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Megtörténhet-e nálunk is a len-
gyelországihoz hasonló tragédia, 
amelynek során öt tinédzser lány 
életét követelte egy szabaduló-
játék? – erre a kérdésre kerestük 
a választ Lénárt Zoltánnal, aki 
Nagyváradon és Temesváron is 
üzemeltet szabadulószobát.

 » BÁLINT ESZTER

T öretlen népszerűségnek ör-
vendenek, és sorra nyílnak Er-
délyben is a szabadulószobák, 

Magyarországon pedig lassan meg-
számlálhatatlan az érdekesebbnél 
érdekesebb tematikákkal csábító exit 
game-ek, vagyis szabadulós játékok 
száma. Az elmúlt időszakban még-
sem emiatt kapták fel a fejüket azok 
is, akik talán soha nem hallottak ar-
ról, hogy sokan pénzt és időt nem 
kímélve bezáratják magukat egy szo-
bába, hogy aztán onnan különböző 
trükkökkel kiszabaduljanak. Egy hete 
Lengyelországból érkezett a tragikus 
hír: öt tinédzserkorú lány vesztette 
életét, egy férfi  pedig megsebesült egy 
szabadulószobában kitört tűzvész kö-
vetkeztében.

Mint utólag kiderült, a szabadulós 
játékban résztvevő, még ki nem sza-
badult lányok szénmonoxid-mérge-
zésben lelték halálukat. Egy huszon-
öt esztendős férfi t – aki a tűzvész 
idején az épületben tartózkodott 
– égési sérülésekkel kórházba szál-
lítottak. A tűzesetben megsérült 
alkalmazott szerint a fűtésre hasz-
nált egyik palackból gáz szivárgott, 
megpróbálta elzárni. Akkor tűz ütött 
ki, és lehetetlenné tette a szabaduló-
szoba kinyitását. A sérült férfi  ekkor 
kiszaladt az utcára, és arra kérte a 
járókelőket, hogy hívjanak segítsé-
get. A szabadulószoba üzemeltetőjét 
azóta előzetes letartóztatásba he-
lyezték. A lengyel hatóságok pedig 
fokozott ellenőrzésbe kezdtek, és 
azóta több tucat szabadulószoba be-
zárását rendelték el.

Nincs külön szabályozás
A lengyel tragédia nyomán joggal 
tevődött fel a kérdés, hogy előfor-
dulhat-e nálunk is hasonló, végzetes 

baleset. Hiszen szabadulószobákból 
nálunk sincs hiány, többek között 
Nagyváradon, Temesváron, Kolozs-
váron, Brassóban is játszhat, akinek 
kedve szottyan, aki pedig végképp 
függővé vált, számos budapesti hely-
szín mellett számtalan vidéki telepü-
lésen is számos tematikus szoba várja. 

Kérdéseinkkel a hét elején megkeres-
tük az Országos Katasztrófavédelmi 
Főfelügyelőség (IGSU) szóvivőjét, ám 
lapzártánkig nem érkezett válasz.

Lénárt Zoltán, a Temesváron és 
Nagyváradon is szabadulószobát 
üzemeltető Exitgames Kft . alapító-
ja kérdésünkre elmondta, jelenleg 
nincs Romániában külön szabályo-
zás, ami rájuk vonatkozna, ugyan-
azok a törvények érvényesek rájuk 
is, mint egy sarki boltra vagy éppen 
a könyvesboltra.

Fokozott óvintézkedések
Lénárt Zoltán hozzátette, az ő cége 
kialakított magának egy sokkal szigo-
rúbb elvárási listát. Mint részletezte, 
náluk például az ajtók csak virtuáli-
san vannak zárva, így a játékosok bár-
mikor elhagyhatják a szobát. Továbbá 
semmilyen gyúlékony anyagot nem 
használnak a „pálya” kialakításakor, a 
fűtést biztonságos, korszerű technoló-
giával oldják meg, Nagyváradon pél-
dául légkondicionáló berendezéssel. 
Minden szobában emellett úgyneve-
zett törpefeszültséget, vagyis az érin-
tési feszültségnél kisebb feszültséget 
használnak, ezzel is tovább csökkent-
ve a kockázatot. Ha mégis megtör-
ténne a baj, a szobákból kifelé vezető 
úton végig – áramkiesés esetén is – vi-
lágító táblák mutatják a menekülési 
utat, és elérhető közelségben van egy 
„elektromos tűz” oltására is alkalmas 
tűzoltó készülék. Ugyanakkor a cég ré-
széről egy személy kamerákon állan-
dóan követi, hogy mi történik bent, és 
szükség esetén közbelép. Kérdésünk-
re Lénárt Zoltán közölte, náluk amúgy 
még nem fordult elő semmiféle bal-
eset, miközben már 2012. óta vannak 
benne az exitgame-bizniszben, az első 
szabadulószobát Panicroom néven 
Nagyváradon alapították.
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Az önpusztító kormány

A bukaresti kormányoldal az elmúlt két évben minden 
erejét megfeszítve, komoly áldozatok árán elérte, hogy 
támogatóinak száma kevesebb mint a felére csökken-
jen – így értékelhető az IMAS közvélemény-kutató in-
tézet legfrissebb felmérése. Amely azt mutatja, hogy 
a 2016 végén megrendezett parlamenti választásokat 
toronymagasan, a szavazatok közel 46 százalékát 
megszerezve megnyerő Szociáldemokrata Párt (PSD) 
támogatottsága jelenleg már a 17 százalékot sem éri 
el. A brutális népszerűségvesztés – még ha a felmérés 
eredménye talán egy kissé túlzó is – egyértelműen an-
nak tudható be, hogy az elmúlt két évben a PSD – job-
ban mondva a párt elnöke, Liviu Dragnea – vezette kor-
mány össze-vissza csapkodott, mint hal a szatyorban, 
képtelen volt koherens gazdaságpolitikát kidolgozni, 
tevékenysége nagyrészt annyiban merült ki, hogy ide-
oda kapkodva megpróbálta valóra váltani a nyugdíj- és 
béremelésekről szóló, betarthatatlan választási ígére-
teit. Ez masszív gazdasági ámokfutásba torkollt, a rész-
ben megvalósított nyugdíj- és béremelések nyomán 
felélték az államkassza amúgy is szűkös tartalékait, 
ennek pótlására találták most ki a bankokra kivetendő 
„kapzsisági adót”, valamint azt, hogy a távközlési cé-
geket is megsarcolják. Mindeközben a kormányoldal 
másik fő elfoglaltságát az igazságügyi törvények min-
den áron való módosítása jelentette, ami – még ha el 
is fogadjuk az állítást, hogy az ügyészek is követtek el 
visszaéléseket, méghozzá nem is keveset – jórészt azt 
szolgálta, hogy a korrupcióellenes ügyészség és a bí-
róságok munkáját akadályozva megmentsék a korrupt 
politikusokat és a hozzájuk közel álló üzletembereket 
a felelősségre vonástól – elsősorban magát Dragneát. 
És ha mindez még nem lett volna elég, a koalíció még 
egy lapáttal rátett annak érdekében, hogy a lehető leg-
nagyobb mértékben járassa le önmagát és az orszá-
got, amikor Dragnea a választási győzelmet követő egy 
éven belül kétszer is leváltatta a vele összetűzésbe ke-
rült miniszterelnököt. Első ízben ráadásul úgy, hogy a 
PSD bizalmatlansági indítvánnyal buktatta meg a saját 
kormányát, amit a világ egyetemeinek politológia ka-
rain valószínűleg ma is az önsorsrontó politikai ámok-
futás egyik legszemléletesebb példájaként oktatnak.

Nem kétséges ugyanis, hogy a kormányoldal a reg-
nálása óta eltelt két évben folyamatosan önmagát 
lőtte lábon, a konfl iktusok az osztogatások ellenére 
is erodálták a támogatottságát olyannyira, hogy a PSD 
a második helyre szorult vissza a Nemzeti Liberális 
Párt (PNL) mögött. Nem mintha a PNL számára nagy 
dicsőség lenne az alig több mint 17 százalékos támo-
gatottság: ez még nem emelné kormányzóképes erővé 
(mint ahogy a kizárólag a magyarellenes uszítás terén 
jeleskedő párt ennél nagyobb támogatás mellett sem 
igazán tűnne kormányzásra képes pártnak), és a töb-
bi, jobbközép vagy neoliberális kisebb párt sem lehet 
büszke egy számjegyű támogatottsági mutatóira.

Nem csoda, ha a legnépszerűbb ellenzéki „alakulat” 
Klaus Johannis államfő, aki ugyanezen felmérés elnök-
jelöltekre vonatkozó fejezete szerint toronymagasan 
nyerné az államfőválasztás első fordulóját, és komoly 
esélye lenne a második fordulót is megnyerve újrázni. 
Mindez egyrészt azt jelenti, hogy a szétforgácsoló-
dott ellenzék pártjai nem igazán tudták megszólítani 
a kormányoldallal elégedetlen polgárokat, másrészt 
azt, hogy Johannis jó négy évvel ezelőtt kialakult nim-
busza még annak ellenére is megvan, hogy azért jócs-
kán megkopott. Támogatottsága annak is betudható, 
hogy tisztségénél fogva ő az egyetlen, aki érdemben 
is tehet valamit a kormánnyal szemben – igaz, az egy 
dolog, hogy a kormány ámokfutást rendez gazdasági 
és szociális téren, de nem biztos, hogy ezt államfői 
ámokfutással kellene „ellentételezni”. Gondolunk itt 
arra, hogy az utóbbi hetekben Johannis egyetlen téren 
jeleskedik: a kormány bármilyen jellegű kezdeménye-
zéseinek indok nélküli megtorpedózásában. 

Persze a klasszikus bonmot szerint nem közvéle-
mény-kutatást kell nyerni, hanem választást. A májusi 
EP-választásokig pedig a kormányoldal még össze-
szedheti magát, ugyanakkor az ott elért eredmény az el-
lenzék erőit is választás elé állíthatja: összefognak vagy 
továbbra is külön-külön igyekeznek a hiteles kormány-
váltó erő képét kialakítani magukról. Annyi bizonyos: a 
választási verseny még egyáltalán nem előre lefutott.
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 » Egy hete Lengyelország-
ból érkezett a tragikus hír: 
öt tinédzserkorú lány vesz-
tette életét, egy férfi  pedig 
megsebesült egy szabadu-
lószobában kitört tűzvész 
következtében.

Csapatjáték. Világszerte nagy népszerűségnek örvendenek a szabadulós játékok
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Mitől is kell megszabadulni?

A szabadulós játék (más néven: szabadulószoba, kĳ utós játék, angolul: 
Real Escape Game) egy szórakoztató próbatétel, melyben a résztvevőknek 
meghatározott időn belül logikai vagy ügyességi feladatok segítségével 
kell kĳ utni egy szobából vagy szobarendszerből. A játék ideáját az 1990-es 
években megjelent, úgynevezett „room-escape” videójátékok teremtették 
meg. Ezekben a játékokban még a számítógép képernyője előtt kellett egy 
bonyolult kerettörténet helyszíneiről továbblépni, vagyis kiszabadulni. Más 
források az inspirációs hatások közt említik Agatha Christie krimĳ einek logikai 
megoldásait is. Több helyütt is 2006-ra datálják, és a Szilícium-völgybe helye-
zik az első valóságos szabadulószoba indulását, ám ez vitatott, ennél korábbi 
említést azonban nem jelölnek a források. Magyarországon feltehetően 2011-
ben jött létre az első szabadulószoba, nálunk 2012-ben nyílt az első Nagyvá-
radon. A lényeg dióhéjban: a játékosok – általában 2–6 fő – be vannak zárva 
egy szobába, ahonnan minél hamarabb szabadulniuk kell. A legtöbb játék 
a horrorfi lmekből merített ihletet, de találkozhatunk krimivel, tudományos 
témájúval és fi kciós játékokkal is. A legtöbb játékban logikai, matematikai és 
ügyességi feladványokkal találkozhatunk, ellenben jelent már meg műveltsé-
gi tematikán alapuló játék is. A feladatokat egyénileg és csapatban lehet meg-
oldani. Valamely játékban a szerencsére bízzák a játékosokat, máshol konk-
rét utalások vannak a soron következő feladatokra. Lineáris (egymás után 
következő feladatok) és tetszőleges sorrendű feladatsorral is találkozhatnak a 
résztvevők attól függően, melyik helyszínt választják. (Forrás: Wikipédia)




