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Néhány szó az olvasóhoz

Újságunk márciusi különszámában leírtakról sok 
bűvésszel  beszéltünk,  ezúton  is  köszönjük  nekik,  hogy 
elmondták véleményüket, tanácsaikat. Számomra úgy tűnt, 
hogy a legtöbben egyetértenek céljainkkal, de kíváncsiak 
arra,  hogy  ebből  mi  valósult  meg  eddig,  és  mi  fog 
megvalósulni  a  későbbiekben.  Kérdéseikre  remélem 
részben választ kapnak az újságból. 

A klubnapjainkon  bemutatott  trükkök  listája  (6.  
oldal), illetve a kör megalakulásáról szóló cikk (5. oldal) 
rövid ízelítőt nyújt eddigi tevékenységünkről. 

Eddigi két klubnapunkon összesen 39 mutatványt 
mutattunk be és magyaráztunk el, ezek közül – elsősorban 
az  Aktuális  MÁGIA korlátozott  terjedelme  miatt  – 
nyolcat közlünk le az újságban. Ezek leírásait 7-8. és a 13-
18. oldalakon találhatják meg. A leírásokat megpróbáltam 
minél  több  képpel  érthetőbbé,  színesebbé  tenni.  (A 
mutatványok  ábráit  balról  jobbra  és  föntről  lefelé,  a 
számozásnak megfelelően kell nézni.) A hatás leírásánál a 
néző  szemszögéből,  egyes  szám  harmadik  személyben 
szerepelnek  a  mutatványok,  míg  a  magyarázatnál  egyes 
szám második személyben,  felszólító  módban írtam le  a 
mozdulatokat,  fogásokat.  Ezúton  kérek  elnézést  azoktól, 
akiket ez zavar. 

A 10-11. oldalon mellékletként megtalálják a Buddha 
papírok néven ismert mutatvány kivágható változatát,  ami a 
viennamagic-nél  90  schillingbe  (kb.  1750  Ft)  kerül. 
Vagyis  ez  a  trükk önmagában drágább,  mint  az  egész  éves 
előfizetési díj az Aktuális MÁGIÁra (és még magyar leírást 
sem  adnak  hozzá).  Úgy  gondolom,  ez  azt  jelenti,  hogy 
érdemes előfizetni lapunkra, ezzel is támogatva az FBK-t.
A címlapon leközöljük Houdini egyik kevésbé ismert tettének 
fotóját, a hátlapon pedig születési anyakönyvi bejegyzését, a 
világhírű  szabadulóművész  születésének  127.  évfordulója, 
illetve a Fiatal Bűvészek Köre megalakulása alkalmából. 

A  18.  oldalon található  rövid  leírás  egy  internetes 
kellékárusító  cégről,  a  19.  oldalon  pedig  egy vicc  található 
képregényes formában. A fentieken kívül további rovatokat is 

tervezünk,  ezekkel  –  reményeink szerint  – már  május-júniusi 
számunkban találkozhatnak.

Szeretném, ha ez az újság méltó utódja lehetne a Magyar Amateur Mágusok Egyesülete által 
kiadott Modern Mágiának, illetve a későbbi bűvész kiadványoknak. Az újságot Lovag Kassay István, a 
Modern Mágia szerkesztője emlékének ajánlom.

Remélem a mutatványok között mindenki talál egyéniségének megfelelőt. Kellemes olvasást, 
tanulást és gyakorlást kívánok! Bármilyen (építő jellegű) kritikát szívesen veszünk. Kérem, írja meg 
véleményét, ötleteit, javaslatait. 
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