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„Földtani és kulturális értékeink nyomában” 
terepbejárás-sorozat 

1. Bükkalja látnivalói 
(2012. október 20.) 

 
A kirándulás szervezői: a Magyarhoni Földtani Társulat, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság 
(BNPI) és a Magyar ProGEO Egyesület 

A kirándulást vezeti: Holló Sándor és Baráz Csaba (BNPI) 

A kirándulásvezetőt Baráz Csaba, Dr. Lénárt László, Pelikán Pál és Holló Sándor anyagainak 
felhasználásával összeállította Holló Sándor 

A meglátogatandó helyszínek rövid ismertetője: 

 
1. Egerszalók, sódomb 

A De-42 fúrást az OKGT Alföldi Kőolajfúrási Üzem Szerkezetkutató Sekélyfúrási Üzem 
(Eger) mélyítette 1961-ben. A kutatás célja a demjéni olajtároló szerkezet rétegtani és 
szerkezeti felépítésének vizsgálata volt. (Emiatt lett tévesen demjéni fúrásnak elnevezve az 
Egerszalók község területén mélyített fúrás.) A fúrás tengerszint feletti magassága 161,8 mBf-
i, talpmélysége 407,5 m. 

 

1. kép. Az egerszalóki „sódomb” 
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2. kép. A De-42 és De-42/a fúrás kútfejei 

Az Eger-Demjéni Olajmezőn a De-42 kút (2. kép) szénhidrogénre meddő lett, de az eocén 
mészkőben lévő szegélyvizet feltárta. A 407,5 m mélyről felszínre emelkedő 65 °C-os 
termálkarszt-vizet kezdetben öntözésre próbálták – sikertelenül – használni. Az 1960-as évek 
közepétől a kút vize a már „bevízkövesedett” (nem működő) tolózárak miatt a domboldalon 
végigfolyva gyönyörű mésztufadombot („sódomb”-ot) hozott létre, mely Egerszalók 
jelképévé vált (1. kép). Az 1970-es évek elején két kis medencét építettek, mely a helyi 
fürdési igényeket jól kielégítette.  

1987-ben melléfúrásos technikával lemélyítették a 426 m mély De-42/A kutat, mely hasonló 
minőségű és hőmérsékletű vizet adott. 1992-ben vizét gyógyvízzé minősítették. (Az ásvány és 
gyógyvízminősítés szerint „kalcium-, nátrium-, hidrogén-karbonátos jellegű, kénes, fluoridos, 
termális víz, jelentős metakovasav és metabórsav tartalommal”). 2002-ben mindkét kútfejet 
felújították, a vízjogi engedélyeket rendezték. A régi kút a sódomb fenntartását, az új kút a 
2007-ben megnyitott modern fürdő vízellátását biztosítja. A víz hűtése a 2010-ben megépített 
hőközpontban történik. A hőcserélőkben nincs mészkiválás. 

Az Egerszalók-Demjén-i Termál-völgyben 3 további kutat mélyítettek eddig. 

A Demjén K-10-es (Hegyes-kői) kút 2006-ban készült el. Mélysége 696,5 m, az eocén 
mészkőből kilépő termálkarsztvíz hőmérséklete 66 °C, minősége és gáztartalma hasonló az 
előző két kútéhoz. A próbaüzem során jelentős vörösbarna mészkiválás képződött a 
horhosban. Ma a nyitott hűtőmedencében sárgásfehér kiválás látható. A gyógyvízzé minősített 
termálkarsztvizet a demjéni fürdőben használják fel. (Egy tartalékkút fúrását tervezik, 
pillanatnyilag az engedélyezési eljárás folyik.) 
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A Demjén K-11-es (Kenderföldi vadászles) kút 2008-ban készült el. Mélysége 951,5 m, a 
kisebb mértékben a triász, döntő mértékben a bizonytalanul eocén korú, mészkőből kilépő 
termálkarsztvíz hőmérséklete 66 °C. Minősége hasonló az előző kutakéhoz, de a 
gáztartalomból hiányzik a metán. A próbaüzem során a kúthoz közel sárgásfehér, kénes, majd 
a kúttól távolodva előbb vörösbarna, majd néhány hónap múlva egyre világosabb sárgásbarna 
kiválás képződött. Vizét gyógyvízzé minősítették, az egerszalóki Termál Kemping 
fürdővízellátását és részben hőigényét biztosítja. 

2011-ben készült el a harmadik demjéni kút Korona borház néven. Mélysége 1515 m, a triász 
mészkőben a talphőmérséklet 80,5 °C volt, kifolyó víz hőmérséklete 73 °C. A vizsgált alkotók 
alapján a víz közepes oldottanyag tartalmú, kalcium-hidrogénkarbonátos-kloridos jellegű, 
igen kemény, fluoridos, kénes termálvíz, melynek jelentős a vas és a metakovasav tartalma. 
Összetétele alapján „külsőleg történő felhasználásban” természetes ásványvíznek (és 
megfelelő vizsgálatok után valószínűsíthetően gyógyvíznek) minősíthető. 

Minden kút pozitív, a víz kora több ezer éves, eddigi működésük során egymásra érdemi 
(káros) hatást nem gyakoroltak.  

 
 
2. Szarvaskő, geológiai tanösvény 

A szarvaskői geológiai tanösvényt a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság hozta létre 1998-ban. A 
tanösvény első változatában 11 állomásból állt: 

1. Miocén kagylós homok 
2. Kilátópont, Hegyes-kő 
3. Denevér-táró (wehrlit) 
4. Vaskapui homokkőbánya (ez az állomás megszűnt) 
5. Tó-bérc-bánya 
6. Pala és diabáz érintkezése 
7. Mangángumós pala 
8. Palafeltárások 
9. Tengeralatti bazalt párnalávák 
10. Szavaskői vár panorámája 
11. Kilátópont – Akasztó-hegy, Pyrker-szoros 

Ezek közül a következőket érintjük: 

Tó-bérc-bánya 

A Bükk DNy-i részének bazalt vonulatát mindkét oldalán a jura üledékegyüttesbe nyomult és 
ott megrekedt gabbró intrúziók (Tardosi Gabbró Formáció) kísérik. Az egykori bányahelyek 
közül földtanilag legjelentősebb a Szarvaskőtől keletre, az Újhatár-völgy torkolatánál levő 
Tó-bérc Bánya (Forgalmi bánya). 

A felhagyott kőfejtő a mintegy 166 millió évvel ezelőtt, a középső-jurában mélytengeri 
üledékösszletbe nyomult gabbró intrúziót tár fel. A benyomuló magma 1500oC feletti 
hőmérsékletre erősen felmelegítette a környezetet, sőt az érintkezési zónában az üledéket 
megolvasztva muszkovitos szaruszirt köpenyt alakított ki maga körül. A magmatömeg 
belsejébe keveredett üledéktömböket megolvasztva részben asszimilálta (pl. biotitos gabbró), 
részben csak megolvasztva különleges összetételű kőzetet hozott létre (gránátos 
kvarcplagioklászit).  

Az egyes falszakaszok más-más látnivalót kínálnak. Az északi fal nyugati részén S alakban 
meghajlott, kiálló taraj az érintkezés mentén megolvadt üledékből keletkezett plagioklászit, 
ásványos összetételét tekintve csaknem tisztán albitból áll. Eredeti színe sötétszürke, de 
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levegőn kifehéredik, ez a fehér szalag jelzi az északi és a keleti fal felső részén a gabbró 
határát. Ettől kifelé az átalakultság folyamatosan gyengül, az ásványok szemcsemérete 
csökken. Az eredeti üledék csak a bányafalon túl jelenik meg. Az északi fal középső és keleti 
részén, valamint a keleti falban különböző gabbróváltozatok láthatók. A még nedves 
üledékből vízgőz került a magmatömeg belsejébe is, mely a színes ásványokat feketészöld 
klorittá alakította, azon kívül a kőzetolvadékkal reakcióba lépve ásványteléreket hozott létre. 
Ezek a fehér erek prehnit-kvarc-kalcit összetételűek. 

Az északi fal középső részén, a fehéresszürke kőzettest a bekeveredett és megolvadt 
üledéktömb, fő összetevője az albit és a kvarc, melyben apró vörösbarna színű 
gránátkristályok (almandin) láthatók. 

A keleti falban látható az a kőzetanyag, amit fejtettek. A szívós, darabos törésű, zöldesszürke 
színű gabbró hajlított zsákszerű testekre hasadozott fel, az elválási felületek kifényezett 
kloritos kérgén csúszási rovátkák, párhuzamos karcok láthatók. Jelzi, hogy hűlés közben a 
magmatömeg belseje felszakadozott és az egyes tömbök egymáson elmozdultak. 

A déli fal felső részét meredek déli dőlésű felület alkotja (a felületen túli anyag a bányászat 
részére meddő volt, a fejtést itt megállították), a rajta látható csaknem dőlésirányú karcok 
vetődést jeleznek. A fal anyaga szögletes kőzettöredékekből áll, a mozgás közben összetört és 
összepréselődött anyag, un. dörzsbreccsa. A vető az intrúzió határán van, a breccsa anyaga a 
közvetlen érintkezésnél kialakult muszkovitos szaruszirt. Ebből származnak azok a 
muszkovitpikkelyek, melyeknek K/Ar arányából a radiometrikus kort megállapították és 
következtettek belőle a benyomulás korára. 

 

3. kép. A szarvaskői Tó-bérc-bánya északi falán jól látható a gabbró és az üledék kontaktusa 
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Pala és diabáz érintkezése 

A vasútállomástól a Lépcsős-lápában indulunk a várromhoz. A völgy bejáratának nyugati 
oldalán levő kis, bozóttal takart szirtben lemezes elválású pala (Lökvölgyi Formáció), alatta a 
limonitosan mállott felszínű bazalttömb (Szarvaskői Bazalt Formáció) látható. Ez a feltárás a 
Várhegyet alkotó bazalt szélső határa. 

Tovább haladva a vár felé a völgy alsó részét a kőzetek felszíni mállásából keletkezett 
rozsdabarna talaj borítja. Feljebb a völgytalp kimosódásában, majd a hegyoldalban is 
előbukkannak a Várhegy bazaltját körülölelő jura korú paladarabok, palatömbök. Ez a kőzet 
agyag, kőzetliszt és finomhomok szemcsékből áll, mely az enyhe metamorfózis hatására 
tömörödött és palásodott. A képződményre jellemző vékonylemezes elválás nem rétegzés 
(sajnos a rétegzés itt nem látható), hanem a gyűrődés és összepréselődés hatására létrejött 
palásság. 

A palában ököl nagyságot is elérő gömbölyded alakzatok szedhetők ki. Szívós, szilánkos 
törésű, világosszürke színű, aprószemcsés kőzet, a tengeralatti bazaltvulkán távolabbra 
elterült terméke. 
 
Mangángumós pala (Lökvölgyi Formáció) 

A völgytengelyből K felé kikanyarodó régi út bevágódásában a mangángumós, 
mangánlencsés pala figyelhető meg. A gumók néhány cm nagyságú, fényes külsejű, 
kavicsszerű alakzatok, míg a lencsék 10-20 cm vastagságú és 0,5 m hosszúságot is elérhetnek. 
Mindkettő anyaga eredetileg vas-mangán karbonát (sziderit-rodokrozit) volt, ami a levegőn 
feloxidálódva limonittá és piroluzittá alakult, ezért sötétbarna-fekete színűvé vált. A lencsék 
anyaga tömörebb volt, mint a bezáró agyagos aleurolité, ezért a határon a palássági felületek 
megtörnek és más szögben folytatódnak. 
 
Palafeltárások (Lökvölgyi Formáció) 

A völgy felső részén nyugat felé fordul. Ezen a szakaszon újabb kőzetváltozat jelenik meg, 
sötétszürke, mállottan sárgásszürke színű, finoman rétegzett pala, melyben a világosabb sávok 
finomhomokkő, míg a sötétebbek agyagos kőzetliszt anyagúak. Itt viszont a kőzet lemezes 
elválásáról nem dönthető el egyértelműen, hogy rétegzés vagy palásság szerinti. Pedig ez 
fontos lenne, mert a palásság hozzávetőlegesen párhuzamos a redőződés tengelyfelületével, a 
rétegzéssel bezárt szöge alapján meg tudjuk állapítani, hogy a redő melyik részében vagyunk. 
Ha pedig a rétegzésben látjuk a fiatalodás irányát is (tudjuk, merre van az egykori felfelé), azt 
is megállapíthatjuk, hogy szinklinális, vagy antiklinális a találtredő, ezzel a terület szerkezeti 
felépítésére kaphatunk fontos adatokat. 

Az ösvényen tovább haladva DNy felé, a hegygerinc előtt a pala gyufaszálszerű hasábokra 
esik szét, színe fekete. Ez már a következő kőzet, a bazalt közelségét jelzi. Az egykori forró 
láva kissé átalakította "megégette" az üledéket, a benne levő szervesanyag kokszosodott, így 
az sokkal tovább ellenáll az oxidációnak, a kőzet tovább őrzi fekete színét a felszínen is.  
 
Tengeralatti bazalt párnalávák 

A gerincre kiérve látjuk, hogy nem csak a talaj színe változott, hanem a felszín jellege is. Az 
itt található kőzet a bazalt, régibb szóhasználattal a diabáz (a régebbi földtani irodalom 
harmadkornál idősebb és fiatalabb lávakőzetekre más-más nevet használt). A kőzet eredeti 
színe zöldes árnyalatú szürke, de felszíne (a benne levő vasásványok mállása miatt) 
rozsdásbarna. Éles, szilánkos törésű, igen finom szemcsézettségű, kézi nagyítóval is néhány 
földpátkristály ismerhető fel az üveges alapanyagban. 
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Mielőtt felkapaszkodunk a várrom tetejére vezető lépcsőkön, érdemes végigsétálni a belső 
védőárokban. (Az északabbra levő külső védőárokban húzódik a pala és a bazalt határa, de a 
vastag talajtakaró miatt nem látható, csupán az árok ÉK-i és DNy-i falának különböző 
kőzetanyaga jelzi.) 

A 3 m-nél mélyebb belső védőárkot egy természetes repedés kitágításával alakították ki az 
egykori várépítők, némi bepillantást engedve a vulkáni összlet belsejébe. Az árok ÉK-i 
falában a víz alatti gyors kihűlés miatt összerepedezett lávapadok láthatók. A DNy-i 
felmagasodó falat a növényzet jórészt takarja, csupán a DK-i végén látható egyértelműen a 
kőzetszerkezet. Ez az oldal már jórészt párnalávából (a szakirodalomban angol szóval pillow) 
épül fel. Ez az alak a víz alatti bazaltos lávafolyás jellegzetes képződménye, 
keresztmetszetben tojásdad alakúak, egyik oldalon kissé domború, a másikon nagyon tág „V” 
betűre emlékeztető módon. Ez utóbbi volt egykor lefelé. Szerencsés esetben hosszirányban is 
látjuk a lávafolyást, melynek alakja innen nézve korhadó fatörzsre emlékeztet. Még az ágak is 
megvannak, hiszen a láva vízzel érintkező felszíne kemény kéreggé szilárdul, melyet a még 
izzón folyó belseje felrepeszt és a résen kifolyva újabb lávafolyás alakul ki. Ezek az „Y” 
elágazások szintén fontosak, a két ág mutat az egykori hegyláb felé, míg az „Y” szára az 
egykori kráter irányát jelöli. A kisebb lávacseppek azonban a lejtő irányában ellapulva 
szétterülnek, kiágazások nem jönnek létre, a kráter felé keskeny száruk mutat. 

A párnák keresztmetszetben az árok DK-i végén láthatók, míg a domború felszínek a torony 
rom alatti, K-i sziklafalban jelennek meg (utóbbi megközelítése veszélyes, ezért nem 
ajánlott!). A párnák hosszabbik (egykori vízszintes) tengelye függőlegeshez közeli, míg az 
egykori függőleges, a tágult „V” csúcsán átmenő rövidebb tengely csaknem vízszintes 
(gyakran a „V” csúcsra már kissé felfelé mutat), mindezekből megállapítható, hogy a hegység 
gyűrődése valamikor lapos vulkáni lejtőt függőlegesre állította, néhol át is billentette (a 
vulkáni kúp az oldalára dőlt). 
 
Szavaskői vár panorámája 

A várrom tetején kialakított kilátóból körbenézve szemügyre vehetjük a táj morfológiáját. 
DNy-ra tekintve szembe magasodik a Keselyű-bérc 444 m csúcsmagasságú tömbje, hátunk 
mögött É-ra a Tardos-bérc 425 m csúcsmagasságú gerince, a kettő között alakult ki az Eger-
patak kanyargós, szurdokszerű bevágása. Az enyhén ereszkedő hegyoldalak 350 m tszf 
magasság alatt hirtelen meredekké válnak, helyenként csaknem függőlegessé. A szurdok 
talpszintje 250-225 m közt van. Ez az alsó, meredek falú rész rendkívül fiatal, 2 millió 
évesnél nem idősebb. 

Az Ős-Eger-patak még észak felé folyt, ezt bizonyítja a Bélapátfalván talált, szarvaskői 
bazaltkavicsokat tartalmazó, pleisztocén korú patakhordalék. A hegység fiatal kiemelkedése 
azután átrendezte a lefolyási viszonyokat, a szilvásváradi vízválasztó kialakulásával az Eger-
patak délre kényszerült, a gyors kiemelkedés miatt a bevágódás is gyors volt. A völgy tisztán 
eróziós eredetű, sem réteghatárt, sem felismerhető szerkezeti vonalat nem követ, csupán a 
DK-ÉNy irányú, jelentős elmozdulást nem mutató repedésrendszerek segítették kialakulását. 

Szarvaskő falunál, kilépve a vulkáni kőzetből, a völgy kitágulva kis medencét alkot. Ennek az 
oka, hogy a palás üledékben ugyanolyan meredek falú völgy nem képes kialakulni, mint a 
lávakőzetben, a völgyoldal állandóan omlik, a keletkezett törmeléket pedig a vízfolyás 
folyamatosan elszállítja. 
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3. A Bél-kő 
 
A Bükk hegység zömében idős üledékes kőzetekből épül fel, melyek a földtörténeti ókor 
karbon (kőszén) időszakának második felétől (330 millió év) a földtörténeti középkor jura 
időszakának végéig (160 millió év) képződtek. Az üledékek (mészkő, dolomit, agyagpala, 
radiolarit és homokkő) közé több helyen vulkáni (andezit, bazalt) illetve mélységi magmás 
(gabbró, dolerit) anyagok is betelepültek. A kréta időszakban alakult ki a hegység gyűrt – 
átbuktatott redős-pikkelyes – rátolódásos (takaróredős) szerkezete, majd a hegységképző 
mozgások hatására a bonyolult szerkezetű hegység kiemelkedett. A Bél-kő kőzettömegét 
alkotó Bükkfennsíki Mészkő Formáció a triász idején, mintegy 239–225 millió évvel ezelőtt 
képződött. 

 

4. kép. A „sokat szenvedett” Bél-kő az apátság felől nézve 

A mára lebontott – a Bél-kő sebhelyét okozó – cementgyárat 1908-ban Wessely Károly 
osztrák nagyiparos alapította, aki már 1904-ben jogot szerzett az egercsehi környékén lévő 
szénvagyon kitermelésére. Az építkezés 1910-re fejeződött be. Ekkor kezdte meg a kor 
színvonalához képest igen korszerű cementgyár a működését. 

A napjainkra elbontott új cementgyárat – hat évig tartó építési és szerelési munkálatokat 
követően – 1980-ban helyezték üzembe.  

A Bél-kő oldalában 1963-ig folyt a két mészkőbánya művelése, ekkorra azonban a bányafal 
veszélyessé vált, ezért a kőzetanyag kitermelését a hegygerinc tetején folytatták. 730 méter 
magasságban megnyitották a felső kőbányát, amely 2002-ig – a cementgyár bezárásáig és 
lebontásáig és a kőfejtő rekultiválásáig – gyakorlatilag legyalulta a Bél-kő tetejét. Az 1979-es 
bányatelek fektetésekor a kitermelhető ásványvagyont 176,5 millió tonnára becsülték. A 
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számítások szerint a Bél-kőből a közel száz év alatt 19.475.000 tonna mészkövet termeltek 
ki, ami azt jelenti, hogy a hegyből több mint 7 millió m3 hiányzik. 
 
 
4. Bélapátfalvi ciszterci apátság 

A Boldogságos Szűzről nevezett bélháromkúti ciszterci apátságot 1232-ben alapította II. 
Kilit (Cletus) egri püspök (1224-1245), aki a Bél nemzetségből származott.  
A monostor történetében nevezetes dátum 1241. A vesztes muhi csatából menekülő IV. Béla 
királyt itt éri be egy üldöző tatár csapat, s az ütközetben – a király életét védve – megsebesült 
György fia Sándor mester. A 16. század közepén elnéptelenedett apátság rommá vált. 
Templomát a 18. században helyreállították, s azt 1744-ben Erdődy Gábor egri püspök újból 
felszentelte. 

 

5. kép. A bélháromkúti ciszterci apátság latin keresztet formáló épülete 

A román stílusú torony nélküli, háromhajós, keresztházas bazilika latin keresztet formázó 
központi épületteste a főhajót, a keresztházat és a főszentélyt foglalja magába. Ehhez 
kapcsolódik a két mellékhajó és két mellékszentély, valamint a sekrestye alacsonyabb tömege. 
A falsávokkal három részre osztott nyugati főhomlokzat kontúrja a bazilikális hosszház 
keresztmetszete. A kétszínű kőből sávosan falazott homlokzaton egy nagyobb és egy kisebb 
félköríves záródású, bélletes kapu látható, a főhajó oromzatán pedig egy mérműves 
rózsaablak. A szerzetesek lakhelye, a zárt négyszög alaprajzú – ma már csak alapfalaiból 
rekonstruálható – monostor a templom déli oldalához csatlakozott. 

Az apátfalvi keménycserép- vagy kőedénygyárat 1834-ben alapította Schnier András 
fazekasmester az egri papneveldétől bérelt kolostori épületben. Az apátfalvi gyár 1927-ig 
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működött. A porcelánhoz hasonlító, az egyszerűbb vöröses cserépedényektől jóval 
keményebb, fehérre kiégetett, virágos díszítésű, csillogó fehér mázas termékek kőedény néven 
a paraszti háztartásokban is keresettek voltak. 

 
 
5. Szomolya, Vén-hegy (Kaptár-rét, Kaptár-völgy) (B.7.a.) fülkés sziklák 

Szomolyai kaptárkövek természetvédelmi terület 

A miocén alsó és középső részén keletkezett, a Bükkalján ÉK-DNy-i irányú zónában 
elhelyezkedő tufaképződmények, törésvonalak mentén, heves, robbanásos vulkánkitörések 
eredményeként jöttek létre. A hosszanti törésekből, résvulkánokból kilökődött vulkáni por és 
törmelék vastag riolit- és dácittufa takarók, ignimbrit-platók formájában halmozódott fel. Az 
ignimbritek a legpusztítóbb vulkáni tevékenység termékei. A kirobbant vulkáni törmelék, izzó 
felhőként (nueé ardent) áramlott a felszínen és miután lerakódott, a nagy hőmérséklet hatására 
a törmelékszemcsék összeolvadtak, összesültek. A lávakőzethez hasonló kemény, ellenálló 
kőzet jött létre (összesült tufa, vagy más néven ignimbrit), mely a Bükkalján több helyen 
kimagasló, lapos tetejű platókat és szabálytalan alakú sziklatornyokat alkot.  

A riolitvulkanizmus összesült riolittufáiból (ignimbrit) alakultak ki azok a sajátos alakú 
kúpok, melyekbe őseink kultikus, vagy gazdasági céllal jellegzetes fülkéket vágtak. 

 

6. kép. A szomolyai Kaptár-völgy legszebb sziklája a Királyszéke 

A szomolyai Kaptár-völgy az ún. „alsó riolittufa” (Gyulakeszi Riolittufa F.) lerakódásába 
vágódott be, illetve ebből formálódtak ki a kaptárkövek. Az MTA Rétegtani Bizottsága a 
kaptárkövek területét a Szomolya, Kaptárkövek (M-40) néven Gyulakeszi Riolittufa Formáció 
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nemzetközi globális jelentőségű geológiai alapszelvényeként tartja nyilván. A kőzet 
közepesen összesült tufa, amely a jelentős arányban tartalmaz felszaggatott kőzettöredékeket, 
illetve horzsakövet. 
Az V. számú sziklavonulatban barlang méretű üreg (Királyszéki-barlang) látható, amely 
deráziós-eróziós folyamatok hatására természetes módon jött létre; későbbiek folyamán ezt 
mesterségesen kissé megformálták, kibővítették. 
A Kaptár-völgyben 8-ig számozott szikla, sziklavonulat található összesen 117 faragott 
fülkével. A fülkék egy része már többé-kevésbé lepusztult. Kb. 25–30 helyen már csak 
fülkeszerű bemélyedések maradtak fenn. 
A fülkés sziklákat a szomolyai lakosok nevezték kaptárköveknek, Eger környékén 
vakablakos köveknek, másutt köpüsköveknek, Ördögtoronynak, Nagybábaszéknek, 
Nyergesnek, Hegyeskőnek, Kecskekőnek, Ablakoskőnek, Királyszékének, 
Kősárkánynak mondják azokat. Legismertebbé és legelterjedtebbé a kaptárkő elnevezés 
vált. Ezen a néven említik tanulmányaikban a kaptárkövek rejtélyének megoldásán fáradozó 
kutatók is: 1865-ben Kubinyi Ferenc, 1885-ben és 1891-ben Bartalos Gyula, 1939-ben Klein 
Gáspár, a 60-as években Saád Andor, a 70-es évektől pedig Mihály Péter. 
Legtöbb vitát a sziklaalakzatok oldalaiba vájt fülkék eredete, készítésük oka váltott ki. A 
fülkék peremén – az épségben lévőknél még jól láthatóan – bemélyedő keret fut körbe, 
széleiken néhol lyukak is kivehetők. Ezek a nyomok arra utalnak, hogy a fülkéket lefedték, a 
fedlapot a lyukakba vert ékekkel rögzítették. A kaptárfülkék rendeltetésével kapcsolatban 
számos feltevés, elmélet született. E téma első alapos kutatója az egri történész-régész pap, 
Bartalos Gyula szerint a kaptárkövek síremlékek voltak, s a fülkékbe az elhunytak hamvait 
rejtő urnákat helyezték. A kőfülkék kifaragását eleinte a hun-magyarokhoz, később a 
keltákhoz illetve a szkítákhoz kötötte. Klein Gáspár borsod megyei főlevéltáros a 
vakablakoknak bálványtartó, áldozat- bemutató rendeltetést valószínűsített, s azokat 
honfoglalás-kori emlékeknek tartotta. Már Bartalos megemlítette – hangot adva kételyeinek – 
a ma leginkább ismert és elfogadott véleményt, miszerint a fülkékben hajdan méhészkedtek. 
A sziklaméhészeti rendeltetés legmeghatározóbb képviselője Saád Andor miskolci orvos volt, 
aki Korek József régésszel az 1960-as évek elején ásatásokat végzett Szomolyán az V. 
sziklavonulat barlangjában. A régészeti feltárások során előkerült, 11–14. századból származó 
leletek azonban egyik feltevés igazolására sem szolgáltattak bizonyítékot. 
Ennek ellenére mégis az a nézet vált elfogadottá és a közvélemény számára ismertté, hogy a 
kaptárkövek fülkéi a középkori erdei sziklaméhészet emlékei s a méhészetnek ezt a formáját 
vagy a honfoglaláskor magyarsághoz csatlakozott kabarok vagy egy Balkán-félszigetről 
idemenekült kicsiny népcsoport (agriánok) honosították meg. A kaptárkövek fülkéinek 
méhészkedésre történő felhasználásával kapcsolatban felmerül azonban néhány kétség! 
Elgondolkodtató a fülkék égtájak szerinti változatos elhelyezkedése éppúgy, mint a 
talajszinthez közeli vagy éppen megközelíthetetlen helyre, sötét, hűvös sziklahasadékokba, 
vízmosások falába faragott fülkék jelenléte. De a keskeny és sekély, sőt előrebukó fülkék 
esetében is kizárható a méhtartás. A 11. századtól írásos adatok tanúskodnak a méhészet 
meglétéről, oklevelekben olvashatunk erdei méhészekről, méhvadászokról, de a 
sziklaméhészetről hallgatnak a források. A szájhagyományok pedig megoszlanak a kultikus és 
a gazdasági rendeltetés közt. 

A területet bányászati hatások érték is melyek visszafordíthatatlan, jóvátehetetlen károkat 
okoztak. 1958-ban a szomolyai Sarló és Kalapács Mgtsz. bányászati tevékenységbe kezdett a 
kaptárkövekkel borított, jó megmunkálható kőzetkibúvásokat tartalmazó területen, mely teljes 
pusztulással fenyegette ezt a jelentős földtani és kultúrtörténeti emléket. A bányászat ellen 
már 1959-ben többen tiltakoztak, aminek hatására a Megyei Tanács megtiltotta a bányászatot, 
majd az Országos Természetvédelmi Tanács a 855/1960 számú határozattal létrehozta a 
Szomolyai Kaptárkövek Természetvédelmi Területet. 


