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BEVEZETÕ

Nincs ahhoz fogható érzés, mint embereket szórakoztatni; látni a nézôk szemében 
a csodálkozást: azt, hogy amit épp megtapasztalnak, az ellentmond mindannak, 
amit a világ mûködésérôl eddig gondoltak. Szeretnénk, ha te is átélnéd ezt az érzést. 
Most talán arra gondolsz, hogy ez tök jó lenne, de a bûvészkedést biztosan so-
kat kell gyakorolni, vagy úgy hiszed, hogy nincs elég kézügyességed, illetve  
bátorságod ahhoz, hogy mások elé kiállj. De ezek egyike se tántorítson el!

Könnyen végrehajtható trükkök

A bûvészkedést tényleg sokat kell gyakorolni, és vannak nagyon nehéz mutatvá-
nyok, amelyeket hónapokig tart elsajátítani. Ebben a könyvben azonban nem ilyen 
trükköket gyûjtöttünk össze. Az itt található trükköket rövid gyakorlás után bárki 
megtanulhatja mindenféle elôképzettség nélkül, sôt van több olyan mutatvány is 
közöttük, amelyet rögtön meg fogsz tudni csinálni. 

Nagyon hatásos mutatványok

Bár a könyvben szereplô trükköket tényleg nagyon könnyû megcsinálni, ez ne  
tévesszen meg! Ettôl még nagyon hatásosak. Több olyan trükk is bekerült a 
könyvbe, amelyet Soma nagy sikerû videóiban is bemutatott, és most te is megta-
nulhatod ezeket. Csak olyan mutatványokat válogattunk be a könyvbe, amelyeket 
mi magunk is csináltunk már, sôt nagyon sokat közülük a mai napig használunk 
mi és más profi bûvészek is. 

Nincs szükség speciális kellékekre

Nagyon fontosnak tartottuk, hogy a mutatványokhoz ne kelljen beszerezned speciá- 
lis trükkös kellékeket, és ne kelljen sokat barkácsolnod, hogy elôadhass egy-egy 
számot. A könyvben szereplô minden kellék megtalálható egy átlagos háztartás-
ban, illetve pillanatok alatt könnyen beszerezhetô. Emellett az is célunk volt, hogy 
modern, igazán mai kellékekkel végezhetô mutatványokat válogassunk össze. 

Legyen minden megvizsgálható

A kezdôknek szóló bûvésztrükkök egyik rákfenéje, hogy bár könnyû megcsinálni 
ôket, de a végén ott marad egy trükkös kellék a kezedben, amelyet, ha a nézôk 
észrevesznek, akkor rájönnek a trükk megoldására. Éppen ezért törekedtünk arra, 
hogy ahol lehet, a trükk elején és végén is megvizsgálható legyen minden kellék. 
Ahol pedig ez nem volt lehetséges, ott a tippek között javaslatot tettünk arra, 
hogyan úszhatod meg a lebukást.
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Nem kell kiállnod idegenek elé

Ne aggódj, nem kell kiállnod színpadra, nagy közönség vagy idegen emberek elé. 
Nem kell különleges ruhákba bújnod vagy öltönyt felvenned. Mutasd be ezeket 
a trükköket azoknak, akiket már ismersz: a családtagjaidnak, barátaidnak, is-
merôseidnek, akik társaságában biztonságban érzed magad. Mindezt ismerôs 
környezetben tedd, ahol fesztelenül mozogsz: otthon a vacsoraasztalnál, egy ba-
ráti összejövetelen, az osztályteremben vagy akár az irodában.

Nincsenek életkori és nembeli megkötések

Talán él benned egy kép arról, hogy milyen életkorú és nemû egy tipikus bûvész. 
Ezt nyugodtan felejtsd el! Ez a mûfaj ma már nem csak a férfiaké: számtalan ki-
váló nôi bûvész dolgozott és dolgozik a világban, sokan közülük világbajnokok. Az 
utóbbi 10–15 évben egyre több hölgy kezdett el bûvészkedni. És hogy túl öreg vagy 
túl fiatal lennél a bûvészkedéshez? Ha vagy már annyi idôs, hogy megtanultál 
olvasni, akkor garantáljuk, hogy a trükköket is meg fogod tudni csinálni. Ha pedig 
felnôtt fejjel azon hezitálsz, hogy nem késtél-e el a trükktanulással, ne aggódj! 
Nagyon sokan vannak, akik harminc-negyven évesen vagy még idôsebben kez-
denek bele. Van olyan bûvész ismerôsünk, aki elmúlt hetvenéves, amikor trükkök 
tanulására adta a fejét. Nincs kifogás!

Nem kell bûvésszé válnod!

Talán azt gondolod, hogy jó, jó, de én nem akarok bûvész lenni. Nem is kell! Ezzel 
a könyvvel nem az a célunk, hogy bûvészeket képezzünk. Viszont gondolj csak 
bele, milyen jópofa lenne egy-egy összejövetelen a társaság középpontjába kerülni 
és pár trükkel elszórakoztatni a barátaidat. Vagy milyen jól jönne egy randin, ha 
elôállhatnál valami fergeteges mutatvánnyal, hogy megtörd a jeget. 

Mindent összefoglalva, fontos, hogy elhidd: te is tudsz bûvészkedni! A könyvben 
bemutatott trükkökhöz szükséges kellékek bármikor a zsebedben lapulhatnak, de 
akár a helyszínen talált eszközökkel is be tudod mutatni ôket. 

Egyvalamit ígérj meg: azt, hogy nem teszed félre a könyvet úgy, hogy nem próbál-
tál ki és mutattál be valakinek legalább egy trükköt belôle! Kérünk, hogy miután 
elolvastad a „Bevezetôt”, lapozz a „Zsebtrükkökhöz” (19. o.), és próbáld ki a feje-
zet egyik mutatványát, ha pedig megtanultad, mutasd be valakinek. Garantáljuk, 
hogy ráérzel a bûvészkedés ízére, és újabb és újabb trükköket fogsz megtanulni.

Sok sikert kívánunk!

Soma és Botond
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A BÛVÉSZET 

ALAPSZABÁLYAI

Ahogy egy szakács a töltött káposztához nem kínál baracklekvárt, és ahogy a vil-
lanyszerelô is tudja, hogy munka elôtt érdemes lekapcsolni a biztosítékot, ha nem 
szeretne ropogósra sülni, úgy a bûvészetnek is vannak alapvetô szabályai. Ezeket 
a szabályokat mindenképpen tartsd be!

1. Ne áruld el senkinek a trükkök megoldását!

Ha elárulod egy trükk megoldását a nézôknek, a reakció általában nem az lesz, 
mint amit várnál. A „Milyen okos megoldás!”, „Ezt tényleg nehéz lehet megcsi-
nálni”, „Milyen jó fej vagy, hogy elárultad!” és az ezekhez hasonló mondatok 
helyett általában ez a reakció: „Ennyi az egész?!”. Ugyanis a trükkök megoldá-
sa legtöbbször végtelenül egyszerû. A lényeget sokszor egy tômondatban ösz-
sze lehet foglalni. A nézôk viszont nagyon összetett megoldásokra gondolnak. 
Az információ hiányát kitöltik a fantáziájukkal, és elektromágneseket, digitális 
kütyüket, hologramokat, szuggesztiót képzelnek oda, ahol a háttérben valójában 
csak egy kevés kétoldalú ragasztó van. Ezért amikor találkoznak a pofonegy-
szerû megoldással, akkor csalódottak lesznek. Valójában a megoldás felfedése 
inkább elvesz az élménybôl, mintsem hozzátenne. Ha nagyon kíváncsiskodnak 
a nézôk, csak annyit mondj, hogy örülsz, hogy tetszik nekik a trükk, de sajnos 
nem árulhatod el a titkát. 

2. Gyakorold be jó alaposan a mutatványokat!

Ahogyan a Bevezetôben is olvashattad, a legkönnyebb mutatványokat a kipróbálás 
után akár azonnal be is mutathatod a családtagjaidnak. A nehezebb mutatványok-
nál is nagy lehet a kísértés, hogy rögtön megmutasd valakinek, de ne tedd! Sose 
mutass be olyan trükköt, ami nehéz, és még nem tudod hibátlanul. Bár a könyvben 
szereplô minden mutatvány viszonylag egyszerû, ettôl függetlenül jó alaposan gya-
korold be ôket, mielôtt nagyobb társaság vagy ismeretlenekbôl álló közönség elé 
lépnél velük. Ellenôrizd a mozdulataidat a tükörben, vagy vedd fel a produkciódat 
a telefonoddal, és nézd vissza a felvételt! És ne keseredj el, ha valami nem megy 
elsôre! Próbáld meg újra, néhány alkalom után biztosan sikerülni fog! Gyakorolj ad-
dig, amíg az egyes mozdulatelemek folyamatos mozdulatsorokká nem állnak össze!
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3. Soha ne szólj közbe, ha más bûvészkedik!

Elôfordulhat, hogy a társaságban rajtad kívül más is mutat be bûvésztrükköt. 
Lehet, hogy pont olyat, amit te is ismersz, vagy bemutató közben esetleg rájössz 
a trükk megoldására. A legnagyobb udvariatlanság ilyenkor hangosan leleplezni a  
trükköt vagy beleszólni az elôadásba. Gondolj bele, te sem örülnél, ha más fel-
fedné a trükködet vagy megzavarná az elôadásodat. Legyél te a legudvariasabb, 
legideálisabb nézô, ha más bûvészkedik! Ez természetesen ugyanúgy érvényes 
nyilvános bûvészelôadásokra vagy a bûvészvideók alatti kommentelésre is. 

4. Ne ismételj meg mutatványt!

Bárhogy kérlelnek a nézôk, ne ismételd meg az épp bemutatott trükköt! Hogy mi-
ért? Mert másodszorra már jóval könnyebb rájönni a megoldására, mivel pontosan 
tudják a nézôk, hogy mi mi után fog következni. Így elôre keresik majd az árulkodó 
jeleket, és kétszeri megtekintés alapján könnyebben fel tudnak állítani egy elmé-
letet arról, hogy hogyan is csinálhattad a trükköt. Így rájöhetnek a megoldásra, és 
elveszik számukra az élmény. Ha nagyon kérlelnek, hogy ismételd meg a trükköt, 
inkább mutass be egy másikat! 

5. Ne áruld el elôre, hogy mit fogsz csinálni!

A bûvészetben nagyon fontos a meglepetés ereje. Ha a nézôk elôre tudják, hogy milyen 
trükköt fogsz bemutatni, az hasonló problémát okoz, mint ha megismételnéd a mutat-
ványt. Hozzásegíted ôket ahhoz, hogy rájöjjenek a trükkre, vagy ha nem is jönnek rá, 
kevésbé lesz meglepô számukra, amit csinálsz. Abban az esetben is hasznos lehet, ha 
nem árulod el elôre, hogy mi fog történni, ha elrontod a trükköt. Ilyenkor még könnyen 
átválthatsz egy másik mutatványra, vagy újra belekezdhetsz az adott trükkbe.y másik mutatványra, vagy újra belekezdhetsz az adott trükkby másik mutattványra,, vaagy y újrra bbellekkezdhetssz az adoott trükkb
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Ha kettévágsz valakit, mindenképpen rakd össze újra az illetôt!

Ha egy nézô kötekedik, tüntesd el!

Gondolatolvasás után csak azt oszd meg 
a nézôkkel, amiért még nem vernek meg!

Ha megtanulsz repülni, mindenképpen 

váltsd ki a légtérhasználati engedélyt!

A nyuladnak sose adj mûsor elôtt hashajtót!
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HOGYAN HASZNÁLD 

A KÖNYVET?

Minden trükk címe alatt ikonokat találsz, amelyek  
segítenek a mutatványok kiválasztásában. 

Nehézségi fok

A trükkök nehézségi fokát 1–3 csillaggal jelöltük, ahol az 1 a legkönnyebb, a 3 a 
legnehezebbet jelenti. De ne tántorítson el az sem, ha egy trükk 3 csillagos. A vilá-
gon bôven vannak 8, sôt akár 10 csillagos nehézségû mutatványok is. A könyvben 
szereplô trükkök nagy része viszonylag könnyû.

1 csillagos trükkök
Jellemzôen olyan mutatványok, amelyeket, ha elolvasás után 
egyszer kipróbálsz, már rögtön be is tudsz mutatni.

2 csillagos trükkök
Ezeket a mutatványokat már egy kicsit gyakorolni kell, ja-
vasoljuk, hogy néhányszor próbáld el az egész mutatványt, 
mielôtt bemutatnád másnak is.

3 csillagos trükkök
Ezeket már többet kell gyakorolni ahhoz, hogy jól menjenek, 
érdemes néhány órát rájuk szánnod.

Elôször kezdd az 1-es és a 2-es nehézségû mutatványokkal, és csak ha már azok 
jól mennek, akkor vágj bele egy 3-as nehézségû mutatványba.

Körbenézhetôség

Fontos, hogy elôre tudd, milyen körülmények között fogod bemutatni a trükköt. 
Sok trükknél számít, hogy hol ülnek a nézôk, mert bizonyos szögbôl megláthatnak 
olyat, ami lebuktathat. Elôször érdemes olyan trükköket választanod, amelyek kör-
benézhetôk (vagyis bármelyik irányból megtekinthetik a nézôk).
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Csak szembôl nézhetô trükkök
Ezeknél a mutatványoknál úgy kell alakítanod a helyszínt, 
hogy a közönség kizárólag veled szemben helyezkedjen el. Ha 
csak egy embernek mutatod be a trükköt, akkor ez egyszerû, 
de több nézônél figyelj arra, hogy úgy helyezkedj el, hogy mel-
letted ne álljon senki!

Szembôl és oldalról is nézhetô trükkök
Ezeknél a trükköknél elôtted és melletted is lehetnek nézôk  
(a hátad mögött itt se legyen senki, mert egyrészt nem látja  
a mutatványt, másrészt megzavarhatja az elôadásodat).

Kis szem ikon
Így jelöltük azokat a képeket, amelyek a trükköket a nézôk 
szemszögébôl mutatják. Azok a képek, amelyek nem kaptak 
ilyen jelölést, a te nézetedbôl fedik fel a trükköket. Ezek az 
ikonok azért kerültek bele a könyvbe, hogy meg tudd tanulni 
a trükköt, a nézôk természetesen semmit nem fognak látni 
belôle az elôadás alatt.

Megvizsgálhatóság

Itt két csoportba osztottuk a mutatványokat:

Megvizsgálható trükkök
Ezeknél a trükköknél a mutatvány végén (és sokszor az elején 
is) bátran kiadhatod a kellékeket, hogy a nézôk meggyôzôdje-
nek róla, hogy azok nem manipuláltak.

Nem megvizsgálható
Ezeknél a trükköknél figyelned kell rá, hogy a trükk végén  
eltedd a kellékeket, mert azokat ha közelrôl megvizsgálják  
a nézôk, rájöhetnek a trükk nyitjára.
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Elôkészület

Nincs
A trükkhöz semmiféle elôkészületre nincs szükséged. Amint 
elôveszed a kellékeket, rögtön be tudod mutatni a trükköt.

Van
A mutatványhoz odaírtuk, hány perc elôkészületre van szük-
séged. Ezt sose a nézôk elôtt végezd, mindig az elôadást meg-
elôzôen tedd meg. Az elôkészülethez szükséges idôt szándéko-
san túlbecsültük, de amint kicsit belejössz a bûvészkedésbe, 
jóval rövidebb idô alatt is elô tudod készíteni majd a trükköket.

Sztori

A könyvet több helyen sztorikkal színesítettük, ezekbôl érdekességeket tudhatsz 
meg a bûvészet történetérôl és Soma életérôl.

Hatás

Az adott trükköt mindig a hatás leírásával kezdjük, ez alapján el tudod dönteni, 
hogy tetszik-e a trükk.

Kellékek

A kellékeket átfutva gyorsan el tudod dönteni, hogy az adott trükkhöz megvan-e 
minden szükséges hozzávaló, vagy van-e valami, amit még be kell szerezned.  
Javasoljuk, hogy elsôre olyan trükköt válassz, amihez minden kellék adott, mert  
így rögtön bele tudsz vágni a trükktanulásba.

Tipp

A tippeket mindenképp érdemes elolvasnod, mert olyan hasznos tanácsok szere-
pelnek bennük, mint hogy hogyan variálhatsz a trükkön, vagy hogyan tüntesd el a 
bizonyítékot, ha nem megvizsgálhatók a kellékek.

Videó

Azoknál a trükköknél, amelyeknél úgy éreztük, hogy nehezebben érthetôk a szöveg 
alapján, vagy jó, ha a mozdulatokat elôadás közben is látod, a trükkök végén ta-
lálható webcímen megnézheted az adott mutatványt, illetve annak magyarázatát.

És most nincs más hátra, mint hogy lapozz az elsô trükkhöz, és vágj bele a tanu-
lásba! Sok sikert! 
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Azért, hogy könnyebben meg tudd tanulni a trükköket, készítettünk 
a könyvhöz egy honlapot, ahol Soma videón is bemutatja, illetve 
elmagyarázza a könyvben található trükkök közül a nehezebbeket.  

A videókat itt találod:

www.magyarazat.hu
A honlaphoz a titkos jelszó:  titok

Mindenképp menj fel a honlapra Soma videójáért!
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ZSEB-

TRÜKKÖK

A fejezetben olyan trükköket 

találsz, amelyeket bárhol, 

bármikor be tudsz mutatni a 

zsebedben vagy a táskádban 

lévô olyan tárgyak 

segítségével, amelyek mindig 

nálad vannak.
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HIHETETLEN
BÔRGYÓGYULÁS

nehézség körbenézhetôségmegvizsgálhatóság elôkészület

1p

1

1p1

 Hatás 

Hozzáérsz egy forró bögréhez, 
és a kezeden jól láthatóan egy égési 
sérülés (hólyag) keletkezik. 
Ha a hólyagot kicsit megdörzsölöd, 
akkor az pillanatok alatt eltûnik, 
nyoma sem marad.

 kellékek 
Egy kulcs és egy bögre forró ital.

 ElÔkészület 
Vegyél le a kulcscsomódról egy 
kulcsot, aminek kör alakú lyuk van 
a fején. Erre a lyukra szorítsd rá jó 
erôsen a hüvelykujjadat (1. ábra). 
Akkor csinálod jól, ha érzed, hogy a 
lyukba belefeszül a bôröd.

Tartsd így az ujjaidat kb. 20 másodpercig. 
Mindezt természetesen titokban csináld az 
asztal alatt, vagy a 2. ábrán látható módon, 
egy kézzel is csinálhatod, a zsebedben. 

1

2
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Ha most elengeded a kulcsot, a hüvelyk- 
ujjadon lesz egy égési sérülésre hason-
lító kis világos dudor (3. ábra). Rejtsd el 
a kulcsot a másik kezeddel a zsebedbe, 
ha eddig elöl volt.

3

 Bemutatás 
Az elôkészület után még akár 1-2 percet is 
várhatsz, hogy megcsináld a trükköt. Ehhez 
szükséged lesz egy meleg étellel teli tányér-
ra, vagy egy forró teával teli bögrére. Érintsd 
a kezed a bögréhez, de figyelj arra, hogy 
valójában ne fogd meg (4. ábra)! Ha meg-
fogod, és tényleg nagyon meleg, egyrészt 
megégetheted a kezed, másrészt az ujjadon 
lévô dudor is eltûnhet. 

Most szisszenj fel, rántsd el a kezed, és 
mutasd meg rajta a hólyagot a nézôknek 
(5. ábra). Mindenkinek úgy tûnik majd, 
mintha megégetted volna a kezed. Miután 
megnézték, mondd, hogy semmi gond, 
mert te be tudod gyógyítani az égési sérülést. 

5

Dörzsöld össze a hüvelyk- és középsô 
ujjad kb. 10 másodpercig. A dörzsölés 
hatására a kidudorodás teljesen vissza 
fog húzódni (6. ábra).

6

Végül mutasd fel az ujjad, a nézôk szá-
mára úgy látszik majd, mintha a sérülés 
csodálatos módon teljesen eltûnt volna 
róla (7. ábra).

7

 tipp 
A trükköt gyertya vagy öngyújtó lángjába nyúlva is elôadhatod, ha nincs a közelben 
semmi más, ami forró lenne. Csak arra figyelj, hogy valójában ne tedd az ujjad a 
lángba, csak mellé, mert a végén még tényleg megégeted magad, és a valódi égési 
sérülést már nem tudod a trükkel eltüntetni.

4
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A KISZABADULÓ GYÛRÛ

nehézség körbenézhetôségmegvizsgálhatóság elôkészület

2

 Hatás 

Egy fülhallgató zsinórjára kötött gyûrût 
levarázsolsz a zsinórról.

 Bemutatás 
Hajtsd félbe a fülhallgató zsinórját, 
és fûzd át a gyûrûn (1. ábra).

Fogd meg a zsinór közepét a bal, a két vé-
gét pedig a jobb kezeddel, és hagyd, hogy 
a gyûrû a dupla zsinór közepéig lecsússzon 
(2. ábra).

A fülhallgató végeit fûzd át a 
bal kezedben lévô hurkon
(3. ábra).

1

2

3

g

t 

 kellékek 
Egy zsinóros fülhallgató és egy gyûrû.
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Fogj rá a jobb kezeddel a 
gyûrûre, a bal kezeddel pe-
dig húzd meg a fülhallgató 
végeit (4. ábra).

Addig húzd, amíg a hurok 
egy csomót alkotva rá nem 
szorul a gyûrûre (5. ábra). 
Hagyd, hogy a nézôk közel-
rôl is megszemlélhessék a 
csomót, és meggyôzôdhes-
senek róla, hogy a gyûrût 
valóban rákötötted a fülhall-
gató zsinórjára.

4

5

Ezután a jobb 
kezeddel fogd 
meg a zsinórt 
a csomóhoz 
közel, a bal 
kezeddel pedig 
takard el a 
gyûrût 
(6. ábra).

6


