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Trükkök – bűvészmutatványok – fejtörők 

1. rész 
A 2007-2008-as évben szórakoztató feladatokat, trükköket, bűvészmutatványokat, fejtörőket mutatunk be la-

punkban, amelyekkel másokat is elszórakoztathattok. Kérjük, gyűjtsetek ti is ilyeneket, és küldjétek be a szerkesztősé-
günk címére elektronikus formában. Ezekből a legötletesebbeket leközöljük lapunkban, sosrsolással pedig az egyik be-
küldő tanulónak nyári táborozást biztosítunk. Csak egyéni pályázatokat díjazunk. Címünk: emt@emt.ro 

1. A pisztoly. Mi a magyarázata a következő esetnek? 
Valaki bemegy a vendéglőbe és a pincértől kér egy pohár vizet. A pincér kihozza, de elő-

zőleg elsüt egy riasztópisztolyt. Az illető megköszöni, és a vizet már nem veszi igénybe, tá-
vozik.  

2. Hogyan lehet elgörbíteni távolról, érintés nélkül a csokoládé csomagolópapírját? 
3. Milyen szám következik az 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, ... számsorozatban? Milyen szabály-

szerűség áll fenn a sorozat három egymás utáni száma között? 
4. Az átszabott sakktábla 
Sakktábla 64 kockáját átszabva 65 kockát 

tartalmazó téglalapot rakhatunk ki! A négyzet 
alakú sakktábla 8x8=64 kockáját (1. rajz) vágjuk 
fel a rajz szerinti darabokra (2. rajz, 3. rajz), 
majd rakjuk össze a darabokat egy téglalap 
alakzatba (5. rajz, 6. rajz). Hogyan lehetséges, 
hogy az így kapott téglalap területe 5x13=65 
kockára duzzadt?   

5. Harsona szívószálból 
Hogyan lehet két műanyag szívószálból hangszert készíteni? 
6. Bűvészmutatvány cérnakarikával 
Egy cérnakarika (vagy ragtapaszos karika) aszerint gurul előre vagy hátra az asztalon, 

hogy mikor mire kérjük! Ha azt kérjük tőle, hogy Előre!, akkor előre fog gurulni. Ha pedig 
azt, hogy Hátra!, akkor hátra fog.  

7. Bűvészmutatvány vízbe merülő gyufafejjel 
Az előbbi mutatványhoz hasonlóan, egy vízzel színültig töltött üvegcsének a vizébe tett 

gyufafej aszerint merül le vagy emelkedik fel a vízben, hogy mikor mire kérjük! Ha azt kérjük 
tőle, hogy Merülj!, akkor le fog merülni. Ha pedig azt, hogy Emelkedj!, akkor emelkedni fog.  

8. Gyufaszál meggyújtása gyufásdoboz hiányában 
Gyújtsunk meg egy gyufaszálat gyufásdoboz, vagy láng használata nélkül! 
9. Az ágaskodó gyufaszál 
Gyufásdoboz közepébe fejével felfelé, függőlegesen egy gyufaszálat szúrunk. A fejéhez 

egy másik gyufaszál fejét támasztjuk neki óvatosan. Anélkül, hogy hozzáérnénk, érjük el, 
hogy ez utóbbi gyufaszál felemelkedjen! Hogyan? És miért? 

10. Az elrejtett papírszelet 
Vágjunk le ollóval négy egyforma papírszeletet egy A4-es ívből. Helyezzük őket az asz-

talra. Az egyiket jelöljük meg az alján, majd kérjük meg a nézőket, hogy amíg háttal állunk, 
kerverjék össze a szeleteket. Anélkül, hogy megfordítanánk, találjuk meg, melyik volt az el-
rejtett papírszelet! 

A megoldások a következő oldalon találhatók. Csak akkor lapozzatok át, ha semmiképpen sem 
boldogultok a megoldásokkal! Jó szórakozást! 
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Megoldások: 
1. Mivel a csuklását a lövéssel kiváltott ijedtsége elmulasztotta, vizet már nem kért. 
2. Csokoládé csomagolópapírjából, amely sztaniolból és papírból készült, kivágunk 

egy kb. 3x20 cm hosszú téglalapot. Ceruzával kisimítjuk, Ω alakú „hidat” képezünk be-
lőle a fémes felével belül, majd alulról gyufalánggal melegítjük. A sztaniolcsík behajlik, 
mivel a belső része kitágul a melegítés hatására. Ily módon érzékeny „ikerfém”-hőmérőt 
is készíthetünk (lásd Firka, 1993-94/4-es szám, 135. oldal). 

3. A 21-es szám, mivel az adott sorozat az ún Fibonacci-számsor. Ebben mindegyik 
szám az előző két szám összege. Érdekes sajátossága, hogy minden szám négyzete a 
mellete levő két szám szorzatánál eggyel nagyobb vagy kisebb.  

4. Természetesen, nem lehetséges, hogy egy kisebb felület ráhatás nélkül nagyobbá 
váljon. A magyarázat abban van, hogy a téglalapot kiadó darabok nem illenek pontosan 
egymáshoz, a téglalap közepén egy kockányi lyuk marad. (A 3, 5 és a 8 Fibonacci-
számok.) Még jobban elvész az egy kockányi terület, ha a 8, 13, 21 számokra építjük a 
négyzetet. Ekkor a 169=168 látszólagos esete áll fenn. 

 
5. Műanyag szívószál egyik végét megrágjuk, majd mélyebben a szánkba fogjuk és 

megfelelő erősséggel megfújjuk. Ha a szívószál szabad végéből ollóval ismételten rövid 
darabokat vágunk le, különböző magasságú hangokat kapunk. A hangmagasság folya-
matosan is változtatható, ha a szívószálon egy kissé szélesebb, második szívószálat ki-be 
tologatunk. 

6. A megoldás az erő forgató hatásával (nyoma-
tékával) függ össze. A karika az O pontja körül for-
dul el. Ha az orsóra tekert zsineget éppen az O irá-
nyában húzzuk, a karika forgás nélkül csúszni fog 
(d2=0). Ha más irányba, akkor az erőkartól függően 
előre vagy hátra fog gurulni.  

7. Penicillines üveget, vagy műanyag fecskendőt színültig töltünk vízzel, gyufafejet 
teszünk a víz felszínére, majd hüvelykujjunkkal erősen megnyomjuk a víz felületét. A 
műveletet felszólításra végezzük, és akkor hatásos, ha nem látják, hogy nyomást gyako-
rolunk a vízfelszínre. 

8. A gyufát erősen hozzányomva gyorsan végighúzzuk egy sima felületen (ablak-
üveg, márványlap). A sikerhez némi ügyességre is szükség van. 

9. Az egymásnak támasztott fejeket meggyújtjuk, az égés során a ferde gyufaszál vé-
ge felemelkedik. A jelenség magyarázata az, hogy égéskor a foszforos részek egybeforr-
nak, a ferde gyufaszál felső vége a láng miatt alaposabban kiég, és jobban összehúzódik. 

10. Mindegyik szeletet sorra megemeljük az egyik végétől, amelyik másképpen hajlik 
le, azt rejtették el. A trükk az volt, hogy az első három szeletet az A4-es ív rövidebb ol-
dala mentén vágtuk le, a negyediket pedig a közben négyzetté alakult ív másik oldala 
mentén. Ezt a szeletet jelöljük meg. Ügyeljünk, hogy ne vegyék észre az ív elforgatását! 
Tereljük el valamivel a figyelmüket. A magyarázat az, hogy a gyártás során (a papír hen-
gerelésekor) a rostok egy irányba állnak be, és abban az irányban a papírnak más hajlítá-
si szilárdsága van. Vagyis, a papír nem izotróp.  Kovács Zoltán 
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