala
https://hu.wikipedia.org/wiki/Hadrianus_fala
https://hu.wikipedia.org/wiki/Piktek
https://www.youtube.com/watch?v=h4PnHz4vMwA
https://www.youtube.com/watch?v=FFqqZn0ZUxY


És  itt  jön  a  számunkra  érdekes  történet:  Margit  nemcsak,  hogy  anyai  ágon  magyar

származású,  hanem  feltehetően  Szent  István  királyunk unokája!  (nem  bizonyított,  de

valószínűsíthető: Margit édesanyja  Ágota, származásáról több hipotézis született, de egyik

sem  bizonyítható;  a  németek,  a  lengyelek,  az  oroszok  és  legújabban  a  bolgárok  is

magukénak  tudják.  A  magyar  elméletet  talán  leginkább  az  támasztja  alá,  hogy  néhány

korabeli krónikában többek közt arról értekeznek a szerzők, hogy Margit ereiben angol és

magyar királyi vér csörgedez).

Margit,  az  akkoriban  Magyarországon  száműzetésben  élő  Száműzött  Eduárd és  Ágota

házasságából született, vélhetően Nádasdon (ma: Mecseknádasd), a nádasdi várban (Réka-

vára).

És itt még nincs vége a magyar vonatkozásnak a történetben: ugyanis Margit egyik lánya

(Edit,  aki  később  Matildára változtatta  a  nevét),  hitvese  lett  Hódító  Vilmos angol

(normann) király legkisebb fiának, aki  I. Henrik néven királykodott. Matilda és I. Henrik

egyik ma is élő leszármazottja pedig nem más, mint II. Erzsébet brit királynő.

(Skóciai Szent Margit dédunokája: II. Henrik, kinek fia: Földnélküli János, kinek fia: III.

Henrik,  kinek fia:  I.  Eduárd (a „skótok kalapácsa”),  kinek unokája:  III.  Eduárd, kinek

ükunokája: VII. (Tudor) Henrik, kinek ükunokája: I. Jakab, kinek dédunokája: I. György,

kinek fia: II. György, kinek unokája: III. György, kinek unokája: Viktória királynő, kinek

fia:  VII. Eduárd, kinek fia:  V. György, kinek fia:  VI. György, kinek lánya:  II. Erzsébet

királynő).

Létezik  egy  másik  magyar  kapcsolat  is  a  brit  királyi  családdal:  II.  Erzsébet  egyik

üknagyanyja Rhédey Klaudia, erdélyi magyar grófnő.

A függetlenségi csatározások sorából néhány jelentősebb mozzanat:

A belső acsarkodást  kihasználva Nyakigláb Eduárd,  a „skótok kalapácsa”  indított  először

nyílt támadást Skócia ellen, ám Mel Gibson 1297-ben Stirling-híd (Stirling Bridge) mellett

ronggyá verte az angolokat, és később is több csatát vitt győzelemre. De 1305-ben a sajátjai

elárulták, és az angolok brutálisan kivégezték.

Ezt követően Robert Bruce (I. Róbert,  skót király) vezetésével folytatódtak a harcok, aki

végül 1314-ben a  stirlingi vár mellett fényes  győzelmet aratott az angolok fölött, és ezzel

közel  négy  évszázadra  biztosította  Skócia  függetlenségét.  1328-ban  III.  Eduárd

szentesítésével  ezt  az  angolok  is  elismerték.  Ennek  ellenére  csatározások  a  következő

évszázadokban is többször előfordultak, az angolok nem tettek le arról, hogy hűbérbirtokká

degradálják a skótok földjét.

Az 1603-as év fontos dátum a skót történelemben, ugyanis  I. Erzsébet halálával  kihalt  a

Tudor-ház, és az új uralkodónak Skócia királyát, VI. Jakabot (Stuart Mária fia) koronázták

meg (az angol trónon I. Jakab néven). Ő volt az első király, aki mindkét ország trónját (és

egy harmadikét is: Írországét) birtokolta.

https://hu.wikipedia.org/wiki/I._M%C3%A1ria_sk%C3%B3t_kir%C3%A1lyn%C5%91
https://hu.wikipedia.org/wiki/I._Jakab_angol_kir%C3%A1ly
https://hu.wikipedia.org/wiki/Tudor-h%C3%A1z
https://hu.wikipedia.org/wiki/I._Erzs%C3%A9bet_angol_kir%C3%A1lyn%C5%91
https://hu.wikipedia.org/wiki/Bannockburni_csata
https://hu.wikipedia.org/wiki/Stirling_v%C3%A1ra
https://hu.wikipedia.org/wiki/I._R%C3%B3bert_sk%C3%B3t_kir%C3%A1ly
https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Stirling_Bridge
https://hu.wikipedia.org/wiki/William_Wallace
https://hu.wikipedia.org/wiki/Rh%C3%A9dey_Klaudia
https://hu.wikipedia.org/wiki/II._Erzs%C3%A9bet_brit_kir%C3%A1lyn%C5%91
https://hu.wikipedia.org/wiki/II._Erzs%C3%A9bet_brit_kir%C3%A1lyn%C5%91
https://hu.wikipedia.org/wiki/VI._Gy%C3%B6rgy_brit_kir%C3%A1ly
https://hu.wikipedia.org/wiki/V._Gy%C3%B6rgy_brit_kir%C3%A1ly
https://hu.wikipedia.org/wiki/VII._Edu%C3%A1rd_brit_kir%C3%A1ly
https://hu.wikipedia.org/wiki/Vikt%C3%B3ria_brit_kir%C3%A1lyn%C5%91
https://hu.wikipedia.org/wiki/III._Gy%C3%B6rgy_brit_kir%C3%A1ly
https://hu.wikipedia.org/wiki/II._Gy%C3%B6rgy_brit_kir%C3%A1ly
https://hu.wikipedia.org/wiki/I._Gy%C3%B6rgy_brit_kir%C3%A1ly
https://hu.wikipedia.org/wiki/I._Jakab_angol_kir%C3%A1ly
https://hu.wikipedia.org/wiki/VII._Henrik_angol_kir%C3%A1ly
https://hu.wikipedia.org/wiki/III._Edu%C3%A1rd_angol_kir%C3%A1ly
https://hu.wikipedia.org/wiki/I._Edu%C3%A1rd_angol_kir%C3%A1ly
https://hu.wikipedia.org/wiki/III._Henrik_angol_kir%C3%A1ly
https://hu.wikipedia.org/wiki/III._Henrik_angol_kir%C3%A1ly
https://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1nos_angol_kir%C3%A1ly
https://hu.wikipedia.org/wiki/II._Henrik_angol_kir%C3%A1ly
https://hu.wikipedia.org/wiki/I._Henrik_angol_kir%C3%A1ly
https://hu.wikipedia.org/wiki/I._Vilmos_angol_kir%C3%A1ly
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sk%C3%B3ciai_Matild_angol_kir%C3%A1lyn%C3%A9
http://www.varbarat.hu/varak/rekavar.html
http://www.varbarat.hu/varak/rekavar.html
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A1m%C5%B1z%C3%B6tt_Edu%C3%A1rd
https://en.wikipedia.org/wiki/Agatha,_wife_of_Edward_the_Exile
https://hu.wikipedia.org/wiki/I._Istv%C3%A1n_magyar_kir%C3%A1ly


Skócia függetlensége 1707-ig tartott, ekkor az ún.  egyesülési törvény alapján a két ország

Nagy-Britannia néven egy új országot alkotott. Ezt a napot a skótok még ma is gyásznapnak

tartják.

Az  egyesülés  a  skótok  számára  nem  váltotta  be  a  hozzáfűzött  reményeket  (gazdasági

fellendülés),  emiatt  az  ún.  jakobiták (Jakab pártiak,  az  elűzött  VII.  (Stuart)  Jakab – az

angol  trónon  II.  Jakab  néven  –  hívei)  felkelést  indítottak,  céljuk  a  Stuart-dinasztia

visszaállítása  és  a  függetlenség  visszaszerzése  volt.  A  felkelés  élére  a  Franciaországban

nevelkedett Jóképű Károly herceg (VII. Jakab unokája) állt, aki a kezdeti sikerek után 1746-

ban  végzetes csatába vezette a jakobitákat:  Invernesstől keletre Cullodennél megütközött

Cumberland  hercege (Vilmos)  seregével  és  megsemmisítő  vereséget  szenvedett.  A

vereségnek  több  oka  is  volt:  a  rosszul  megválasztott  csatamező  (mocsár),  az  éjszakai

meneteléssel kifárasztott sereg, a franciák részéről megígért, de be nem tartott támogatás

(sose bízz egy csigazabálóban!).

A cullodeni ütközetet a skót történelem leggyászosabb eseményeként tartják számon.

A csatavesztésnek  kegyetlen  bosszúhadjárat  lett  a  folytatása:  Cumberland,  a  „mészáros”,

szétverte  a  Felföldet,  legyilkoltatott  mindenkit,  aki  gyanús  volt,  házaikat  fölégettette.  A

klánrendszert gyakorlatilag szétzúzták, a klántagokat elűzték, földjeiket elvették és számos

hagyományos  skót  tevékenységet  betiltottak  (pl.  a  skót  dudát  és  a  kilt viselését).  Ezzel

kezdetét vette az ún. bekerítések korszaka (a Felföld mezőgazdasági területeiről elkergetett

skótok  földjei  új,  többnyire  angol  földbirtokosok  tulajdonába  került:  kellett  a  legelő  a

birkáknak). Ez a folyamat egészen 1886-ig tartott.

Az egyesülés óta eltelt több, mint 300 év alatt végül szép lassan elsimultak az ellentétek, a

több  évszázados  viszály  mára  inkább  csak  kulturális  szembenállásra  szelídült.  Ám  az

angolok a közelmúltban és napjainkban is igyekeznek magukat a skótok elé pozicionálni, de

nem úgy, mint pl. az első világháborúban: míg az összlakosságnak csak kb. 8-10 %-át, addig

a brit ember-veszteségnek kb. 20%-át a skótok tették ki . . . . 

A 20. századi skót történelem talán legfontosabb eseménye az 1997-es népszavazás, melyen

a skótok döntő többsége (74%-a) a nagyobb önállóság mellett döntött, így három évszázad

után újra megalakulhatott  a skót parlament (1999. május 12.),  külön, önálló jogkörökkel

felruházva a kormányzás egyes területein (pl. adóügy, oktatás, igazságügy).

A  referendum  eredménye  jól  tükrözi,  hogy  nem  tűnt  el  a  skót  nemzeti  identitás,  sőt,

napjainkban egyre jobban erősödik, ennek kézzel fogható jele a Skót Nemzeti Párt 2007-es,

majd 2011-es győzelme. A párt fő célja a teljes függetlenség visszaszerzése, ám az ez ügyben

tartott 2014-es népszavazáson a szavazók 55 – 45% arányban a maradás mellett döntöttek.

Vissza a tartalomjegyzékhez

https://hu.wikipedia.org/wiki/Sk%C3%B3t_Nemzeti_P%C3%A1rt
https://en.wikipedia.org/wiki/Highland_Clearances
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kilt
http://www.clanmacepona.gportal.hu/gindex.php?pg=19846446&nid=3260450
http://www.britishbattles.com/battle_of_culloden.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/Prince_William,_Duke_of_Cumberland
https://hu.wikipedia.org/wiki/Inverness
http://baloghpet.blogspot.hu/2009/11/skot-mohacs-culloden.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Edward_Stuart
https://hu.wikipedia.org/wiki/Stuart-h%C3%A1z
https://hu.wikipedia.org/wiki/II._Jakab_angol_kir%C3%A1ly
https://hu.wikipedia.org/wiki/Acts_of_Union_1707


Milyenek a skótok?

Hááát – skótok! Identitásukat leginkább az angoloktól való különbözőség határozza meg,

amire nagyon is büszkék.  Egy skótot angolnak titulálni  legalább akkora sértés, mint egy

székely  legényt  (vagy  leányt)  lerománozni  .  .  .  És  még  véletlenül  se  nevezzük  Nagy-

Britanniát Angliának . . . 

Az országon belül  is  létezik ellentét:  a Felföld lakói  sokkal  keményebbek,  itt  nehezebb a

megélhetés  még  manapság  is,  mint  a  déli  Alföldön.  Gyakorlatilag  a  felföldiek  őrzik  a

hagyományos gael  kultúra  maradványait,  itt  beszélik  legtöbben az  ősi  nyelvet.  Az Alföld

lakói inkább „tápos” városiak, ők „angolosodtak” el leginkább.

A skót nép amilyen kicsi lélekszámban (5,2 millió Skóciában és még egyszer ennyi szerte a

világban), annál nagyobb szellemi tudásban, kreatív gondolkodásban. Számos, a mai ember

számára nélkülözhetetlen dolgot adtak a skót mérnökök, feltalálók és tudósok a világnak.

Csak néhány, a sok közül:

John Logie Baird: a televízió feltalálója (kellett ez nekünk?)

Alexander Graham Bell: telefon;

Alexander Fleming: penicillin;

John Boyd Dunlop: felfújható gumiabroncs;

James Young Simpson: kloroform;

Robert Watson-Watt: radar;

Charles Macintosh: vízhatlan esőkabát;

Kirkpatrick Macmillan: pedálos kerékpár;

Alexander Wood: injekciós tű;

William Murdoch: a gázvilágítás kifejlesztője;

James Watt: a gőzgép továbbfejlesztője (de nem feltalálója);

Adam Smith: a modern közgazdaságtan atyja;

John Muir: a világ első nemzeti parkjai (Yosemite, Sequoia) létrehozását segítette elő;

(míg  az  angolok  már  a  második  világháború  után  nemzeti  parkoknak  nyilvánították

néhány  jellegtelen  mocsarukat  és  birkalegelőjüket,  addig  a  természeti  adottságokban,

látnivalókban bővelkedő, százszorta érdekesebb Felföldet nem tartották érdemesnek arra,

hogy ott, akár egyetlen nemzeti parkot is létrehozzanak. Ezt a döntést a devolúció után, az

új skót parlament hozta meg 2002-ben).

Falkirk Wheel: a világ első, és talán egyetlen forgózsilipje;

És végül, de nem utolsósorban Skócia egyik leghíresebb szülöttje Dolly, a birka is itt készült.

Vissza a tartalomjegyzékhez

https://hu.wikipedia.org/wiki/Dolly_(birka)
http://indavideo.hu/video/Falkirk_Wheel
https://en.wikipedia.org/wiki/John_Muir
https://hu.wikipedia.org/wiki/Adam_Smith
https://hu.wikipedia.org/wiki/James_Watt
https://en.wikipedia.org/wiki/William_Murdoch
https://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_Wood_(physician)
https://en.wikipedia.org/wiki/Kirkpatrick_Macmillan
https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Macintosh
https://hu.wikipedia.org/wiki/Robert_Alexander_Watson-Watt
https://en.wikipedia.org/wiki/James_Young_Simpson
https://hu.wikipedia.org/wiki/John_Boyd_Dunlop
https://hu.wikipedia.org/wiki/Alexander_Fleming
https://hu.wikipedia.org/wiki/Alexander_Graham_Bell
https://hu.wikipedia.org/wiki/John_Logie_Baird


Mit esznek a skótok?

Természetesen  haggist! Ez a leghíresebb skót nemzeti étel, olyan mint mifelénk a hurka,

csak épp birkabelsőségből készül (mi másból?) és rizs helyett zablisztet kevernek hozzá.

A  másik  hagyományos  ételük  a  skót  húsleves (Scotch  broth).  Ez  általában  árpából,

gyökérzöldségekből és valamilyen olcsó húsból (birka, ürü vagy csirke) készített sűrű leves.

Emellett persze megtalálhatók a különféle tengeri herkentyűkből készült fogások, továbbá

híresek a skót bárányból és marhahúsból készült ételek is.

A  short-ból  természetesen  nem  maradhat  ki  a  híres-nevezetes  skót  vajas  keksz,  a

shortbread sem. Teához, kávéhoz, vagy csak úgy magában szokás majszolgatni.

Vissza a tartalomjegyzékhez

Mit isznak a skótok?

Naná, hogy az „élet vizét” (Uisge Beatha)! Három (+2) fajta skót whisky létezik: a gabona-,

a  maláta-  és  a  kevert  whisky.  A  kevert  whisky  („Blended”)  az  első  kettő  keveréke  –

házasítása.  Nemcsak két,  hanem többféle  whisky házasításából  is  készülhet.  Ez a fajta  a

legelterjedtebb,  az  üzletekben  általában  ezt  láthatjuk  a  polcokon.  A  tiszta  malátawhisky

keverés  nélküli,  egyetlen  lepárlóüzem  terméke,  jelölése:  „Single  Malt”.  Ha  ez  a  felirat

olvasható  a  whiskys  palackon,  akkor  tiszta  malátawhiskyvel  van  dolgunk.  A  tiszta

gabonawhisky  („Single  Grain”)  a  malátawhiskyhez  hasonlóan  készül,  fanyarabb  ízű  és

tisztán ritkán kerül a boltokba.  Még további két változatot tartanak számon: az egyik ha

több lepárlóból származó malátawhiskyt kevernek össze:  ez a „Blended Malt”,  ugyanez a

gabonawhiskyvel: „Blended Grain”.

Skóciában számtalan  lepárlóüzem (distillery)  működik,  összesen hat,  ún.  whiskyrégióba

sorolva. A legtöbb lepárló a Speyside whiskyrégióban, a Spey folyó mentén található.

Vissza a tartalomjegyzékhez

A program jellemzői:

Ez  a  kirándulás  elsősorban  (nagy)  hátizsákos  gyalogtúrákra,  kempingekben  és

vadkempingben (ez a Felföldön megengedett) lévő saját sátras szállásokra lett tervezve. Az

országon  belüli  közlekedéshez  menetrend  szerinti  autóbuszokat  és  vonatokat  veszünk

igénybe.

Azonban némi rugalmasságot beiktatva, azok számára akik nem tudnak, vagy nem akarnak

sátorral, nagy hátizsákkal több napos vándortúrákat megtenni, a vándortúrás napokra (2 x 3

nap  és  1  x  2  nap)  alternatív  programokat  tudunk  ajánlani,  de  túravezetőt  nem tudunk

biztosítani.  Ha  az  e  csoportba  jelentkezők  a  sátrazást  sem  preferálják,  szinte  bárhol

https://www.youtube.com/watch?v=JzHdDXzw3qg
http://www.whiskynet.hu/a_skot_whisky_regiok_912
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sk%C3%B3t_whisky
https://www.youtube.com/watch?v=1kpoZWU7Sf0
https://www.walkersshortbread.com/uk/
https://www.youtube.com/watch?v=qOVl5zVImGk
http://www.mindmegette.hu/skot-husleves.recept
https://www.youtube.com/watch?v=k07zCHODCkY


találhatnak ún. B&B (Bed and Breakfast) szállást, csak jól kitömött buksza kell hozzá (25-40

£/fő/éj).

Végül,  akit  inkább az  épített  környezet  érdekel,  és  ebből  a  lehető legtöbbet  akarja  látni,

bérelhet  autót vagy  lakóautót – a költség szempontjából legoptimálisabb ha erre négyen

„állnak össze” – és kocsival járja be Skóciát. Ezt csak rutinos és belevaló (tökös) sofőrnek

ajánlanám, tekintettel a jobboldali közlekedési rendszerre. Az autóbérlésnél minden esetben

kauciót kell letenni kp. -ben, vagy bankkártyáról, ez általában 500 £.

Az autós opciónál természetesen csak a ki- és a hazautazás szervezését tudjuk biztosítani, a

programról, szállásról és a kocsibérlésről eme lehetőséget választónak kell gondoskodnia. A

kirándulás  időtartamát  pedig  igény  szerint  –  a  gyalogos  tervezethez  képest  –  lehet

rövidebbre venni.

Vissza a tartalomjegyzékhez

Utazás:

Bp. – Glasgow közvetlen repülőjárattal (Wizz Air). Tizenöt személy fölött lehet és érdemes

csoportos  jegyet  igényelni,  ezt  október-november  tájékán  kellene  lefoglalni.  A  foglaló  a

jegyár 30%-a (tehát ez lemondás esetén nem jár vissza), a fennmaradó 70%-ot az indulás

előtt 30 nappal kell kifizetni.

A  repülőjegy  ára  oda-vissza,  23  kg  csomaggal  most:  kb.  65  000-Ft. A  csoportos  jegy

valószínűleg ennél kedvezőbb árú.

Vissza a tartalomjegyzékhez

Programterv:

1. nap (augusztus 3, csütörtök):

• Budapest – Glasgow utazás, repülőút: 6:20 – 8:25.

• Glasgow – Glencoe utazás, autóbusz (915-ös járat): 10:25 – 12:44.

• Szállás (kemping) elfoglalása, ismerkedés a környékkel.

Első úti célunk a csodálatos Glencoe völgye, ahol két, illetve három napot tartózkodunk. Az

első két nap megmásszuk a völgy két oldalán lévő hatalmas sziklaszirteket, és ha minden jól

megy összesen három „munro”-t gyűjtünk be. Hogy mi is az a munro? Hát a Skóciában lévő

3000 lábnál (914 m) magasabb hegycsúcsok, szép számmal van belőlük: összesen 284 db.

Az elnevezés a csúcsokról listát készítő skót hegymászó,  Sir Hugh Munro nevéből ered. A

munrok megmászása rendkívül népszerű sport a skót turisták és hegymászók körében, ma

már meghaladja a 4000-et azoknak a száma, aki valamennyi munrot „begyűjtötték”. Erre mi

két hét alatt nemigen vállalkozhatunk, de azért néhányat reményeink szerint sikerül majd

nekünk is megmászni.

http://www.smc.org.uk/Gallery/SMC%20Pioneers/HM.php
http://www.walkhighlands.co.uk/munros/
http://discoverglencoe.scot/plan-glencoe/glencoe-video/
http://www.invercoe.co.uk/
https://goo.gl/maps/ShJ13o433n32
http://www.kombicampers.co.uk/our-fleet-of-vw-campervans-for-hire/
http://www.autoberlesonline.hu/uk/glasgow/
http://www.walkhighlands.co.uk/fortwilliam/bedandbreakfast.shtml


Szállásunk a River Coe torkolatánál lévő kempingben lesz, összesen 3 éjjel alszunk itt.

Vissza a tartalomjegyzékhez

2. nap (augusztus 4, péntek):

• Túra (nehéz) a Sgorr Dhearg munrora.

3. nap (augusztus 5, szombat):

• Túra (nehéz) az  Aonach Eagach gerincen, Meall  Dearg és  Sgorr nam Fiannaidh

munrok.

A  következő  három  napon  elhagyjuk  a  Glencoe  völgyet  és  áttúrázunk  Fort  William

városkába, a Ben Nevis, a Brit-szigetek legmagasabb csúcsának tövébe. Két éjszakát töltünk

a hegyekben, vadkempingben.

Vissza a tartalomjegyzékhez

4. nap (augusztus 6, vasárnap):

• A vándortúra első napja a Glencoe-völgy és a West Highland Way mentén.

5. nap (augusztus 7, hétfő):

• A vándortúra második napja a West Highland Way mentén.

6. nap (augusztus 8, kedd):

• A vándortúra harmadik napja a West Highland Way mentén.

A 6.  nap délutánján  megérkezünk Fort  William városkába.  Szállásunk a  város  szélén,  a

River Nevis partján lévő kempingben lesz, ahol két éjszakát töltünk.

Vissza a tartalomjegyzékhez

7. nap (augusztus 9, szerda):

• Túra a Ben Nevisre.

8. nap (augusztus 10, csütörtök):

• Délelőtt  fakultatív  kirándulás Európa  egyik  legszebb  vasútvonalán  a  Glenfinnan

Viaducthoz és  a  Glenfinnan  emlékműhöz.  A  Viktória  korabeli  viaduktot  a  Harry

Potter filmekben is,  és az egyik skót bankjegyen is láthatjuk.  Az emlékmű Jóképű

Károly herceg jakobita felkelésének mementója.

• Fort Willam – Glenfinnan – Fort William utazás, vonat: 8:30 – 9:04/10:59 – 11:32.

• Délután elutazunk a Felföld fővárosába, Invernessbe.

http://karpatok.eu/sites/default/files/attachment/Fort_William_Glenfinnan.kmz
https://www.visitscotland.com/info/see-do/glenfinnan-monument-visitor-centre-p246521
https://www.youtube.com/watch?v=KVu6n1aGbSQ
https://www.youtube.com/watch?v=KVu6n1aGbSQ
http://karpatok.eu/sites/default/files/attachment/Glenfinnan.kmz
https://www.youtube.com/watch?v=qCmECkmu-NE
http://karpatok.eu/sites/default/files/attachment/Ben_Nevis.kmz
http://www.glen-nevis.co.uk/
https://goo.gl/maps/bMQ3CF7UyUs
http://karpatok.eu/sites/default/files/attachment/03_West_Highland_Way.kmz
http://karpatok.eu/sites/default/files/attachment/02_West_Highland_Way.kmz
http://www.walkhighlands.co.uk/west-highland-way.shtml
http://karpatok.eu/sites/default/files/attachment/01_West_Highland_Way.kmz
https://hu.wikipedia.org/wiki/Ben_Nevis
http://www.walkhighlands.co.uk/munros/sgorr-nam-fiannaidh-aonach-eagach
http://www.walkhighlands.co.uk/munros/meall-dearg-aonach-eagach
http://www.walkhighlands.co.uk/fortwilliam/aonacheagach.shtml
http://karpatok.eu/sites/default/files/attachment/Aonach_Eagach.kmz
http://www.walkhighlands.co.uk/munros/sgorr-dhearg-beinn-a-bheithir
http://karpatok.eu/sites/default/files/attachment/Sgorr_Dhearg.kmz
https://goo.gl/maps/8tR94f2DfkM2


• Fort William – Inverness utazás, autóbusz (919-es járat): 14:15 – 16:01.

Invernessben 4 éjszakát töltünk, szállásunk itt is kempingben lesz. A városból 3 nap, 3 -féle

(fakultatív) programot indítunk.

Vissza a tartalomjegyzékhez

9. nap (augusztus 11, péntek):

• Skóciából  whiskylepárló-látogatás  nélkül  hazajönni  nagyjából  annyit  tesz,  mint

kupiból  telezacsival  távozni  .  .  .  (bocsi,  lányok!),  tehát  ezen  a  napon  distillery

látogatás! S ha már szeszfőzde, akkor legyen a látogatás tárgya az egyik legrégebbi,

legpatinásabb a Speyside régióban, ez pedig nem más, mint a  Strathisla Distillery,

Keith városában! Többféle látogató-túrát indítanak, a legolcsóbb 7,50 £-ba kerül, kb.

1  órás  és  4  -féle  whisky  kóstolását  (nem  vedelését!)  tartalmazza.  Ebből  az  egyik

Strathisla Single Malt,  egy másik pedig – a hazai  boltokban is megvásárolható –

Chivas Regal kevert whisky.

• Inverness – Keith – Inverness utazás, vonat: 9:00 – 10:11/16:40 – 17:49.

10. nap (augusztus 12, szombat):

• Túra a Cairngorm-hegységbe, a Ben Macdui munrora.

• Inverness – Aviemore – Cairngorm Car Park utazás, vonat + autóbusz (31-es járat):

6:50 – 7:25/8:25 – 8:54.

• Cairngorm Car Park – Aviemore – Inverness utazás, autóbusz (31-es járat) + vonat:

18:05 – 18:43/19:29 – 20:06.

Vissza a tartalomjegyzékhez

11. nap (augusztus 13, vasárnap):

• Fakultatív program: kastély látogatás, Dunrobin Castle.

• Inverness – Dunrobin Castle – Inverness utazás, vonat: 7:02 – 9:21/14:43 – 17:01.

12. nap (augusztus 14, hétfő):

• Fakultatív program: várlátogatás, Urquhart Castle.

• Inverness – Urquhart Castle utazás, autóbusz (19-es járat): 9:40 – 10:15.

• Délután  elsétálunk Drumnadrochit faluba, ahonnét este elbuszozunk a következő 3

napos vándortúránk kiindulópontjába, Cannichba.

• Drumnadrochit – Cannich utazás, autóbusz (17A járat): 19:17 – 19:41.

• Szállás Cannich faluban kempingben.

http://www.highlandcamping.co.uk/index.html
https://goo.gl/maps/sfsPFRUPxKo
https://goo.gl/maps/Asx2DYiCVvN2
https://goo.gl/maps/VzoxwJVMTAw
https://hu.wikipedia.org/wiki/Urquhart_v%C3%A1ra
https://www.youtube.com/watch?v=ujLebD3Cgao
http://karpatok.eu/sites/default/files/attachment/Inverness_Dunrobin_Castle.kmz
http://www.dunrobincastle.co.uk/
https://goo.gl/maps/i5pmNEWdE3w
http://karpatok.eu/sites/default/files/attachment/Inverness_Aviemore.kmz
http://www.visitaviemore.com/
http://www.walkhighlands.co.uk/munros/ben-macdui
https://www.youtube.com/watch?v=y9Wh95qqnXM
http://karpatok.eu/sites/default/files/attachment/Ben_Macdui.kmz
http://karpatok.eu/sites/default/files/attachment/Inverness_Keith.kmz
http://www.maltwhiskydistilleries.com/tabid/54/CategoryID/3/ProductID/10/PageIndex/1/Default.aspx
http://www.maltwhiskydistilleries.com/tabid/54/CategoryID/3/ProductID/9/PageIndex/1/Default.aspx
https://goo.gl/maps/3i8nG8uYynq
http://www.maltwhiskydistilleries.com/Distilleries/Welcome/Strathisla/tabid/65/Default.aspx
http://www.invernesscaravanpark.com/index.htm
https://goo.gl/maps/nU4A1ZYWEvm
https://goo.gl/maps/onJcmjqGepr


A második  vándortúránk  a  turisták  által  kevéssé  ismert  Glen Affric völgyben,  az  Affric

Kintail  Way mentén vezet.  Az ösvény eleinte a festői szigetekkel  tarkított  Loch Beinn a'

Mheadhoin és a Loch Affric partján húzódik, majd csipkézett hegycsúcsok karéjában éri el a

Loch  Duich  partját.  A  tó  valójában a  szárazföld  belsejébe  mélyen benyúló  tengeri  tó.  A

skótok  szerint  Glen  Affric  egész  Skócia  legszebb  völgye,  itt  3  éjszakát  töltünk  el

vadkempingben.

Vissza a tartalomjegyzékhez

13. nap (augusztus 15, kedd):

• A vándortúra első napja az Affric Kintail Way mentén.

14. nap (augusztus 16, szerda):

• A vándortúra második napja az Affric Kintail Way mentén.

15. nap (augusztus 17, csütörtök):

• A vándortúra harmadik napja az Affric Kintail Way mentén.

16. nap (augusztus 18, péntek):

• Délelőtt  elutazunk  a  festői  Skye-sziget legnagyobb  városába  Portree-be.  Rövid

városnézés  után  elbuszozunk  a  sziget  északi  csücskébe,  az  utolsó,  2  napos

vándortúránk kezdőpontjára. Az utolsó előtti 3 éjszakán ismét vadkempingezünk.

• Shiel Bridge – Portree – Flodigarry Hotel utazás, autóbusz (916-os és 57A járatok):

11:43 – 13:15/15:40 – 16:29.

Vissza a tartalomjegyzékhez

17. nap (augusztus 19, szombat):

• A vándortúra első napja a Trotternish Ridge ösvényen.

18. nap (augusztus 20, vasárnap):

• A  vándortúra második  napja  a  Trotternish  Ridge  ösvényen,  táborozás  Portree

közelében.

Vissza a tartalomjegyzékhez

19. nap (augusztus 21, hétfő):

• Utazás Portree-ből Glasgow-ba, a repülőtérre.

• Portree – Glasgow utazás, autóbusz (915-ös járat): 10:15 – 16:51.

20. nap (augusztus 22, kedd):

https://goo.gl/maps/5MADwtSEoV12
http://karpatok.eu/sites/default/files/attachment/Skye_2_napos.kmz
http://www.walkhighlands.co.uk/skye/trotternishridge.shtml
http://karpatok.eu/sites/default/files/attachment/Skye_2_napos.kmz
https://goo.gl/maps/2qsnaH1XGDr
https://www.youtube.com/watch?v=aJHgdcaDNZI
https://www.youtube.com/watch?v=JPJjs2apRGA
http://www.walkhighlands.co.uk/lochness/alltbeithe-morvich.shtml
http://karpatok.eu/sites/default/files/attachment/03_Affric_Kintail_Way.kmz
http://www.walkhighlands.co.uk/lochness/Alltbeithe.shtml
http://karpatok.eu/sites/default/files/attachment/02_Affric_Kintail_Way.kmz
http://www.walkhighlands.co.uk/lochness/cannich-affric.shtml
http://karpatok.eu/sites/default/files/attachment/01_Affric_Kintail_Way.kmz
http://www.walkhighlands.co.uk/lochness/affric-kintail-way.shtml
http://www.walkhighlands.co.uk/lochness/affric-kintail-way.shtml
https://www.youtube.com/watch?v=FnQq4DeVhwU


• Utazás haza.

• Glasgow – Budapest utazás, repülőút: 8:40 – 12:35.

Vissza a tartalomjegyzékhez

Költségek:

• Repülőjegy: kb. 65 000-Ft

• Utazások: £157 – £171

• Kempingek: £90-£100

• Kastély és várlátogatás: £15,60 – £19,50

• Distillery látogatás: £7,50

• Egyéb költségek (étel-ital, belépők, gázpalack stb.): ??

Vissza a tartalomjegyzékhez

Jelentkezés:

A jelentkezési lap kitöltésével, határidő: október 20. A repülőjegyre a kb. 20 000-Ft/fő

foglalót november  elején  kell  majd  befizetni,  erről  október  végén  a  jelentkezők  külön

értesítést kapnak.

Vissza a tartalomjegyzékhez

https://goo.gl/forms/o1uI7xOyMd5Fmbu73
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