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N yolc éve, még egyetemista-
ként pókerezett először a 
most 32 éves Lukács Bulcsú, 

aki akkor állandó anyagi gondjai-
ra keresett megoldást. Eleinte csak 
szórakozásként játszott barátaival, 
de idővel azt vette észre, hogy több-
nyire nyer, a pénznek pedig mindig 
megvolt a helye. Sikerein felbátorod-
va regisztrált egy online pókeres fe-
lületen, ahol ötven dolláros tőkét is 
adtak a kezdéshez. Ez a pénz ugyan 
hamar elfogyott, de később egy in-
gyenes versenyt megnyerve újabb 13 
dollárhoz jutott. Fél év múlva már a 
versenyszerű kártyázás jelentette 
az egyetlen jövedelmét, amiből már 
Kolozsváron is fenn tudta tartani 
magát. Ma egy átlagos romániai fi -
zetés többszörösét keresi meg.

Tudás és szerencse

„Megmondom őszintén, hogy még 
sohasem kártyáztam olyan pénzzel, 
amit más munkával kerestem volna 
meg, mint a pókerezés. Persze ha 
nincs a kezdeti szerencsém, nagy 
valószínűséggel felhagyok a já-
tékkal, akárcsak a többi társam” – 
mondta Lukács Bulcsú. Ő egyébként 
úgy véli, hogy a profi  pókerezés csak 
harminc százalékban szól a szeren-
cséről, a maradék hetvenet a megfe-
lelő felkészültség teszi ki. Rengeteg 
időt kell a tanulásra, illetve mások 
játékstílusának elemzésére fordíta-
ni. Utóbbiban már teljesen legálisan 
használható programok segítik a 
profi  pókereseket. E szoft verek lé-
nyege, hogy egy játékosra rákattint-
va visszanézhető, miként játszott az 
illető az elmúlt időszakban. A tudás 
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Nyílt kártyákkal
Lukács Bulcsú: elsősorban a felkészültségről szól a póker

• Nem sok erdélyi fiatal 
mondhatja el magáról, 
hogy a kártyaasztalnál 
van a munkahelye, de a 
székelyudvarhelyi Lukács 
Bulcsú már nyolc éve 
csak a pókerversenyeken 
való részvételből tartja el 
magát. Szerinte a Texas 
Hold’em Poker elsősor-
ban a felkészültségről 
és mások taktikájának 
elemzéséről szól, a sze-
rencse csak másodlagos 
tényező. És csupán annyi 
pénzzel érdemes leülni 
az asztalhoz, amennyit 
nélkülözni tud az ember.
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és a felkészültség növelésével lehet 
csökkenteni a szerencse százalékát.

„Tudni kell, hogy fele kamu 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 dinamikusan kell tud-
ni változtatni” – magyarázta Lukács. 
Rámutatott, hogy bár ő szabadúszóként 
játszik, nagyon sokan úgynevezett „is-
tállókba” tömörülnek, egy csapatot al-
kotva. Nekik általában saját edzőjük is 
van, így különösen sok időt fordítanak a 
gyakorlásra és az elemzésekre. Ugyan-
akkor hangsúlyozta, a szerencse befo-
lyását sosem lehet nullára csökkenteni, 
ezért is olyan vonzó a játék az emberek-
nek, hiszen rövid távon bárki nyerhet 
egy nagyobb összeget felkészültség nél-
kül is.

Fejben dől el

Hosszú távon csak annak jövedelmező 
pókerezni, aki meg tudja tartani magá-
ban a lelki egyensúlyt, és aki a nehézsé-
gek ellenére is kitart – fejtette ki Lukács. 
Mint mondta, itt nincs állandó havi fi ze-
tés, főleg ha versenyeken játszik az em-
ber. Van, hogy hónapokig csak veszít a 
pókeres, aztán egy jó eredménnyel sike-
rül kompenzálni a rosszabb időszakot. 
Éppen ezért a pókerezésből élők egy 
hosszabb időszakot alapul véve oszt-
ják vissza, hogy mennyit keresnek havi 
szinten. „Nekem például volt olyan is, 
hogy egy leosztás alatt 2000 eurót buk-
tam. A legjobb eredményem ugyanak-
kor a World Series of Pokeren (WSOP) el-
ért nyolcadik helyem, amely mintegy 98 
ezer eurót ért” – közölte, szemléltetve a 
kártyázásból élők változó helyzetét.

Arról is beszélt, hogy a legnehezebb 
nagy tétek helyett kisebbekre váltani 
annak érdekében, hogy a későbbiek-

ben újra jövedelmező legyen a játék. 
„Erre sokan képtelenek, ezért bukják el 
a pénzüket. Ismertem egy srácot, akit 
azért rúgtak ki a csapatából, mert vesz-
tes meccsei ellenére nem volt hajlandó 
kisebb tétben játszani. Tudtam, hogy jól 
pókerezik, mégsem volt képes kezelni 
a kialakult helyzetet” – osztotta meg 
tapasztalatait. Hozzátette, az is fontos, 
hogy a játékos nyugodt legyen kártyá-
zás közben, ehhez pedig egyebek mel-
lett az kell, hogy csak annyi pénzt koc-
káztasson, amennyit nélkülözni tud.

Függőség?

Lukács Bulcsú főleg online versenyeken 
vesz részt, mivel a leosztások gyorsab-
bak, a játék pörgősebb. Általában he-
tente ötször, napi nyolc-tíz órát játszik, 
emellett a tanulásra és az elemzésekre 
is fordít időt. A vasárnap talán az egyet-
len nap, amely nem telhet el játék nél-
kül, hiszen olyankor vannak a legked-
vezőbb versenyek. Kérdésünkre rögtön 
rávágta, hogy nem érzi magát pókerfüg-
gőnek, mivel vannak időszakok, amikor 

szinte teljesen leáll. Például nyaranta 
általában csak heti egyszer játszik. Eb-
ben az időszakban egyébként a legtöbb 
pókeres hasonlóan tesz, így csak keve-
sen vannak, akikkel kártyázni lehetne. 
„Nekem például kifejezetten a szabad-
ságról szól a kártyázás. Így nincs főnö-
köm, aki parancsolhatna nekem, tehát 
én szabom meg, hogy mikor és mennyit 
dolgozom” – jegyezte meg.

Póker és magánélet

A legtöbb szülő idővel általában elfo-
gadja, hogy gyereke kártyázásból tartja 
el magát – mondta a profi  pókeres. A 
párkapcsolatok területén viszont más a 
helyzet: az állandó veszekedések elke-
rülése érdekében egy olyan társra van 
szükség, aki el tudja fogadni, hogy a 
kártyázás is egy munka, nem pedig szó-
rakozás. Persze kölcsönös áldozatvál-
lalással és tartalmas beszélgetésekkel 
megoldhatók a problémák – véli Lukács.

Leáldozóban

„Lehet, hogy a szemtől szemben tör-
ténő pókerezésnek van még jövője, de 
úgy érzem, hogy az online pókertermek 
csillaga leáldozóban van. Ha nem törté-
nik valami változás, négy-öt éven belül 
nekem is le kell állnom a kártyázással” 
– jelentette ki. Arról, hogy ezután miből 
keresheti meg a kenyerét, még csak el-
képzelései vannak, de idővel minden-
képp ki kell dolgoznia egy vésztervet. Ő 
egyébként senkinek sem javasolja, hogy 
kártyázni kezdjen, mert nagy való-
színűséggel el fogja veszíteni a pénzét. 
A nyolc évvel korábbihoz képest ugyan-
is mára jelentősen változottt a helyzet, 
és felkészültségben nehéz utolérni a 
gyakorlott játékosokat. Kevesebb a kez-
dő promóció, lényegesen visszaesett a 
hobbijátékosok száma, és a legális pó-
kertermekben is hiány van.

Meg kell tanul-
ni az alapokat, 
hogy tudja az 
ember, mit mi-
ért tesz, ezeket 
a taktikákat 
pedig dina-
mikusan kell 
tudni változ-
tatni

Egyre kevésbé népszerűek 
az online pókertermek
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Lukács Bulcsú legna-
gyobb nyereményét 
a WSOP nyolcadik 
helyezésével szerezte 
meg 
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