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Tekinte tes Szerkesztő U r ! Folyó évi június hó 15-én, 
Harsány Tódor i t teni m. k i r . erdőőr egy hiúzt oly saját
ságos körülmények között ejtett el , hogy el nem mulaszt
hatom ezt becses lapjával közölni, annál is inkább, mert 
meg vagyok győződve róla, hogy ezen eset érdekelni fogja 
mindazon szaktársaimat, k iknek gondnokságában ez az őzvadra 
különösen veszedelmes ragadozó előfordul, s mert egyúttal 
az a feltevés is , min tha a hiúz őzet csak lesből ejtene 
zsákmányul, az őzvad váltója mellett vastagabb faágon vagy 
kősziklán macska módra meglapulva várván a gyanútlanul 
közelgő vad jöttét, hogy onnan aztán ráugorva hatalmába 
ejtse, szintén módosítást szenved, mert a mint az alábbi 
eset is bizonyítja, a hiúz az egyszer megtámadott vadról 
nem mond le, ha első ugrását esetleg elhibázta is , hanem 
min t az eb, űzőbe veszi a vadat, mignem kifárasztva végre 
is hatalmába keríti. 

Neveze t t erdőőr június hó 15-én már korán reggel 
útra kelt , hogy védkerületében a havasi legeltetést ellenőrizze. 
Három órai fárasztó gyaloglás után egy hatalmas jegenye fenyő 
alatt leült, hogy fáradt öreg testét megpihentesse s egy-két 
kor ty magafőzte szilvapálinkából uj erőre tegyen szert. 

A régi tapasztalt vadász, k i nem egy medvét és far
kast küldött át boldogabb vadászterületre, golyóra töltött 
két csövű fegyverét térdein fektetve, már-már szundikálni 
kezdett , m iko r háta mögött hir te len csörtetést hal l , s egy
szerre rá egy hatalmas hatos bak száguld el mellette s oly 
gyorsasággal tűnik el szemei elől a sűrű fiatalosba, hogy 
meglepetésében puskájának csak egyik ravaszát is a l ig volt 
ideje felrántani, de lövésre gondolnia se lehetett. 



Boszusan veti aztán lövésre kész fegyverét karjára, 
miért hogy e szép őzbakot elszalasztottá, midőn megint 
abból az irányból ujabb, de jóval gyengébb törtetést ha l l , 
s egyszerre csak egy rőt szinű vad, —- hirtelenében azt 
sem tudta, róka-e vagy farkas, — sza lad földre szegzett 
or ra l , hosszú szökésekkel az őzbak nyomán. Fontolgatásra 
nem volt idő; czélzott s lőtt, s legnagyobb örömére látja, 
hogy a vad tűzben rogy össze, de rögtön fel is tápászkodik, 
s egy közelben álló, tövig ágas lúcz fenyőre i pa rkod ik 
feljutni. 

Harsány nem látta va lami nagynak a vadat , de meg 
nem is ismerte még a hiúz veszedelmes természetét, vagy 
talán a lőport sajnálta, elég az hozzá, nem lőtt másodszor, 
hanem fegyverét egyik lúcz törzséhez támasztva, csak fej
széjével markában, iparkodott a rabló után, melyre csak 
ekkor ismert rá. 

A l i g hogy a fát, melyre a hiúz felkapaszkodott, elérte, 
amaz hi r te len levet i magát a földre s oly dühhel támadja 
meg üldözőjét, hogy ennek ugyancsak nagy fáradságába 
került a vérszomjas bestiát távol tar tani magától, m i g 
végre ügyesen forgatott fejszéjének elevenre talált csapása, 
megrepesztve a hiúz. koponyáját, véget vetett a veszélyes 
küzdelemnek. 

A lövés a hiűzt hátgerinczén sebezte meg, s Harsány 
nem annyi ra e j ó lövésének, hanem az utolsó fejszecsapásnak 
köszönheti, hogy a hiúz éles körmeivel s hatalmas fogaival 
közelebbi ismeretséget nem kötött. 

Saját tapasztalatából tudja most már, mennyire nem 
tanácsos megsebzett hiúzhoz puska nélkül közelíteni. Róká
va l szemben megjárja még a furkós végű bot is, hanem 
hát okosabb, meg aztán emberibb dolog a sebzett vad életé
nek jól irányzott kegyelemlövéssel vetni véget. 
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A z elejtett hiúz h i m s fogai után ítélve, vén volt. 
Fején, oldalain és lábain sötétbarna és feketés pettyek voltak, 
háta egyszínű vörhenyes barnás, minden petty nélkül, 
sötétebb sávok nyomaiva l . 

Két pofáján ott volt a hiúzt jellemző erős fekete 
szakái, fülein pedig az ecsethez hasonló két szőrpamat. 
F o g a i után itélt vénségéhez képest nem volt nagy, — hossza 
az or ra hegyétől a farka végéig 130 cm-t tett, — s Mára-
marosban többször láttam nagyobbat is . Gyomrában egy 
őzgida és egy őz maradványait ismertük fel. 

A hiúz szándékát magaviselete világosan elárulta. Első 
ugrását valószínűleg elhibázta, de aztán követte a vadat, 
hogy, ha az majd ismét biztonságban érzi magát, belopja, vagy 
pedig folytonos üldözéssel kifárassza s ugy ejtse aztán 
hatalmába. 

A z itt élő hiúzok, ugy látszik, gyakran üldözik igy a 
vadat ; mert a mint hallottam, tél idején már többször is 
jelentették a vadőrök, hogy látták, a mint a hiúz messzire 
követé az őzet, s utóiérve földre terité. 

Hiúz itt a havasi erdőkben mind ig kóborol, s az 
elmondott eset után a l ig vonható kétségbe, hogy a j u h 
nyájakban és az őzállományban tett sok kárt nem volna 
igazságos mind a farkasok rovására i r n i , mert b izony azok 
közül sokban lehet hiúz a tettes. 

Sajnos, hogy e ragadozóhoz a l ig vagy épen semmi 
módon sem lehet hozzá férni; tőröket felállítani nem szabad, 
mérgezett dögbe nem harap, s azokban a magasan fekvő 
rengetegekben, hol leginkább kóborol, hajtó vadászat csak a 
legritkább esetben tartat ik. 

Yadász üdvvel 

Pausinger Károly 
m. k i r . erdőgyakornok. 


