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   Forszírozások 2002/4

Forsz~íroz*: ts ige vulg Erőltet, sürget vmit. [ném<fr]
Magyar Értelmező Kéziszótár

A  bűvészetben  előforduló  forszírozás  szó  alatt  azt  értjük,  ha  a  nézőre  saját  akaratunkat  erőltetjük,  
kényszerítjük rá és közben a szabad választás illúzióját sugalljuk. Fontos, hogy a néző ne vegye észre a  
bűvész  szándékát,  ily  módon  rendkívül  bámulatos(nak  tűnő)  mutatványokkal  kápráztathatjátok  el  a  
közönséget.  Ebben  a  rovatban  remélhetőleg  minden  alkalommal  egy  forszírozási  technikával  és  egy  
forszírozáshoz közel álló mutatvánnyal gazdagodhat majd az olvasó.

ALAPVETŐ FORSZÍROZÁS
Hatás: Egy általad előre kigondolt tárgy forszírozása.

Előadás: Legyen 2 tárgy közül itt az A tárgy az, amit nem szeretnénk a néző kezébe adni.  Kérdezd meg a 
nézőt:  Melyik  tárgyat  (paklit,  kendőt,  bármit)  használjuk? Amennyiben  a  néző az  A-t  választja,  vedd a 
kezedbe az A tárgyat és mondd a nézőnek: „Akkor Önnek a B tárgy marad!” És kérd meg hogy vegye kézbe 
azt. Amennyiben a néző az B-t választja, vedd a kezedbe az B tárgyat és add oda a nézőnek: „Tehát Ön a B 
tárgyat választotta!” Vedd kézbe az A-t és folytasd a mutatványt.

TUDTAD ELŐRE!
Hatás: A bűvész megkéri a nézőt, hogy egyesével kezdje el leszámolni a pakli tetejéről a lapokat és akkor, 
amikor szeretné, álljon meg. A bűvész ekkor egy borítékból előhúz egy papírlapot, melyre rá van rajzolva 
például a káró 4-es. Ekkor a néző megfordítja a leszámolt pakli legfelső lapját, és az tényleg káró négyes (3.  
ábra).

    
1. ábra 2. ábra 3. ábra

Előkészület: Írd fel egy kis papírra egy tetszőleges kártyának az értékét és ezt tedd bele a borítékba. Fogd 
hozzá  a  borítékhoz  azt  a  kártyalapot,  melynek  felírtad  az  értékét  a  papírra  (1.  ábra).  Természetesen  a 
nézőknek nem szabad tudniuk a boríték alatti lapról.

Magyarázat: Kérd meg a nézőt, hogy kezdje el egyesével leszámolni a lapokat az asztalra. Fontos, hogy ne 
szabályosan  kerüljenek  a  lapok  egymás  tetejére,  mert  így majd  nem lesz  feltűnő  a  boríték  alatt  tartott 
kártyalap többire való ráejtése. Amikor a néző nem tesz le több lapot vidd a borítékot az asztalra rakott lapok 
fölé  engedd  rájuk  a  boríték  takarásában  lévő  lapot  (2.  ábra).  Miközben  ezt  teszed,  mondd  el,  hogy a 
mutatvány előtt felírtál egy jóslatot, és betetted ebbe a borítékba. Fordítsd meg a borítékot, vedd ki a jóslatot, 
majd kérd meg a nézőt, hogy fordítsa meg az asztalon lévő legfelső lapot (3. ábra). Hihetetlen, de tényleg 
TUDTAD ELŐRE a választott lapot.
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