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Mindenkinek jár a taps
„Sámánhajó” – meditáció vaksötét teremben. A részt-
vevők utazását saját belső barlangjukba gitár, dob és 
sámánzene kíséri. Az egyik hölgyben olyan érzelmek 
törnek fel, hogy „végigbőgi az egészet”, de másnak is 
intenzív élményt nyújt.

– Megéltem egyfajta transzállapotot. De hogy mi-
lyen volt? Olyan szavakba önteni, mintha a medence 
szélén mesélnék neked az úszásról… – mondja Pál Ad-
rienn, ezért a víz helyett a tűzről kérdezem. – Nem az a 
fontos, hogy átmész-e a parázson, hanem hogy olyan 
döntést hozz, amellyel teljesen azonosulni tudsz. Aki a 
parázsszőnyeg előtt úgy dönt, hogy akkor és ott nem 
vállalja be, azt is megtapsoljuk. 

Ő a tűzzel kapcsolatban „tesóságot” érez. Amikor a 
lángok felé megteszi az első lépést, azt érzi, rokon a 
tűzelemmel. Ez érvényes akkor is, ha mécsest éget, de 
ha lábos alá gyújt, már nem. Az más minőségű tűz.

Van, akinek a legősibb félelmét perzselik el a lángok. 
– Féltem a tűztől. Féltettem tőle a gyerekeimet, és 

egy fát, van, aki a fövenyre fekszik, más leguggol, a 
füvet simítja. Tökéletes a csend, senki nem beszél. Jól-
esik. Bennem mély nyomot hagy egy körömnyi tövis, 
más magasztosabb emlékekkel gyarapodik.

– Percekig öleltem egy fát, utána olyan piros volt a 
karom, mintha megcsípett volna valami. Nem értettem. 
Aztán arra jutottam, hogy ez a fa lenyomata. És ráesz-
méltem, hogy akit mi megölelünk, annak a lenyomata 
is velünk marad – meséli később Szabó Éva Barbara, 
aki már tízéves tűzönjáró múltra tekint vissza.

Egy alacsony, kedves arcú fiú vaskos fadarabbal ér-
kezik.

 – Kitűnt a többi közül – mosolyog. Fodor Endre még 
nem járt tűzön, márciusban „pattant be” neki az ötlet, 
azóta rengeteget foglalkozott a témával. Egy elektro-
nikai boltban eladó, kollégái viccelődtek, ne is próbál-
kozzon majd azzal, hogy befekszik a kórházba pihenni. 

– Hatalmas mérföldkő lesz az életemben. Ha már vé-
gigcsinálom az egész napot, biztos, hogy átmegyek a 
végén a parázson.

– Gyertek, gyertek, gyerteeek! Lelkének világát kivi-
rágozzátok! – kántálja a szellemeknek a sámándobos 
férfi. Úgy negyvenen álljuk körül mezítláb, egy-két ka-
maszt leszámítva mindenki harminc felettinek tűnik. 
A reggeli tisztáson sátor, zászló, valamint egy nagy 
farakás árulkodik arról, miért vagyunk itt. A vezető, 
Tarr Bence László elárulja, hogy már az egyfajta szű-
rő, hogy a tűzönjárást nehezen megközelíthető helyre 
szervezik. (Dorkó Dániel fotós kollégámmal mi is bo-
lyongtunk fél órát, mielőtt a lajosmizsei tanyát megta-
láltuk.) A beszédét botos tánc, farkasüvöltés, majd egy 
indián szertartás, a négy égtáj köszöntője követi. Utób-
binak köszönhető, hogy a Costa Rica-i esőerdőkön kí-
vül a tűzönjárást még soha nem zavarta meg eső. 

Öleljük a terMészetet
A sűrű erdő közepén, egy óriási fa körül állunk kézen 
fogva, cipő nélkül, az izmosabb fiúk már félmeztele-
nek. A mester arra kér minket, kerüljünk lelki kapcso-
latba a természettel. Szétszóródunk, sokan átkarolnak 
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rettegtem, ha megszólalt egy sziréna, hogy ég a há-
zunk. Meditáció közben megjelent, hogy előző életem-
ben gyógyítottam, de megégettek boszorkányság mi-
att – mondja Keleti Dorottya, aki azért kezdett ezekre 

a ceremóniákra járni, hogy leszámoljon aggodalmaival. 
(Egyébként a vörös hajú nő később szinte felszántja a 
parazsat.)

– A program az önkorlátozó hiedelmeinkről, belső 
határainkról szól. Rávezetjük a résztvevőket arra, hogy 
felismerjék, a teljesítőképességük vélt és valós hatá-
ra között óriási a távolság – mondja a rendezvény tűz-
mestere, Illés Gergő. – Az újoncok általában egyszer-
kétszer sétálnak át, de akik már sokadszorra jönnek, 

„tűzbŐL   
 Jöttem 
        régeN…”

a tűzönjárók szerint bárki sértetlenül 
átsétálhat a hat-nyolcszáz fokos 
parázson különösebb hókuszpókusz 
nélkül, csupán hinnie kell abban, 
hogy meg tudja csinálni. ám ha valaki 
nem azonosul a döntésével teljesen, 
szó szerint megégetheti magát. 
a tűznek nem lehet hazudni.

„Nem az a fontos, hogy átmész-e a parázson, 
hanem hogy olyan döntést hozz, amellyel 
teljesen azonosulni tudsz.” 

riport

Aki este parázson 
szeretne járni, annak egy 
kis mezítlábas séta nem 
okozhat gondot

Laci és éva tűzzel 
pecsételték meg 
szerelmüket
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azok táncolni is szoktak a parázson, vagy a hátukra 
kapják társukat, és úgy mennek át a tűzön. Számunkra 
ez igazi szenvedély. Minden negyedévben ugyanazzal 
a kezdeti lelkesedéssel vágunk bele.

A magas fiú pszichológus, szerinte nem véletlen, 
hogy a résztvevők többsége nő, a klasszikus férfi sze-
repbe nem illik bele, hogy a lelkével foglalkozzon.

szerethetők leszünk?
Tarr Bence László trénerként is dolgozik, a tűzönjá-
rást négy éve kezdte használni tréningeszközként is, 
amikor először javasolt csúcsvezetőknek ilyen extrém 
programot. Azóta több ezer – különböző háttérhez, vi-
lágnézethez tartozó – embert vitt már át a parázson. 

A tűzönjárás a világ összes táján, az összes vallásban 
előfordul, Görögországban és Spanyolországban még 
ma is tartanak keresztény ünnepeket, amelyeknek a pa-
rázs is eleme. A világrekord százhetven méter, a vezető 
mesterek az egyik találkozón húsz percig álltak a pa-
rázson, vagyis ameddig az ki nem hűlt. Bence minden 
évszakban szervez tűzönjárást, vallja, hogy lelkünk a 
természet ritmusához igazodik, ezért a résztvevők más 
élménnyel gazdagodnak ősszel, mint például nyáron. 

– A többség elégedetlen önmagával, legnagyobb fé-
lelme, hogy nem elég jó, nem szerethető. Azzal, hogy 
átkelnek a tűzön, hinni kezdenek magukban, a lángok-
ban elpusztul az, ami káros, terhes – tanítja nekünk Ben-
ce a délutáni csendes pihenő közben. – A tűznek nem 
lehet hazudni, mert azonnal büntet. Ha nem hiszünk ab-
ban, hogy sértetlenül átmehetünk, csak kíváncsiak va-
gyunk, mi történik, megégetjük magunkat. 

őseinktől kaptuk
Hiába számítok kórházi sorozatba illő anekdotákra, a 
szerezhető sérülések kapcsán csak a hólyagot említi. 

– A jelentkezők kilencvenkilenc százaléka elsőre sér-
tetlenül átmegy. Mulatságos, de akadnak olyanok, akik 
nagyon is szeretnék, ha lenne valami nyoma, hogy tű-
zön járt. Elsőre nem éreznek semmit. Aztán másodszor 
megkapja őket a parázs, mert az az elvárásuk. Büszkék 
a nyomokra. Olyan ez, mint a bokszolóknál a monokli.

Végigvesszük a leggyakoribb tévhiteket. Bódítószert 
kevernek a résztvevők ebédjébe? Még azt se enged-
jük, hogy alkoholt igyanak. Elég, ha gyorsan szalad 
valaki? Azok a tudósok, akik ezt akarták bizonyítani – 
ezért hittek benne (!) –, sértetlenül mentek át a tűzön, 

gyanakvó társuk – akit nem avattak be – ugyanolyan 
tempó mellett megégette magát. Vizes a lábuk? Senki 
nem mártja a lábát vödörbe. De akkor miért működik?

– Abban hiszek, hogy ez egy etológiai csökevény. 
Régen rengeteg erdő-, bozóttűz volt, az ember lángo-
kon át menekült. A tűzimmunitást tudományosan elis-
merik, de az okait még mindig nem tudják. Az én meg-
győződésem, hogy velünk született képesség, nem 
kell hozzá lelki gyakorlat, nem kell hozzá vallás, csak a 
rendíthetetlen önbizalom, hogy működik. Minden a fej-
ben dől el. Ha készülök rá, megfoghatok egy izzó va-
sat, ha véletlenül hozzáérek egy forró edényhez, meg-
éget – mondja. – A gyerekekben viszont van egy józan 
fék. Nem képesek egy szintén velünk született gátat 
átlépni; érzékelik a forróságot, és nem tudnak az ösz-
töneikkel szemben irracionálisan dönteni. 

A parázson háromféle lelkiállapotban lehet átmen-
ni. Az egyik a harag, amikor a tüzet le akarjuk győzni, 
a másik az ősbizalom, miszerint a lángok nem bánthat-
nak minket. A harmadik eset a gyakorlottabbakra jel-
lemző, őket „hívja” a tűz.

égjen a véreM!
Bealkonyodik, kész a máglya, a tűzmester disznóper-
zselővel gyújt alá. Körbejárjuk, zeng a dob, szól az ősi 
dal: „Tűzből jöttem régen, tűzből, hogy égjen a vérem.” 
A láng több méter magas, hihetetlen a forróság, rám 
olvad a nadrág, arcomról folyik a víz. Amikor csillapo-

dik a tűz, átugrálunk rajta, majd a parazsat tekergő  
kígyó formájára gereblyézik. 

– Nyitva van az aranykapu! – kiált Bence. Egy férfi 
lép a vörösen izzó ösvényhez, kezét széttárja, mélyet 
lélegez. Nekivág, úgy gyalogol, mintha a járdán men-
ne. Megtapsoljuk. Mindenki átmegy: fiatal, idős párok 

kézen fogva, az egyik fiú még talicskázni is akar. Hűlni 
kezd a parázs, a tűzmesterek összegereblyézik, moz-
dulatuk akár a sírásóké, amikor a földet a koporsóra 
kaparják.

Az újonc Endre is sértetlen marad, teljesen felpörög, 
alig bírja kivárni, hogy ismételhessen.

– Egyáltalán nem éget! Falak omlottak le… Hihetet-
len, ezt mindenkinek ki kell próbálnia! Ezt… Ezt nem le-
het elmesélni, meg kell tapasztalni. Menj neki!

Még hárítok, de arra gondolok, hogy eddig minden-
kinek sikerült. Kedvesek, bátorítanak. Teszek pár kört, 
odaállok a tűz elé. Széttárom a karom, beszívom a le-
vegőt, már bennem dübörög a dob és a kórus. Tűzből 
jöttem régen… Rálépek a lüktető parázsra. Talpamat  
simogatja a puha, meleg homok.

„Minden a fejben dől el. Ha készülök rá, 
megfoghatok egy izzó vasat, ha véletlenül 
hozzáérek egy forró edényhez, megéget.”

riportAlázattal kell 
fordulni a 
természet felé

tarr bence László  
már több ezer embert  
vitt át a parázson

A máglyára mindenki vitt 
egy marék forgácsot

A lángokban elpusztul az, 
ami káros és terhes


