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Kahlekuningas Harry Houdini 
Unkarilainen Erich Weiss (1874-1926) muutti pienenä perheensä mukana Yhdysvaltoihin. 
Perhe oli köyhä ja Erich alkoi työskennellä hyvin varhain mm. myymällä sanomalehtiä ja 
kiillottamalla kenkiä. Myöhemmin hän esiintyi sirkuksessa akrobaattina. 
15-vuotiaana hän luki ranskalaisen taikurin Jean Robert-Houdinin elämänkerran, joka 
muutti hänen elämänsä ikuisiksi ajoiksi. 
Erich ryhtyi ammattimaiseksi taikuriksi 1891 ja otti taiteilijanimekseen Harry Houdini. 
Houdinia kutsutiin myös ‘King of Cardiksi’, sillä hän osasi ihmeellisiä korttitemppuja. 
Hän harjoitteli ahkerasti ja oli erinomaisessa kunnossa ja pystyi huikeisiin fyysisiin 
suorituksiin. 
Suurta Harry Houdinia eivät köydet tai kettingit kahlinneet. Hän pystyi vapautumaan 
kahleista käsiraudoista, kettingeistä, jalkapuista, arkuista ja kiemurteli irti pakkopaidoista. 
Hän selviytyi vedellä täytetyistä säiliöistä ja kiinni naulatuista pakkauslaatikoista, lukoista, 
salvoista ja vankiloista. Hän hyppäsi jopa veteen kahlittuna selviten pinnalle hengissä. 
Suosionsa huipulla Vuonna 1910 Houdini teki ensimmäisen miehitetyn lennon Australian 
yli. Houdini esiintyi rohkeine temppuineen myös elokuvissa, mutta varsinkin niiden 
rakkauskohtaukset saivat nuivat arviot. Kerrotaan, että tähti itse hämmentyi kovin 
joutuessaan esittämään suutelukohtauksia vieraiden naisten kanssa ja hän maksoikin aina 
vaimolleen viisi dollaria jokaisesta suutelukohtauksesta. 
Houdini suri kovin äitinsä, Cecilia Steiner Weissin kuolemaa, ja kiinnostui spiritismistä, 
jonka avulla hän uskoi pääsevänsä yhteyteen kuolleen äitiinsä kanssa. Spiritualisteiksi 
itseään kutsuva lahko uskoi saavansa yhteyden meedioiden avulla kuolleisiin. 
Huomattuaan spiritistien temput huijaukseksi, Houdini päätti paljastaa heidän temppunsa 
yleisölle. Hän pystyi taikurina paljastamaan monia temppuja, joita ryhmä käytti surevien 
omaisten huijaamiseksi. Houdini riintaantui jopa ystävänsä kirjailija Sir Arthur Conan 
Doylen kanssa, joka uskoi vahvasti näihin yliluonnollisiin, henkimaailman asioihin. 
Lopult Houdinin suureksi sanomaksi muodostui ihmisten taikauskon paljastaminen ja sen 
osoittaminen, että erikoisillakin tapahtumilla on tekninen selityksensä. 
Houdini esitteli paljastamiensa huijarimeedioiden temppuja esiintymiskiertueillaan sekä 
kirjoissaan ”The right way to do wrong” (1906), ”Miracle-mongers and their methods” 
(1920), ”A magician among the spirits” (1924) ja ”Houdini exposes the tricks used by 
Boston medium ’Margery’” (1924).  
Houdini keräsi uransa aikana laajan taikaa, henkiä ja noituutta käsittelevän kirjaston. Hän 
lupasi myös palkkion sille, joka tekisi sellaisen yliluonnollisen teon, jota ei itse kykenisi 
toistamaan. 
Nuorena miehenä Houdini uhosi kestävänsä kenen tahansa nyrkiniskut palleaansa, mutta 
menehtyi tarjouksensa vuoksi 52-vuotiaana. Eräs opiskelija halusi iskulla testata mestarin 
väitettä ja löi häntä kolme kertaa, ennenkuin Houdini ennätti jännittää vatsalihaksensa. 
Jotkut tahot ovat myös vihjanneet, että vihaiset spititualistit olisivat murhauttaneet hänet 
Asiasta ei ole varmuutta, mutta virallinen Houdinin kuolinsyy oli iskusta aiheutunut 
peritoniitti eli vakava vatsakalvon tulehdustila koplikaatioineen. 
Lähde: www.apl.org/history/houdini/biography.html, www.biography.com, 
www.notablebiographies.com, www.houdinitribute.com/biography.html, 
www.thebiographychannel.co.uk/.../harry-houdini, Wikipedia 
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