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Egy sikeres kötélmutatvány:
És mégis van egy kötelem II.

Hatás: A bűvész megmutat egy kb. másfél méter hosszú kötelet, majd az ujjaival kettévágja. Két különböző 
hosszúságú  darab  keletkezik,  amelyeket  egyformává  varázsol.  Ezután  látványos  módon  egyesíti  a  két 
darabot,  majd egy transzpozíció  következik:  a  kötél  két  vége helyet  cserél  a  közepével.  A bűvész ismét 
elvágja a kötelet az ujjaival, majd újra egyesíti a két darabot. Végül egy vidám jelenettel: az ugráló és eltűnő 
csomóval zárul a mutatvány.

Folytatás a 2002/3 szám 12-13. oldaláról.

Előadás:  Tehát  ott  tartottunk,  hogy  a  bal  kezében  tart  egy  hosszú  és  egy  rövid  kötéldarabot.  A bal 
hüvelykujja elrejti a nézők szeme elöl a preparációt. Fordítsa ismét a bal kezét tenyérrel maga felé, tehát a 
teste irányába, és mondja a következőket: „Most egyforma hosszúságúra fogom nyújtani a köteleket.”. Fogja 
meg jobb kézzel a hosszú kötél két végét és illessze össze őket úgy, hogy egyformák legyenek. Tartsa a bal 
kezét hasonlóképpen. Tehát a két kéz mellmagasságban van, tenyérrel a test irányában. Csúsztassa el a bal 
hüvelykujját a két kötéldarab kapcsolódási pontjáról és szorítsa a két kötélvéget a mutatóujja tövéhez. A jobb 
hüvelykujjával is szorítsa a kötélvégeket a mutatóujja tövéhez (12. ábra). Ezekután kezdje el széthúzni a 
köteleket, tehát vigye a jobb kezét jobbra, a balt balra. A hosszú kötél csúszik a rövid darab által képzett 
hurokban, és azt az illúziót kelti, mintha a rövid kötéldarab megnyúlna. 

12. ábra 13. ábra

Váltson pozíciót,  szorítsa  a bal  gyűrűs-  és  kisujjával  a köteleket  a tenyeréhez – letakarva  a preparációt. 
Ezáltal a hüvelyk- mutató- és középsőujja szabaddá válik, így készen áll az átszámoláshoz. Mondja: „És 
most megmutatom Önöknek, hogy van két normál kötéldarabom, tehát egy, kettő, három és négy vége van.” 
Közben hajtsa  végre  a következő mozdulatokat.  Helyezze jobb kézzel  a hosszú kötél  egyik végét  a  bal 
hüvelykujja tövébe úgy, hogy az hasonló magasságban legyen a benne lévő kötélvéggel (13. ábra). Ez a 
startpozíció a kötélvégek átszámolásához. Mutassa fel a jobb kezében lévő kötélvéget és mondja: „Egy”. 
Ezután helyezze a jobb kezében lévő kötélvéget a bal hüvelykujja alá és ugyanekkor csíptesse a jobb mutató- 
és középsőujja közé a rövid darab két végét. Csinálja ezt a két dolgot egyszerre, majd vigye a jobb kezét 
ismét jobbra és mondja:  „Kettő”.  Mivel a jobb kezét kézháttal a nézők irányába tartja, így nem látják a 
preparációt.  Ezután  vegye  el  jobb kézzel  a hosszú kötél  egyik  végét  a  balból,  vigye  jobbra  és  mondja: 
„Három”. Vegye el jobb kézzel a balban maradt kötélvéget, vigye jobbra és mondja: „Négy”. Végül engedje 
el jobb kézzel a hosszú két végét. A jobb kéz most a mutató és középső ujj közé csípve tartja a rövid darab 
két végét, ebbe kapcsolódik a hosszú kötél közepe, amelyet jól elrejt a jobb tenyér a nézők szemei elöl. 
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Mondja a következőket a nézőknek: „Fogom ezt a két darab kötelet és összekötöm egy csomóval.” Közben 
tegyen a következő képen.  Fogja meg balkézzel a hosszú kötél  balra  eső szárát  a jobb kéz közelében és 
csináljon egy hurkot. Húzza rá a hurkot a rövid darab két végére, majd fogja meg bal kézzel a rövid darab két 
végét miközben a jobb kéz lejjebb húzza a hurkot egészen a kötéldarab kapcsolódási pontja alá (14. ábra). 
Húzza a csomót egy kissé szorosabbra. A kész csomót a 15. ábra mutatja (de itt a csomó kilazított állapotban 
van, a könnyebb megfigyelhetőség kedvéért). Tehát most ön összekötötte a két kötéldarabot egy csomóval, 
legalábbis így látják a nézők. Ezekután közölje velük, hogy a kötelekből formál egy nyolcas figurát. Fogja 
meg bal kézzel a kötelet a csomónál, a jobb kezét pedig fordítsa tenyérrel felfelé és csúsztassa végig a kötél 
jobbra eső szárán egészen addig, amíg a kötél vége a tenyerébe nem kerül: a gyűrűs- és a kisujja alá. Szorítsa 
a tenyeréhez a hosszú kötélnek ezt a végét a gyűrűs- és a kisujjával. Ezután fordítsa a jobb kezét kézháttal 
felfelé és fogja meg a hüvelyk- mutató- és középsőujjával a rövid darab jobbra eső végét (a csomó egyik 
vége). A bal kezével fogja meg ugyanúgy a balra eső két kötélvéget. Így most keletkezett egy kötélnyolcas 
(16. ábra). Közölje a nézőkkel: „A kötelekből csináltam egy nyolcast és … még mindig van egy kötelem.” 
Mielőtt a mondat végére érne, engedje el a bal hüvelyk-, mutató- és középsőujja által tartott rövid véget és 
ugyanebben a pillanatban rántsa szét a kötelet. Tehát a bal kéz balra, a jobb kéz jobbra lendül. A rövid darab 
ezáltal a jobb kéz fogságába kerül és mivel a kötél megfeszül a két keze között, a csomó kioldódik.

14. ábra 15. ábra 16. ábra

Befejezésül  egy átcserélő  fogás  következik,  amelynek  lényege,  hogy a  rövid  darabot  átcseréljük  a  jobb 
kézből  a bal  kézbe és vissza.  Ezáltal  meg tudjuk mutatni  a  nézőknek,  hogy mindkét  kezünk üres,  nem 
rejteget  semmit.  Tehát  lendüljön  jobb  kézzel  balra  és  helyezze  a  bal  hüvelyk-,  mutat-  és  középsőujja 
fogásába. A mozdulat folytatásaként emelje feljebb kissé a jobb kezét és engedje el a gyűrűs és kisujjával 
tartott kötélvéget, majd rögtön ezután vigye a jobb kezét jobbra és mutassa üresen a nézőknek. Tartson egy 
pillanatnyi szünetet, majd fordítsa a jobb kezét tenyérrel felfelé, markolja meg lazán a kötelet és csúsztassa a 
kötél lelógó vége felé, mindaddig, amíg a hosszú kötél vége a jobb gyűrűs és kisujja alá nem kerül. Emelje a 
kezeit  mellmagasságba,  és ismételje  meg az átcserélő  fogást,  ami által  a  rövid darab visszakerül  a jobb 
kezébe.
Fogja  meg bal  kézzel  a kötél  lelógó végét  és  tartsa  a  jobb kezéhez hasonló  pozícióban.  Tartsa  a  kezét 
derékmagasságban. Ezekután helyezze a jobb kezéből kilógó kötélvéget (rövid darab) a bal kezéből kilógó 
kötélvégre keresztben. Mondja a nézőknek: „És most fogom a kötél két végét a bal kezemmel, a jobbal pedig  
a közepét.” Miközben ezeket mondja, hajtsa végre a következő manővert. Lendüljön előre a jobb kezével, 
hajtsa  a  rövid  darab  benne  lévő  végét  a  másik  vége  mellé,  ugyanebben  a  pillanatban  rögzítse  a  bal 
hüvelykujjával,  a jobb ujjaival  pedig fogja meg a hosszú kötél  két végét.  (Hasonlóan az előző számban 
leírtakhoz, amikor is látszólag összekötöttük a kötél két végét, csak ezúttal a rövid darab nem kapcsolódik a 
hosszú kötélhez.) 

Folytatjuk…

Bemutatta Időpont Forrás
Feodor Attila 2001. november 28. Sugár Péter
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