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A Vadalmafák völgye 

 

Hanna nyaralni ment a nagyszüleihez egy dombháton csücsülő kis zalai faluba. Örült, 

hogy itt szabadon járhatott-kelhetett a falu utcácskáin, a földeken, meg a nyári melegben 

kellemesen hűvös erdőben. Élvezte szabadságát, mert év közben teljesen lefoglalta a sok 

tennivaló. 

Minden délelőtt egyre messzebb csatangolt. Az egyik hajnalon hangos kiabálásra ébredt, 

rajta kívül még mindenki az igazak álmát aludta. Felkelt, hogy a hang gazdájának segítségére 

legyen, de az elhallgatott. Gyorsan magára kapkodta a ruháit és kirohant az ajtón. Egy férfi 

hangja hallatszódott az erdő felől. Hanna átvágott az erdőn és kibukkant a fák közül. Orrát 

bódító virágillat csapta meg, ettől egészen megfeledkezett céljáról. A felkelő nap sugarai egyre 

messzebb csalogatták. Nemsokára egy kis vízerecskét talált. Boldogan belegázolt kristálytiszta 

vizébe és gyönyörködött a bíborszínű égben. Aztán leereszkedett a völgybe, az ér itt patakká 

duzzadt és egyre mélyebbre hatolt. Ám egy helyen hirtelen nyoma veszett. A kislány közelebb 

ment, hogy megvizsgálja a rejtélyes eltűnést. Két szép göcsörtös vadalmafa állt ott, s a gyökerek 

között egy barlang szája tátongott, aminek nyílásán keresztül zubogott a víz a mélybe. Már 

majdnem tovább indult, amikor panaszosan nyüszítő hangra lett figyelmes. A hang bizony a 

barlangból jött. Olyan volt, mintha egy kutya rekedt volna odalent. Hanna megpróbált 

leereszkedni, de a lyuk túl kicsi volt hozzá. Elindult hát a völgyben lefelé. 

A hely gyönyörű volt. A fák ritkásabban álltak, páfrányok és vadrózsa bokrok hajladoztak 

a szélben, a harmatos füvet pitypangok pettyezték. A levegő párás és tiszta volt, a vadalmafák 

lehullott szirmai virágszőnyeget terítettek a földre. Ennyi vadalmafát egy helyen Hanna még 

sosem látott. A barlang felett egy sziklás sáv húzódott, amit sűrűn lepett a moha, így szerencsésen 

tudta követni annak vonalát. A kislány abban reménykedett, hogy talál egy másik lejárót és 
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felfedezheti ezt a különleges helyet. Már délfelé járt az idő, amikor letelepedett pihenni egy mohos 

sziklára. Éhes volt, ám nyár elején még nem nagyon termett semmi a szabadban. Szerencsére a 

zsebében talált egy darabka csokoládét. Éppen tovább akart keresgélni, de miközben felkelt a kő 

kicsit megbillent. Hanna minden erejét összeszedve arrébb tolta a sziklát. Alatta pedig nagy 

meglepetésére meglátott egy lyukat!  

Mielőtt bevetette volna magát a sötét, nyirkos barlangba leült, hogy összeszedje a 

gondolatait. „Lássuk csak, van-e valami világító alkalmatosságom?” – gondolta. Sajnos csak egy 

foszforeszkáló karkötője volt, meg az úton összeszedett jókora bot. „Nem baj a bottal majd 

tapogatok, a karom meg előre nyújtom, így lesz egy kis világosságom. De ez a kő nem 

pottyanhatott ide az égből…valakinek ezt ide kellett görgetnie, hogy elrejtse a lejárót! Na de ki 

akar egy ártatlan kutyát egy hideg barlangba zárni?” – Hanna elszörnyedt. „Nincs más hátra, le 

kell mennem és ki kell szabadítanom azt a szegény kutyust!” – határozta el magát. 

Óvatosan leereszkedett a barlangba és amíg még látott valamit, körbenézett. Bal oldalt 

csörgedezett a patak, csak úgy szikrázott a napsugarak fényében. A barlangba itt-ott kis 

nyílásokon hatolt be a fény, ezek alatt a rések alatt kis páfrányok és mohák dugták ki a fejüket a 

nyirkos földből. Az egész járatban kellemes félhomály uralkodott és elég hideg is volt. A patak 

mellett járható út húzódott, de nagyon csúszós volt ezért Hanna a sziklafalba kapaszkodva mert 

csak elindulni. 

Már egy fél órája haladt tapogatódzva, amikor újra meghallotta a siránkozó nyüszítést. 

Új erőt merített célja közelségéből és megpróbált arra nem gondolni, hogy mindezt visszafele is 

meg kell tennie. Körülötte egyre világosabb lett, a patak csobogása mellett madárcsicsergést is 

hallani vélt. Később nem tudott visszaemlékezni, hogy került a vizsla mellé, csak az derengett, 

hogy a kutya őmellé bújt és arra ébredt, hogy végig nyalja a kezét. A kislány feje ólomsúlyú volt, 

a gyomra korgott, de mégis boldogan simogatta végig a kutya selymes szőrét. 
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Pihent még egy kicsit, majd lassan feltápászkodott. A napsugarak szelíden simogatták, 

szellő borzolta a körülötte lévő növényeket. Mint egy kisebb vízesés, úgy hullt alá a patak vize. 

Leült egy kőre és szórakozottan simogatta a vizsla szőrét. Közben azon gondolkodott, hogy 

hogyan tudnának innen kijutni. Érthető volt, hogy a kutya ide valamiért beugrott, de ki már nem 

tudott menni, mert magasan volt a nyílás. Ő pedig túl nagy volt ahhoz, hogy kiférjen rajta. Vagyis 

két lehetősége maradt: vagy nekiáll kiszélesíteni a lyukat, vagy visszamegy oda, ahonnan elindult. 

Az utóbbi gondolatától is elborzadt, így hát maradt az első. Odatolt egy követ a nyílás alá, ráállt 

és elkezdte mellette kikaparni a földet. Először puszta kézzel próbálkozott, majd rájött, hogy a 

bottal könnyebb. Így dolgozott kitartóan, a kutyus pedig körülötte ugrándozva-csaholva biztatta. 

Néha pihentek egyet, vagy ittak a patakból. A nap már vörösre festette az égalját, amikor végeztek. 

Kimerültek és borzalmasan piszkosak voltak. A lány mégis fürgén mászott ki, majd nyújtotta 

karját, amibe a kutya beleugrott és így ki tudta emelni. Hanna boldogan nyúlt el a fűben és 

lélegezte be a friss levegőt. Nevetve hagyta, hogy a vizsla körbe szaladgálja: a kutya is élvezete, 

hogy végre kiszabadultak. Aztán könnyedén kelt fel, mert olyan boldog volt, hogy nem érzékelte, 

mennyire elfáradt. Elindultak ketten a falu felé a gyönyörű naplementében.  

Ezalatt Nagymama már halálra aggódta magát. Az még rendben lett volna, hogy Hanna 

nem jön ebédelni, de hogy délután sem kerül elő, az már kétségbeejtő! Egy kőszikla gördült le a 

szívéről, amikor meglátta unokáját egy kutyus társaságában bandukolni az erdő felől. Hanna 

csak úgy röpült a Nagyi karjába. Ám a következő pillanatban a Mama legnagyobb ijedtségére a 

kislány ott helyben összeesett. 

Pár óra múlva ébredt csak fel. Mama elmondása szerint a doktor már járt nála, és 

megállapította, hogy az ájulás oka csak a kimerültség volt. Egyből faggatni kezdték a lányt, de ő 

addig nem volt hajlandó beszélni, amíg nem evett és nem látta kiskutyáját. Egy kiadós ebéd után 

a kanapén összegömbölyödött a vizslával és részletesen beszámolt kalandjairól. Kiderült, hogy az 

eb gazdája a helyi erdész, aki éppen rókára vadászott, mert az erdőben túlságosan elszaporodtak. 
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A kutya éppen egy rókavárat kutatott fel, ami a barlangból nyílott. Vagyis a róka nyomát követve 

került a barlangba 

Később az erdésszel is jó barátságot kötött Hanna: csakúgy, mint a kutyájával. A vizsla 

neve Bodza volt. Hanna azon a különleges napon arra ébredt, hogy az erdész Bodzát hívja, de 

neki nem sikerült a nyomára akadni. Vagyis a kutya a lánynak köszönheti az életét, mert ha nem 

talál rá valaki akkor akár éhen is halhat. 

Hanna ettől fogva a nyár minden napján az erdésszel és lányával, Pannival, na meg 

természetesen Bodzával járta az erdőt. Panni nagyon sokat értett az állatokhoz, tudta, hogy hol 

lehet őket megfigyelni, hol találhatnak különleges helyeket. A két lány csodálatos barátságot 

kötött. Az egész környéket bebarangolták, leggyakrabban mégis a Vadalmafák völgyéhez 

mentek. Fejlámpával jártak végig a barlangot, fürödtek a patakban, vagy Bodza segítségével 

vadállatok nyomába eredtek. Nagyszerűen szórakoztak. Augusztus végén az iskola miatt el 

kellett válniuk, mert Hanna Budapesten lakott. De attól fogva naplót írtak, hogy következő 

találkozásuknál meg tudják egymásnak mutatni. 

Panni és Hanna nemsokára Bodza három kölykének is örülhetett. Borót, a legszelídebb 

kis vizslát Hanna vette magához, míg a legvagányabbat, akit Szedernek hívtak Panni. Az őszi 

szünetben, amikor Hanna szüretelni jött el a kis faluba, egy igazi vadászaton is részt vehettek. A 

barlang kijáratra pedig visszagördítették a követ, hogy az a hely mindig csak az övék legyen. 

 

Szilvágyi Borbála 


