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Nyolcadik helyen végzett, és 
közel 100 ezer eurót nyert a 
világ egyik legnagyobb póker-
versenyén  a székelyudvarhelyi 
Lukács Bulcsú. A 32 éves játékos 
a World Series of Poker nevű 
megmérettetésről, a kártyá-
zásból való megélhetésről, a 
szerencse és taktika fontosságá-
ról beszélt.

 » FÜLÖP-SZÉKELY BOTOND

– Mikor kezdtél el kártyázni, és ho-
gyan vált a pókerasztal a munkahe-
lyeddé?
– Egyetemistaként mindig kevés pén-
zem volt, ezért spórolnom kellett, így 
elkezdtem játszani a barátokkal. Per-
sze eleinte szórakozásképpen. Egy 
idő után észrevettem, hogy általában 
nyerek, így a pénz jó anyagi kiegészí-
téssé vált. Ekkor kezdtek népszerűek 
lenni az online pókerszobák, és mi-
vel több felületet úgy reklámoztak, 
hogy ingyen adnak némi pénzt a kez-
déshez, hát belevágtam. Természete-
sen a kezdeti tőke gyorsan elfogyott. 
Utána egy ingyenes internetes verse-
nyen vettem részt, amelyen nyertem 
körülbelül tizenhárom eurót, majd 
ebből ötven lett. Akkor kezdtem el 
komolyabban játszani. Ennek már 
nyolc éve. Az elején még dolgoztam 
fél évet, de aztán abbahagytam és 
csak a kártyázás maradt. Nekem 
egyébként a szabadságról is szól a 
játék, hiszen nincs főnököm, én osz-
tom be a saját időmet.

– Mennyi pénzt fektettél bele a póker-
be, amíg jövedelmezővé vált?
– Tudni kell rólam, hogy én inkább 
versenyeken szeretek játszani és fő-

leg online felületen, mert ott gyor-
sabbak a leosztások, pörgősebb a 
játék. Megmondom őszintén, hogy a 
máshonnan megkeresett pénzemből 
soha nem fordítottam pénzt a póker-
re. Régen volt rá eset, hogy kivettem 
a nyereményemet, és abból maxi-
mum száz eurót visszatettem. Az ele-
jén nagyon szerencsés voltam, nem 
úgy, mint a társaim, akik később fel 
is adták a játékot.

– Milyen képességekkel kell rendel-
kezzék valaki ahhoz, hogy profi  játé-
kos váljék belőle?
– Szerintem a pókerezés csak har-
minc százalékban szól a szerencséről, 
a maradék hetven százalékot a tudás, 
a felkészültség teszi ki. Az elején ren-
geteget olvastam, és most is fordítok 
rá időt. Fel kell ismerni a játékosok 
taktikáját, elemezni kell a módszerei-
ket. Ezt persze már programok is segí-
tik, rengeteg adatot lehet visszanézni 

egy adott játékosról. A profi  játékosok 
mindegyike használ programokat. Így 
könnyítik meg a döntésüket egy adott 
helyzetben. A tudás megszerzése és 
az elemzés azért fontos, mert így csök-
kenteni lehet azt a százalékot, amely 
pusztán a szerencséről szól. Tudni kell 
azt is, hogy fele megtévesztés annak, 
amit fi lmekben látni az élő pókerezés-
ről. Meg kell tanulni az alapokat, hogy 
tudja az ember, mit miért tesz, ezeket 
a taktikákat pedig tudni kell dinami-
kusan változtatni.

– Meg lehet élni manapság a pókere-
zésből?
 – Én jelenleg senkinek sem ajánlom, 
hogy nekifogjon pókerezni, hiszen 
már rengetegen játszanak a régióból, 
így nagy valószínűséggel elveszíti 
a pénzét. Átalakultak a viszonyok, 
nehéz tudásban utolérni a játékoso-
kat. Nekem annak idején nagyjából 
másfél év volt, amíg stabil nyerő játé-

A SZÉKELYUDVARHELYI LUKÁCS BULCSÚ EGY ÁTLAGOS ROMÁNIAI FIZETÉS TÖBBSZÖRÖSÉT KERESI MEG KÁRTYÁZÁSSAL 

Ördögi kör: nem szentek a pókerjátékosok
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kossá váltam. Ezt ugyanakkor nem 
lehet hónapokra leosztva számolni, 
hiszen vannak kedvezőbb és kevés-
bé kedvező időszakok. Inkább egy 
év távlatából kell visszaosztani a 
pénzt. Én egy átlagos romániai fi ze-
tés többszörösét keresem meg.

– Mennyire tartod játékfüggőnek 
magad?
– Úgy érzem, hogy nem vagyok 
függő, hiszen hosszabb ideig is 
szoktam szüneteket tartani. Például 
nyaranta csak heti egyszer játszom, 
ahhoz képest, hogy más időszakban 
4-5 alkalommal gép előtt vagyok és 
legalább napi 8-10 órát kártyázom.

– Mekkora volt a legnagyobb nyere-
ményed, illetve a legnagyobb veszte-
séged?
– A legnagyobb bukásom 2000 euró 
volt egy leosztás alatt, a legtöbbet 
pedig a mostani versenyen nyertem, 
valamivel több mint 98 ezer eurót.

– Hogyan fogadtad a World Series of 
Poker versenyen elért helyezést?
– Egyáltalán nem számítottam rá, 
hogy ilyen jó helyezést érek el. Iga-
zából nem a versenyért mentem el 
Csehországba, de végül mégiscsak 
beneveztem. Arra gondoltam, hogy 
ha nem is nyerek, legalább tapasz-
talatot szerzek. Úgy érzem, jól ját-
szottam, maximum egy-két hibát 
követtem el, ráadásul némi szeren-
csém is volt, így értem el ezt a jó he-
lyezést. Persze nem akarok álszent-
nek sem tűnni, hiszen növelte az 
önbizalmam az eredmény. Noha 
sok ismert pókeressel találkoztam 
a versenyen, nem mondanám, hogy 
bármelyikükre felnézek. Hogy is 
tehetném, hiszen nem szentek, a 
póker egy önző dolog, ami a pénz-
szerzésről szól.

 » BEDE LAURA

Telt házas koncerttel nyitotta szer-
da este közös turnéját a kolozsvári 

FUNKorporation és a lettországi Very 
Cool People zenekar. A kincses város-
beli Atelier kávéházban összegyűlt 
közönség a késés ellenére is nagy lel-
kesedéssel fogadta a funk, dzsessz,
reggae és rock stílust képviselő együt-
teseket. Elsőként a hazai formáció 
csapott a húrok közé, és nem is akár-
hogyan. A 2011-es megalakulás óta 
több mint 250 koncertet adó banda 
otthonosan mozog a színpadon, a 
tagok összehangoltan játszanak, és 
a túlzott koncentráció okozta feszült-
ség hiányában csak a zene és zenélés 
iránti szeretet nyilvánult meg. Az er-
délyi színtér közkedvelt szereplői a 
régi dalokon kívül a nemrég megje-
lent Purple Love és Hold on Through 
című zeneműveket is előadták. Hor-
váth Hannah és Székely Erika erőtel-
jes hangja és energikussága nagyot 
dobott a produkción, amelyet a funky 
groove-ok, a merész basszus, erős fú-
vósok és a fi noman fűszerezett népze-
nei elemek tettek igazán különlegessé.

Már a dalok közötti rövid szünet-
ben is feltűnt, hogy vegyes – magyar, 
román és angol nyelvű – közönség 
zsúfolódott be a lokálba, viszont az 
etnikai sokszínűség fénypontjaként 
lehet tekinteni arra, hogy a visz-
szatapsolás során spanyolul kértek 
még egy számot. Az újrázás után a 
lett zenekar lépett színpadra főként 
instrumentális dalokkal. A zenéjük 
alapját a dzsessz és a funk alkotta, 

de számos elemet használtak a surf, 
rock, klezmer és hip-hop stílusokból 
is. A Very Cool People-koncert han-
gulatát nagyban fokozta Laura Roz-
enberga harsonajátéka.

A két együttes pénteken a szatmár-
németi Gravel Roomban ad koncer-
tet, szombaton pedig a nagyváradi 
Moszkva kávázóban. A turnét a te-
mesvári Refl ektor Venue koncertte-
remben zárják vasárnap.

Kolozsvári koncertsiker: zeneszeretet határok nélkül

 » A kolozsvári 
zenekar fellépését 
a funky groove-ok, 
a merész basszus 
és az erős fúvó-
sok tették igazán 
különlegessé.

 » Lukács Bulcsú 
szerint a pókere-
zés csak harminc 
százalékban szól 
a szerencséről, a 
maradék hetven 
százalékot a tu-
dás, a felkészült-
ség teszi ki. 

Bulcsú senkinek nem ajánlja, hogy nekifogjon pókerezni, mert nehéz tudásban utolérni a játékosokat

Bíbor szerelem. A FUNKorporation zenekar mindenkit megmozgatott a funk- és dzsesszzenével

 » RÖVIDEN

Cáfolja a doppingvádakat a 
Kishuszár Vágta-győztes családja
Elhatárolódik a doppingvádaktól a 
Kishuszár Vágta sepsiszentgyörgyi 
győztesének családja és csapata. 
A szerkesztőségünkhöz eljuttatott 
állásfoglalásban Kolumbánék 
leszögezik, tisztában vannak a 
doppingolás következményeivel, 
nem veszélyeztetnék gyermekük ép-
ségét. Hivatalos értesítést még nem 
kaptak, nem tudják, mit találtak a 
ló vérében, de nem zárják ki annak 
a lehetőségét, hogy a futamot meg-
előzően az istállóban történhetett 
valami, ami miatt a teszt pozitívnak 
bizonyult. Sepsiszentgyörgy önkor-
mányzata szintén közleményben 
reagált a vádakra, hangsúlyozva, a 
közösségi médiából értesültek arról, 
hogy a Nemzeti Vágta szervezői 
doppingvétség miatt a hét elején 
visszavonták Kolumbán Örs István, 
a Kishuszár Vágta győztesének 
címét, amit a szeptemberi budapesti 
Nemzeti Vágtán nyert el. Jelenleg 
nincsenek a birtokukban a dopping-
teszt eredményének részletei, ám 
remélik, hogy a teszt eredménye 
mögött nincs szándékosság.
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