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A kaptárkövek a Bükkalja különle-
ges formájú sziklaalakzatai, me-
lyek természeti és kultúrtörténeti 
értéket képviselnek. A kaptárkö-
vek anyaga zömében az a riolit-
tufa, amely a miocén korban zajló 
erős vulkáni tevékenység során 
került a felszínre. Ezekbe a tufa-
kúpokba évszázadokkal ezelőtt, 
eddig ismeretlen okokból fülkéket 
faragtak. Több elmélet is született 

a fülkék rendeltetéséről: egyesek 
szerint szakrális rendeltetésűek 
lehettek, a vakablakokba urnákat 
vagy bálványokat helyezhettek. 
Mások szerint az üregeket inkább 
méhészkedésre használhatták az 
Árpád-kortól egészen a török idő-
kig. Ebben a kérdésben még mai 
napig nem alakult határozott ál-
láspont, sőt, azt sem tudjuk bizto-
san, mikor készülhettek a fülkék. 

CSERÉPFALU
KŐEMLÉKEI

Ördögtorony kaptárkő

Kisamerikai-barlanglakások

Sziklába faragott kőhodály a Hideg-kút laposán

Régi pincebejárat 
a Fidóci-pincesoron

Présházak a Berezdaljai-pincesoron

Cserépfaluban és környékén a 
bükkaljai kőkultúra több értéke 
is megtalálható, melynek felke-
reséséhez segítséget nyújt, ha 
követik az Ördögtorony tanös-
vény piros T turistajelzését. 

A falu több pontján is találunk 
pincesorokat, azonban leghíre-
sebb a  Berezdaljai háromszintes 
pincesor, melyet akár pincefalu-
nak is nevezhetünk. A különle-
gesen kiképzett, faragott, festett 
pincék közül leglátványosabb a 
Gacsó-féle pince, belsejében két 
hosszú falán életnagyságú, ál-

lig felfegyverzett, első világhá-
borús honvédek sorakoznak. Itt 
található Derda László pincéje is 
(bor-kápolna), ahol a falon bibliai 
jelenetek vannak a kőbe vésve.

A pincesorról megközelíthető a 
Berezdi-sétány északi végénél 
található a Kőporos (Nótaaréna). 
Az innen kikapart  „kőport” sú-
rolóporként használták a helyiek, 
de jutott belőle a piacra is. Az így 
kialakult kétszintes mesterséges 
tufabarlangban később színpa-
dot és ülőhelyet is alakítottak ki 
zenés programok szervezéséhez.

A Berezdi sétány déli végén 
található Kisamerikai-barlang-
lakások az 1920-as években 
készültek. Különös nevét a refor-
mátusok ragasztották rá gúny-
ból, utalva arra, hogy amíg a falu 
gazdagabb lakói a világgazdasá-
gi válság idején Amerikába ván-
doroltak ki, addig a szegények 
tufa-falba faragták lakásaikat, 
így csak „Kisamerikáig” jutottak.

A Berezdi sétány felett emel-
kedik a Millenniumi kilátó, 
melynek formája egy kaptár-
kőre emlékeztet, s az ablakok 
képezik a fülkéket. Apró nyí-
lásai a Göncölszekér csillag-
képét formázzák. A dácittufa 
tömbökből épült kilátóba régi 
faragott köveket illesztettek 
be, így állítva emléket az egy-
kori cserépi kőfaragóknak. 

A Mész-tetőről leereszkedve ta-
láljuk a Mész-patak bevágódásá-
val kialakult, egyedülálló és igen 
látványos, helyenként 4-5 mé-
ter magas szurdokvölgyet. Az 
út túloldalán egy másik érdekes 
földtani képződmény, a Túrbuc-
ka ignimbritből álló kőoszlopai fi-
gyelhetők meg.

A falutól északkeletre talál-
ható Mész-tető oldalában az 
évmilliók alatt a külső erők 
– elsősorban a víz és a fagy 
– hatására a vulkáni tufából 
kúp alakú sziklák formálód-
tak. 

Ezek egyike az Ördögtorony-
nak nevezett kaptárkő, amely-
ről a tanösvény a nevét kapta. A 
tufakúp mintegy nyolc méter-
rel emelkedik ki a hegylejtőből, 
melyhez már csak egy leala-
csonyodott nyereggel kapcso-
lódik. Oldalában három darab  
kaptárfülke található. 

A közeli pusztuló kőzetlejtő 
– melyet a helybéliek Ördög-
csúszdának neveznek – ki-
alakulásához valószínűleg a 
természetes erdőtakaró ki-
irtása is hozzájárult, amely 
felerősítette a meredek lej-
tőn amúgy is nagymértékű 
eróziós folyamatokat. 

A Mész-patak szurdokvölgye

Millenniumi kilátó


