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Trükkök – bűvészmutatványok – fejtörők 

3. 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 közöljük lapunkban, sosrsolással pedig az egyik be-
küldő tanulónak nyári táborozást biztosítunk. Csak egyéni pályázatokat díjazunk. Címünk: emt@emt.ro 

Kettétört gyufaszál 
Egy ember áll meztelenül a sivatag közepén, egy kettétört gyufaszállal a kezében. Körülötte 

semmilyen nyom nem található a homokban, és homokvihar sem volt. Mi történhetett vele? 
Ügyességi játék: Elejtett kanál elkapása 
Két ujjunkkal vízszintesen megtartunk egy kanalat a két végénél, és hirtelen esni hagyjuk. A 

feladat az, hogy valaki fentrő kapjon utána az elejtett kanálnak, ha nem tudja, mikor engedjük 
el. Ne adjuk fel, néhány próbálkozás után sikerülhet! 

Eltört kávéskanál (fénytörés) 
Pohár vízbe állítsunk egy kiskanalat. Ha fentről a kanálra nézünk, látni fogjuk, amint a ka-

nál a vízben „megtörik”. 
Észak meghatározása hagyományos számlapú órával 
Karóra számlapját tartsuk vízszintesen, fordítsuk a nap irányába azzal a számjeggyel, ahány 

óra van éppen. Dél az adott számjegy és a 12-es számjegy szögfelezőjének irányában lesz. 
Feldobott pergő papírhenger renitenciája 
Dobjunk függőlegesen felfelé, megpörgetve egy vízszintes tengelyű, könnyű papírhengert. 

Azt vesszük észre, hogy a forgásiránytól függően előre, vagy hátra esik. 
Felfelé „süllyedő” kémcső 
Keressünk két egymásba illeszthető kémcsövet. A szélesebbiket töltsük meg vízzel, majd 

helyezzük bele a keskenyebbet. Ez utóbbi kiszorítja a víz egy részét. Kézzel nyomjuk még va-
lamennyit ezt a második kémcsövet az előbbibe. Ha szájukkal lefele megfordítjuk a kémcsöve-
ket, akkor a keskenyebb kémcső felfelé fog emelkedni a szélesebbkibe. A mutatványt végezzük 
mosdókagyló fölött! 

Felfelé guruló kávésdoboz 
Egy neszkávés doboz képes enyhe szögű lejtőn felfelé gurulni, vagy ha elgurítjuk, akkor le-

lassul, megáll, majd visszafele gurul. Hogyan lehetséges? Mi lehet a „fekete dobozban”? 
Folytassuk az 1, 3, 8, … 
Milyen számok következnének a sorban, és milyen szabály alapján? Hasonló számsorokat 

magatok is kitalálhattok. 
Forgó hő-kígyó 
Rajzoljunk kartonpapírra egy spirál, majd vágjuk fel a vonal mentén. A közepét támasszuk 

rá egy függőleges drótra, aminek talpat hajlítunk. Ha fűtőtestre helyezzük, a „kígyó” forogni 
kezd, akár a forgó. Mi a jelenség magyarázata? További hasonló játékot is készíthetünk. 

Gyertyaláng eloltása messziről 
Egy neszkávés doboz alját is kivágjuk konzervnyitóval. a nyílásra lufiból gumihártyát feszí-

tünk. A doboz műanyag kupakjának a közepébe egy 50 banis nagyságú környílást vágunk. A 
doboz tengelyével megcélozzuk a gyertya lángját, és ha erősen megütjük a gumihártyát, néhány 
próbálkozás után a láng 1 méterről is eloltható. 

A megoldások a következő oldalon találhatók. Csak akkor lapozzunk át, ha semmiképpen 
nem boldogultunk a megoldásokkal! Jó szórakozást! 
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Megoldások 
Kettétört gyufaszál. Ha semmilyen nyom sincsen, emberünk a sivatag közepére lé-

gi úton érkezhetett, léghajóval. Azért meztelen, mert a meghibásodott hajó süllyedését 
minden súly kidobálásával már megpróbálták megakadályozni, végül egyiküknek ki kel-
lett szállnia. Gyufaszálas sorsolással döntötték el, hogy ki. A mi emberünk szó szerint a 
rövidebbet húzta. 

Ügyességi játék: Elejtett kanál elkapása. Meghajolva, a kezünket helyezzük fo-
gásra kész állapotban közvetlenül a kanál fölé, erősen koncentráljunk. Kapjunk rögtön 
utána, amint esni látjuk. Ne adjuk fel egyből! Menni fog! 

Eltört kávéskanál (fénytörés). A kanálnak a víz alatti részéről érkező fénysugarak 
a levegőben megtörnek, megváltoztatják irányukat, szemünk más irányból, „megtörve” 
látja a kanalat. 

Észak meghatározása hagyományos számlapú órával. Ha a karóra számlapja 
24 beosztású lenne, és a Nap irányába fordítanánk azt a számjegyet, ahány óra van, a 
déli irányt a 12-es számjegy mutatná. Mivel az órák számlapja csak 12 beosztású, a fél-
órák játsszák az előbbiek szerepét, ezért lesz Dél a 12-ig mutató szög felezőjén. 

Feldobott pergő papírhenger renitenciája. A függőlegesen eső, pörgő papírhen-
ger két oldalát különböző sebességű levegő súrolja. Az ebből adódó nyomáskülönbség 
oldal irányba tolja a hengert. A hatást Magnus-hatásnak nevezzük. 

Felfelé „süllyedő” kémcső. Ha a keskenyebb kémcsövet jobban belenyomjuk, az 
arkhimédészi felhajtó erő nagyobb lesz a súlyánál. Szájukkal lefelé fordítva a csöveket, 
ugyanez a felhajtó erő emeli fel a kémcsövet. 

Felfelé guruló kávésdoboz. Egy neszkávés 
doboz belsejébe fapálcikát szorítunk az aljához 
egészen közel. Egy másik lapos pálcikát pedig a 
doboz szájához illesztünk úgy, hogy azt a fedővel 
leszoríthassuk. A két pálcika közé befőttes gumit 
feszítünk ki, annak a közepére pedig egy vasdara-
bot (nagyobb csavaranyát) fogunk hozzá. Amikor 
a doboz gurul, vagy ha előzőleg forgatjuk, a gumi 
felcsavarodik. Később a felcsavart gumi mozgatja 
a dobozt. Akár a lejtőn felfelé is. 

Folytassuk az 1, 3, 8, …Több megoldása is lehet. Például: az előző két szám ösz-
szegének a kétszerese 1, 3, 8, 22, 60, ..., vagy az előző két szám összegének a négyzete 
mínusz 8, azaz: 1, 3, 8, 113, 14633, ..., vagy az előző két szám különbségének a köbe: 1, 
3, 8, 125, 1601623, ...  

A Forgó hő-kígyó és lapátkerék, valamint a Gyertyaláng eloltása messziről fel-
adatok megoldásait a mellékelt rajzok mutatják.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kovács Zoltán 
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