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Elõszó
2000 novemberében jelent meg könyvem Gondolkodom, tehát nyerek! címmel. A nem túl vaskos mû megírásával  azon kívül, hogy egy kis
pénzt keressek  az volt a célom, hogy szórakoztató módon vezessem be az érdeklõdõket a szerencsejátékok elméleti alapjaiba, és tanácsokat
adjak a nyeremény várható értékének maximalizálásához. A kiadvány a könyvesboltokban többnyire a matematikakönyvek mellé került, és ennek megfelelõen lassan, de bizonytalanul fogyott. Szerencsére hamarosan látszott, hogy a
szerény számú olvasó megkedvelte a könyvecskét, és a szájpropaganda hatására az alsó polcokról kezdtek eltünedezni az ott heverõ példányok. Közben a sajtó is felfedezte magának a hiánypótló alkotást, és nagy meglepetésemre még
a kiadás után két évvel is jelentek meg róla ismertetõk, és rendszeresen hívtak fel olvasók tanácsokat kérve.
2002-ben történt valami. A felhalmozódó nyereményalap hatására kitört a szinte hisztérikus
lottó-láz. A környezõ országokból tömegek jártak
át hozzánk tippelni, nem volt olyan nap, hogy valamelyik tévé- vagy rádióadó ne foglalkozott volna az eseményekkel. A témában korábban megjelent anyagok is az érdeklõdés középpontjába ke-
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rültek. Bár ezek a mûvek egyáltalán nem jelentenek elõnyt az ötös eléréséhez (könyvem sem),
mégis szinte mindennapos vendég lettem a tévéés rádióstúdiókban. A délutáni talk-show programokon kívül többször is szakérthettem Az este
címû politikai mûsorban is. Amikor elmondtam,
hogy a telitalálatra minden szelvény egyforma
eséllyel pályázik, a mûsorvezetõ felkiáltott: De
hiszen akkor Ön a semmirõl írt könyvet! Hát,
nem én lettem volna az elsõ De nem errõl volt
szó. Az, hogy nem mentem bele az áltudományos
halandzsába, még nem jelenti azt, hogy akár a lottó esetében is ne lenne döntõ szerepe a taktikának a várható nyereményre.
Nemrég a már-már ismét elfeledett könyv egy
újsághír kapcsán újra elõkerült. Három kalandor
hatalmas összeget, több mint ötszázmillió forintnak megfelelõ valutát nyert a londoni Ritz szálló
kaszinójában. Egyikük magyar volt. Az általuk
használt módszert  a rulettgolyó becsapódási
helyének számítógépes kiszámítását  akár könyvembõl is vehették, hiszen ennek lehetõsége már
ott szerepelt. Mikor az Index internetes portál
külön cikkben ismertette a már csaknem négyéves könyvet, felmerült az újabb kiadás gondolata. A kiadóval közösen a változatlan utánnyomás
helyett a korszerûsítés mellett döntöttünk. Az
adatok aktualizálása mellett (pl. a szelvényárak
növekedése és a nyereményalap-felosztás válto-
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zása miatt a lottónyeremények várható értékét
újra kellett számolni) a könyvben bõvítéseket
hajtottam végre. Már szinte kész volt a kézirat,
amikor lehetõségem nyílt a hazai lottózási szokásokról egy reprezentatív statisztika készítésére.
Kardos János barátommal nagyszámú szelvény
adatait dolgoztuk fel, és megdöbbentõ eredményeket kaptunk. Nagyon sok olyan kombináció
létezik, amelyet több százan játszanak meg. Lehet, hogy Ön is csak addig örülne az ötösének,
amíg meg nem tudná, hogy csak húszezer forintot nyert? A lottóról szóló fejezetben választ kap
erre. Az eredmények alapján kifejlesztettük A lottó titka szoftvert is, amely bármely számkombinációhoz kiszámítja a várható nyereményeket,
így a felhasználó elõre tudhatja, hogy például négyes találat esetén megközelítõen mennyit nyer
majd. Természetesen e program ismertetése sem
maradt ki e kiadásból. Ezen túlmenõen szót ejtek
a szerencsejáték-ipar változásairól, a játékgépek
újabb generációjáról, kiegészítve néhány újabb
kaszinó- és vetélkedõtörténettel. Remélem, az új
mû is kiállja majd az idõ próbáját.
Ez a könyv tankönyv. Egy tankönyv, mely bevezet a nyerés nem is túl bonyolult tudományába.
Sokan talán úgy érzik, hogy a szerencsejátékok
 nevüknek megfelelõen  kizárólag a szerencsén
alapszanak. Nincs teljesen igazuk. Könnyû belátni, hogy miért. Minden horgász például ilyenfajta
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játékot játszik: nyer, ha bekapja a hal a horgot, ha
nem, veszít. De ki állítaná, hogy minden horgász
egyforma eséllyel fog halat? A horgászat mûvészei tudják, miként váltsák a kapást halra. E könyv
arra tanít, miként készítsük elõ horgunkat, ha
Fortuna kegyeire horgászunk.
A szerencsejátékok számos mû témájául szolgáltak már, Ön azonban mégis egy teljesen újszerû könyvet tart a kezében. Olyan átfogó analízis
e területrõl, amely nemcsak pontos és könnyen
érthetõ elemzést ad az esélyekrõl, hanem világos
útmutatásokkal is szolgál arra vonatkozóan, miképpen növelhetik a játékosok esélyeiket a maximumra.
Természetesen nem állítom, hogy az itt leírt útmutatásokat követve az Olvasó rövid idõn belül
biztosan százmilliókat (de legalábbis milliókat)
nyer majd. Nyilván Ön ezt el sem hinné, hiszen ki
lenne olyan bolond, hogy könyvek írásával foglalkozzon, ha a jövõ heti lottószámok kiszámításával
pillanatok alatt milliárdokat kereshetne? E könyv
szerzõje sem ígéri ezt, azt azonban elmondhatja
magáról, hogy hosszútávon  néhány év alatt  a
szerencsejátékok révén több százezer (és sajnos
nem több millió) forintnyi nyereségre tett szert
anélkül, hogy különösebb szerencse érte volna. E
tudományt foglalja össze e mû.
A könyv Bevezetése alapján kiválaszthatja,
mely játékok felelnek meg leginkább az Ön lehe-
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tõségeinek, elképzeléseinek. Konkrét tanácsot
kap arra vonatkozóan, hogy a rendelkezésére
álló összeg függvényében melyik az a játékforma, melyen legnagyobb eséllyel nyerheti meg az
elképzelt nyereményt. A könyv a szerencsejátékokat három csoportban tárgyalja, minden fejezetet egy rövid  fiktív  történet vezet be. A
könyv nem foglalkozik a tippmix, a lóverseny- és
a totófogadásokkal, mivel ott az esélyek nem számíthatóak ki tisztán matematikai alapon.
A kiadó e mûvet korlátozott példányszámban
jelenteti meg. Ennek oka az, hogy az itt ismertetett statisztikus módszerek érvényüket vesztik,
ha túl sokan alkalmazzák azokat. Ezért a könyvet
vagy annak részeit  különösen a lottójátékokról
szóló fejezetet  semmiképpen ne másolja le, hiszen ez az Ön érdekeit sérti!
A könyv írásakor a szórakoztatásra és közérthetõségre törekedtem. Igyekeztem kerülni a matematikai szakkifejezéseket, a szakirodalom bonyolultnak tûnõ képleteit is lefordítottam a
mindennapok nyelvére. Így minden elõképzettség nélkül bárki bátran belevághat akár a valószínûség-számításról szóló részek tanulmányozásába is.
Hát akkor: jó szórakozást a könyvhöz, és szerencsés horgászatot!

www.interkonyv.hu

© Bóc István, Kaján Tibor

15

