
KAPTÁRKÖVEK A 
BÜKKALJÁN

A kaptárkövek a Bükkalja különleges for-
májú sziklaalakzatai, melyek nem csak mint 
egyedi földtani és természeti képződmé-
nyek, hanem mint érdekes kultúrtörténeti 
emlékek emelkednek ki a Bükkalja értékei 
közül. A kaptárkövek anyaga zömében az a 
riolittufa, amely a miocén kor közepén zaj-
ló erős vulkáni tevékenység során került a 
felszínre. Ezt a vulkáni hamutakarót a ké-
sőbbiekben a természet erői részben lepusz-
tították, illetve kipreparálták belőle azokat 
a bizarr formájú sziklatornyokat, melyek a 
Bükkalja területén ma is sokfelé megtalál-
hatók. 

Ezekbe a tufakúpokba ismeretlen korok 
emberei titokzatos rendeltetésű fülkéket fa-
ragtak. Egyes fülkék eléggé megkopottak, 
míg mások teljes épségben maradtak fenn. 
Ezeken jól látható, hogy a fülkék szélére 
peremet faragtak, amelyre fedlapot helyez-
hettek. Sok helyen még a fedlapot rögzítő 
ékek apró lyukai is felfedezhetőek. 

Több elmélet is született a fülkék ren-
deltetéséről: egyesek szerint szakrális ren-
deltetésűek lehettek, a vakablakokba urná-
kat vagy bálványokat helyezhettek. Mások 
szerint az üregeket inkább méhészkedésre 
használhatták az Árpád-kortól egészen a 
török időkig. Ebben a kérdésben még mai 
napig nem alakult határozott álláspont, sőt, 
azt sem tudjuk biztosan, mikor készülhet-
tek a fülkék, de egy biztos: ezek az emberi 
kéz vájta formák egyedülálló kultúrtörté-
neti értéket képviselnek Európában. Ma a 
Bükkalján 72 sziklaalakzaton összesen 473 
fülkét ismerünk.

A NYERGES-HEGY 
KAPTÁRKÖVEI

Eger délkeleti határában emelkednek a 
Bükkalja egyik legimpozánsabb kaptárkö-
vei, amelyek közül kétségkívül a legszebb 
sziklacsoport a Nyerges-hegy nyugati olda-
lán emelkedik. 

A sziklavonulatról a kaptárkövek első 
nagy kutatója, Bartalos Gyula is megemlé-
kezik jó száz évvel ezelőtt.  

A sziklaképződmény egy, a hegygerinc-
ből kinyúló lapos platóból, illetve egy külön-
álló, a sziklaplatóhoz nyereg alakú gerinccel 
kapcsolódó különálló sziklatoronyból áll. 
A platón érdekes, tálszerűen kiképzett mé-
lyedéseket találhatunk, melyek egyesek vé-
leménye szerint pogány áldozati oltárként 
szolgálhattak, mások szerint a sziklanyereg 
is emberi kéz munkája.

De a szikla nemcsak különleges formá-
jával, hanem a falába faragott fülkék mére-
tével és alakjával is kitűnik a többi kaptár-
kő közül. Több épen maradt fülke különö-
sen sekély mélységű, illetve némelyeknek a 
hátlapja erősen kihajlik. Mivel a méhek a 
viaszfüggönyt fentről lefelé építik, így ezek 
a fülkék semmiképpen sem szolgálhattak 
méhészeti célokat. A sziklavonulaton ösz-
szesen 24 fülke, illetve fülkenyom találha-
tó, néhányuk már erősen megkopott álla-
potban.    Másik érdekesség a főkúp szikla-
tornyába faragott, fél méter magas emberi 
alakot formáló sziklavéset, melynek ren-
deltetését és keletkezési korát teljes homály 
fedi. 

Említést érdemel a sziklától nyugatra 
az a sziklahelyiség, melynek mennyezetét 
ívesre képezték, és a terem nyugati falán az 
egykori tüzelőberendezés nyomait is felfe-
dezhetjük. 

A Nyerges-hegy keleti oldalán – a Mész-
hegy sziklakúpjaival szemközt is emelkedik 
egy sziklakúp, melynek falába összesen 7 
fülkét, magába a kúpba pedig egy sziklahe-
lyiséget faragtak. 

 
GYÜMÖLCSTERMESZTÉS 

A NYERGESEN

A Nyerges-tető egykor Eger egyik leg-
jelentősebb szőlő-gyümölcs termő dűlője 
volt. A domboldalakat végig gyümölcsös 
parcellák szabdalták, kisebb erdőfoltokkal 
és a parcellákat elválasztó cserjés-fás mezs-
gyékkel. A gyümölcsösök nagy része hagyo-
mányos művelésű, kaszált aljú gyümölcsös 
volt, szőlőkkel tarkítva. Számos gyümölcs-
fajt termesztettek a gazdák, de az igazi érték 
a fajtahasználatban rejlett: mindenhol régi 
fajtákat használtak (pl. törökbálint alma, 
batul alma, mézes körte), amelyek között 
több tájfajta is fellelhető volt (szomolyai 
cseresznye, egri piros alma). A meredek 
oldalak tufakőzetébe ún. bújókat vágtak, 
amelyek részben a szőlő-gyümölcs feldol-
gozásának helyszínei voltak, részben pihe-
nő-, vagy őrhelyként szolgáltak. A lapos pla-
tókon a térségre jellemző rétegesen hasadó 
kőzetekből építettek jellegzetes kunyhókat 
esővízgyűjtő medencékkel, amelyeket gyü-
mölcsfákkal, orgonabokrokkal ültettek kör-
be. Az 1950-es évektől kezdve fokozatosan 
felhagyták a gyümölcsösök művelését, így 
az akác nőtte be az egykor ápolt területe-
ket. Ma már csak az akácosokban sínylődő 
idős gyümölcsfák és néhány kisebb, akáccal 
még nem borított gyepfolt jelzi az egykori 
változatos területhasználatot.
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