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Minden jog fenntartva!

 

Tisztelt Olvasó!

Ez az e-könyv szerzői jogi oltalom alatt áll. Megvásárlásával Ön
csak saját célú felhasználására szerez jogosultságot. Amennyiben

szeretné másokkal is megosztani, kérjük, hogy ezt további
példány(ok) megvásárlásával tegye. Köszönjük, hogy ekképp is

méltányolja és tiszteletben tartja a szerző munkáját, melyet ennek
a műnek a megalkotásába fektetett.

 

A kötetben szereplő történetek mindegyike pusztán fikció. A
bennük megjelenő alakok, nevek, helyszínek és események a

szerző képzeletének szüleményei. Bármiféle hasonlóság valóságos
történésekhez, helyszínekhez, szervezetekhez vagy személyekhez

teljességgel véletlenszerű, és nélkülözi a szerző szándékát.



Frenkibácsi bejattol
Kábé  két  órája  állok  az  asztalnál.  Pontosan  nem tudhatom,

mivel karórát ebben a kaszinóban nem hordhatnak a krupiék. Befér
alá ugyanis a zseton. Ingünk-gatyánk zsebe bevarrva, a nadrágunk
szárát pedig nem lehet felhajtani. Minden mozdulatunkat kamerák
figyelik,  és ha mindez nem volna elég,  ott  van még az alkalmi
motozás. Ebben a házban potenciális tolvajoknak tartanak minket,
és nem azért kapjuk a sokak által irigyelt fizetésünket, amit tudunk,
hanem azért, amit hajlandóak vagyunk elviselni.

Most például azt, hogy nem jön a váltás. Frenkibácsi ugyanis
folyamatosan  bukik  nálam.  Rutinos  róka  az  öreg.  Szikár,
madárcsontú,  sokat  látott,  ősz  hajú  szerencselovag.  Okos,
hidegfejű,  és  jelentős  háttértőkével  rendelkezik.  Mesteri  money
managementet  dolgozott  ki  magának,  továbbá kisujjában van a
Black Jack összes írott és íratlan szabálya. Magasról lenézi a lelkes
amatőröket, és a nagymenő szerepében tetszelgő pesti idiótákat.
Szarik a rangra és a pénzre, saját bevallása szerint hányingere van
a zsidóktól, a cigányoktól, a politikától és a dilettáns személyzettől.
Ha az utóbbiak valamelyikébe botlik – mert akad nálunk bőséggel
ilyen is – biztos, hogy nyilvánosan porig alázza.

Az isten tudja honnét,  de érkezett  hozzánk pár hónapja egy
floor  manager.  Elvégzett  egy  gyorstalpaló  kártyatanfolyamot.  A
rulettnek és a craps-nek a közelébe sem engedték. Élő játékban
soha  nem volt,  gyakorlatilag  a  tanfolyamról  került  az  intarziás
irodába.  Talán  nem  kell  részleteznem  a  tiszteletet,  ami  a
beosztottai részéről övezte… Meg persze Frenkibácsi részéről is.
Történt pedig egy este, hogy Frenkibácsi asztalához letelepedett
egy közismert politikus.  Eleinte csak figyelte az öreget,  később
elkezdte  osztani  neki  az  észt  is.  Frenkibácsi  pedig  megfelelő
hangerővel ahhoz, hogy a kaszinó teljes közönsége élvezhesse a
magánszámát, a következő javaslatot tette:



- Húzz el innét szentföldi barátom, mert ennél az asztalnál csak
két feltétellel lehet ülni: Az egyik a Black Jack ismerete, a másik
pedig a fityma.

Újdonsült  floor  managerünk  pedig,  aki  a  jelenetet  a
kameraszobából figyelte, úgy érezte, eljött az idő, hogy tekintélyt
teremtsen magának. Frenkibácsihoz lépett,  és rendre intette az
öreget. Vesztére. A válasz gyorsan és csípőből érkezett. Utólag a
személyzet és a jelen lévő vendégek is egyetértettek abban, hogy a
riposzt elsöprő erejű volt.

- Te figyelj, tudod, hogy maximum hány lapja lehet a dealernek
anélkül, hogy besokallna?

A dealer-nek természetesen nem volt döntési joga. 16-ra húznia
kellett, 17-re pedig meg kellett állnia. A feladvány nehézségét a
soft handek jelentették. Az ászok, melyek egyaránt érhettek 1-et
vagy  11-et.  A  találós  kérdés  megválaszolása  még  egy  rutinos
osztónak  sem  ment  volna  azonnal,  nemhogy  a  hátszeles
managernek, akinek izzadtsággyöngyök jelentek meg a homlokán.
Bánta  már,  hogy  kilépett  a  biztonságos  irodából,  és  minden
porcikája  azt  kívánta,  hogy  bárcsak  megint  ott  lehetne,  a
magányában,  csupán  kamerák  által  összekötve  ezzel  a  rideg,
ellenséges  világgal,  meg  a  kőbunkó  Frenkibácsival,  akivel
köztudomásúlag nem jó ujjat húzni, hiszen a kaszinóban eljátszott
jövedelme nem akárhonnét érkezik havi rendszerességgel, hanem
a Francia Idegenlégióból. A kínos, dermedt csendet az öreg érces
hangja törte meg:

- Húzzál vissza az irodádba, aztán matekold ki! Majd ha megvan
az eredmény, gondolkozz el azon, hogy ugyanennyi módon tudnám
elvenni  a  pitiáner  életedet,  mielőtt  egy  hang  is  kijöhetne  a
torkodon!

A  magam  részéről  kedveltem  az  öreget.  Azt  a  kaszinózást
képviselte, amibe én annak idején örökre beleszerettem. Elvárta,



hogy minimum az ő szintjén lévő elmék álljanak vele szemben,
megértsék a kéréseit akár négy nyelven is, pontosan és gyorsan
számolják ki  a nyereményét,  és stílusosan, de ugyanakkor kellő
tapintattal szolgálják ki. Egyike volt az európai kaszinózás nagy
alakjainak, akiknek előre köszöntek a szakmabeliek Monte Carlótól
Ukrajnáig.  Azokat az embereket pedig,  akiket  lealázott,  magam
sem tartottam sokra. Számomra bőven belefért, ha Frenkibácsi azt
mondta a fájós lába miatt az asztalnál nyafogó kolleginának, hogy
„azok az oszlopok nekem is fájnának”.

Eltekintve  azoktól  az  apróságoktól,  hogy nem mosolygott  és
nem is köszönt, nekem valójában egyetlen bajom volt az öreggel:
Soha nem jattolt. A kaszinók kultúráját és tradícióit jól ismerte,
meggyőződésem,  hogy  fillérre  pontosan  tudta,  hogy  egy  adott
kifizetésből mennyit illene a személyzetnek juttatnia. Tisztában volt
azzal is, hogy minimálbérre vagyunk bejelentve, és amit a tejbe
tudunk aprítani, az bizony a borravalóból származik. Igaz ugyan,
hogy  ezekben  az  években  a  magyarországi  kaszinókban  úgy
számolták a jattot, hogy egy ezresből mindössze két forint ütötte a
dealer  markát.  (Ebből  is  látszik,  hogy  a  tolvajokat  nem  a
játékasztalok mellett kell keresni.) Egy szó mint száz, Frenkibácsi
bármennyit  is  nyert,  és  bármilyen  fényesre  nyalta  is  seggét  a
személyzet, nem volt hajlandó adakozni egy fityinget sem.

Ott  álltam tehát  órák  óta,  lezsibbadva  a  hármas  blekin,  és
húztam  mint  a  gép,  a  lapokat.  Chefként  sokszor  készítettem
elméletben  statisztikákat  a  hozzám  beosztott  krupiékról  és
dealerekről. 40-45 perc elteltével még a legjobbak is sokkal több
hibát vétenek, mint amikor frissen érkeznek az asztalhoz. Másfél
óra után pedig az ember agya már sajátos állapotba kerül. A dealer
valójában alszik, a kezében lévő évek és a rutin meg dolgoznak.
Esetenként  négy-öt  kör  is  leosztódik  úgy,  hogy  nem  vagyunk
tudatában, mi történt az asztalnál. Hajnali három körül pedig ez az
automata-effektus különösen jellemzővé válik.



Én éppen azt álmodtam, hogy Frenkibácsi maximummal játszik
hét  boxon,  és  olyan  gusztustalanul  veszít  órák  óta,  hogy  még
nekem is felfordul a gyomrom. A feszültség percről percre nőtt. A
kibicek  tisztes  távolságra  húzódtak,  és  senki  nem  mert
megmukkanni sem, mert az öreg körül valami megváltozott. Nem
viselkedett  másképp,  mint  ahogy  szokott,  de  a  levegőben
határozottan érezni lehetett az izzást. Talán az egyébként állandó
közöny hiánya volt furcsa.

Erre már én is felébredtem, és azon kezdtem gondolkodni, hogy
hogyan  tudnám  elkerülni  a  küszöbön  álló  kivégzésemet.  Jól
ismertem az öreg taktikáját, és nem volt nehéz rájönnöm, hogy –
életében először – anyagilag a végét járja. Olyan módon változtatta
a tétjeit,  amely merőben ellentétes volt  kőbe vésett  elveivel.  A
légiós tiszti nyugdíj hónap közepén szokott megérkezni, és aznap
még csak tizedike volt. Váltásra – mivel folyamatosan húztam le az
öreget – nem számíthattam. Felkészültem tehát a legrosszabbra.
Elhatároztam, hogy amint leveszi a kezét a posztóról (ahol még én
is,  és  a  kamera  is  jól  láthatta  minden  mozdulatát),  azonnal
ráborítom az  asztalt,  és  otthagyva  csapot-papot,  kirongyolok  a
vészkijáraton át.

Frenkibácsinak csupán két ötszázasa maradt. Úgy döntött, hogy
a szokásos hét box helyett inkább csak kettőt tesz meg, de nem
veszi vissza a tétjét. Mindkét kézen besokallt, nekem végig sem
kellett  húznom  a  saját  hand-emet.  Ekkor  csendben  felállt.  A
közönség ünnepélyesen hátra lépett.  Szemem sarkából láttam a
közeledő  floor  managert  és  kíséretét,  a  kigyúrt  doorman-eket.
Frenkibácsi tiszta, határozott hangon, de mintegy végrendelkezve,
a következő kérdést tette fel:

- Játszhatnék-e kivételesen egy boxon, az asztal minimuma alatt?

Bár a kérés több okból is ellentétes volt a ház szabályaival, a
vezérkar rábólintott. Az öreg a zsebébe nyúlt, és előkotort belőle



egy árva eurócskát, majd a hozzá legközelebb eső boxra helyezte.
Mit  cifrázzam,  Black  Jack-et  osztottam  rá  a  saját  hatosom
ellenében!

A levegő megfagyott, az őrök körbevették az öreget. Előttem
lepergett életem filmje (amiről azt mondják a kollégák, hogy akkor
jó, ha nem lehet eldönteni róla, hogy pornófilm-e vagy kalandfilm),
és megszállt valami isteni őrület. Egy krupié őrizze meg a stílusát,
bármi  történjék  is!  –  gondoltam  magamban  –  és  klasszikus
kézmozdulattal  kitoltam a  másfél  eurós  nyerményt  a  tét  mellé.
Mélyen belenéztem Frenkibácsi jéghideg szemébe, és a következő
szavakat intéztem az öreghez:

-  Parancsoljon  Frenkibácsi,  itt  a  nyereménye.  Megvan  már,
hogy mire költi?

Vannak  napok,  melyek  úgy  rohannak  el,  hogy  percek  sem
maradnak  hátra  belőlük.  És  vannak  pillanatok,  melyek  órákig
tartanak.  Ilyen pillanatok következtek most rám is.  Tekintetünk
összeragadt, az öreg vizenyős pupillájáról felgördült a függöny, és
kezdetét  vette  az  előadás,  amiről  nem  lehetett  tudni,  hogy
tragédiává  válik-e  majd,  esetleg  komédiává.  Beleszédültem  a
megfáradt, idős arcot szabdaló lövészárkokba. Halott bajtársak és
elhányt  gépfegyverek  hevertek  bennük  szanaszét.  Félig  szítt
cigaretták  és  marcangoló  emlékek,  melyeket  újraálmodva
verejtékben úszva riad álmából az ember. Olcsó és elhamarkodott
szeretkezések a kikötők sikátoraiban, vad tivornyák a bajtársakkal
észak-afrikai füstös lebujokban. Végtelen menetelések, golyó- és
repesz  ütötte  sebek,  a  fájdalom,  ami  elmúlik,  és  a  véráztatta
Becsületrend,  melynek  a  csillogása  örök.  Bőrömön  éreztem  a
sivatag forró, száraz leheletét. Hangos francia káromkodás térített
magamhoz. Frenkibácsi ráncai lassan, alig-alig érzékelhetően egy
halvány mosolyba fordultak. Kékes lapátkezével, egy öreg krupiét
is megszégyenítő könnyed, elegáns mozdulattal  odatolta elém a
tétjét és a nyereményét is:



- Ez itt az alkalmazottaké! - És kisétált a kaszinóból.

Pár  napig  nem  láttuk  az  öreget.  Azután  megérkezett
Franciaországból  a  csekk,  és  minden  visszatért  a  régi
kerékvágásba. Illetve nem teljesen. Mert Frenkibácsi az ominózus
eset  óta  felvett  egy  furcsa  szokást:  Az  öreg  krupiékat
fejbiccentéssel üdvözli, nekem pedig hangosan köszön. Megtisztelő
érzés. Bár ha jobban belegondolok, magam is legendává váltam,
mint az egyetlen élő krupié, aki Frenkibácsiból jattot tudott kihúzni,
mi  több,  mosolyt  varázsolt  az  arcára.  A  legendáknak  pedig
legalább egy  hangos  köszönés  kijár…



Csimbó
I.

Csimbót  azokban  az  években  ismertem  meg,  mikor  a
magyarországi kaszinózás történetének legnagyobb konjunktúráját
élte.  A rendszerváltás volt  az,  ami szélesre tárta hazánk kapuit
Fortuna  előtt.  Szerencsejáték  és  kaszinózás  természetesen  az
átkosban is létezett. Rejtve ugyan, akárcsak a prostitúció. Ezeket a
tevékenységeket a pénz és a kaland szaga lengi körül, amióta világ
a világ, és így vagy úgy, de túlélnek mindenféle diktatúrát, politikai
berendezkedést, függetlenül attól, hogy az éppen üldözi vagy feji
őket.

A rendszerváltás előtti kaszinózás olyannyira a háttérben zajlott,
hogy honfitársaink döntő többsége mit sem sejtett a létezéséről.
Hiába  is  sejtett  volna.  Ezek  a  minden  luxussal  ellátott
világszínvonalú  házak  nem a  magyarok  igényeit  voltak  hivatva
kielégíteni.  Vendégkörüket  a  nyugati  országokból  idelátogató
turisták  alkották.  Akkoriban  hazánk  fiainak  még  esélye  sem
lehetett  arra,  hogy  a  szerencse  istenasszonyának  (akit  sokak
szerint  rossz  lotyónak  kellene  inkább  neveznem)  templomaiba
betegye a lábát,  hacsak nem rendelkezett valamely civilizáltabb
ország állampolgárságával is.

Illetve  léteztek  kivételek:  a  krupiék.  Ők  magyarok  voltak
egytől-egyig.  Szerencsésnek  mondhatták  magukat.  Anyagi  és
erkölcsi  megbecsülést  egyaránt  élveztek.  Kevesen  voltak,  és
meglehetősen zárt közösséget alkottak, amelybe szinte lehetetlen
volt bekerülni.  Mivel kizárólag külföldi vendégekkel érintkeztek,
több nyelven kellett  beszélniük,  és még több nyelven képesnek
lenniük a különféle bemondások és játékok átvételére, megértésére.
A  gyors  és  pontos  fejszámolás,  a  fényképezőgép-szerűen
használható  rövidtávú  memória  és  az  elegancia  szintén



alapkövetelmények voltak. A zsetonok, plakkok, kártyák és a rató
kezelése komoly manuális készségeket feltételezett.

A kaszinón kívüli életüket aprólékos szabályok határozták meg.
Egyes szórakozóhelyeket nem látogathattak, a vendégekkel való
bármilyen  házon  kívüli  kapcsolatot  szigorúan  kerülniük  kellett.
Munkabeosztásuk és elérhetőségük titkos volt, és úgy általában a
becstelenség  leghalványabb  árnyéka  sem  vetülhetett  rájuk,
ellenkező esetben munkájukat és egzisztenciájukat kockáztatták.
Öltözködésüket,  arcszőrzet-  és  hajviseletüket  is  fentről  érkező
irányelvek  szabták  meg.  Akkoriban  még  nem  létezett
Szerencsejáték Felügyelet, sem Szerencsejáték Törvény, és ez a
tény némileg indokolttá tette a szinte katonai fegyelmet. És ha már
a  katonaságnál  tartunk:  Nők  nem  lehettek  krupiék  egészen  a
kilencvenes évek elejéig, bizonyos országokban pedig máig sem.

Magasan  kvalifikált  munkaerőről  beszélünk  tehát.  Egy
alapképzés minimum hat hónapig tartott. A jelölteknek átlagosan
90%-a  morzsolódott  le.  A  szerencsésekre  pedig,  akik  asztalhoz
kerülhettek (hátuk mögött egy rutinos, öreg krupiéval) még több
évnyi  gyakorlat  várt,  mire  elmondhatták  magukról,  hogy  igen,
képes  vagyok  az  elvárt  szinten  kiszolgálni  azokat  a
kaszinólegendákat,  akiket  Európa  összes  házában  ismernek  és
néven szólítanak.  Akik hónapokat töltenek egy-egy új  szisztéma
kidolgozásával,  hogy  aztán  golyóadás  után  a  krupié  nyakába
zúdítsák azt, akinek ily módon néha egy perce sem marad a játék
megértésére,  kiszámolására,  a  pénz  zsetonra  váltására,  a
visszajáró  kitolására,  és  a  zsetonok  pontos  felhelyezésére…
(Mindezt  hajnali  kettőkor,  idegen nyelven.)


