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Kalandozás a szcientológia „csodaországában”

Előszó
Ez a könyv azzal a szándékkal íródott, hogy saját történetem
bemutatásával egy viszonylag pontos képet adjon a szcientológia
mozgalom és az egyház magyarországi és nemzetközi
tevékenységéről.
Több mint tíz évig voltam szcientológus, és egyben az egyház
munkatársa is.
Amikor 1995-ben bekerültem a körbe, nem volt igazán
lehetőségem arra, hogy alaposan tájékozódjak az egyházról, az általa
képviselt filozófiáról ily módon felelős döntést hozhassak.
Ebben a könyvben igen részletesen be fogom mutatni az
egyház működését, valamint azt is, hogy mi zajlik a Sea
Organizationben, a szcientológia legelkötelezettebb híveiből álló
csoportban, amelyet az egyház a szerzetesrendjének igyekszik
beállítani.
Több helyen idéztem is Hubbardtól; a szcientológia tanításait
bemutató idézeteket változtatás nélkül emeltem át az eredeti,
hivatalosan kiadott magyar szcientológia anyagokból. Azt
mindenesetre fontosnak tartom már az elején megjegyezni, hogy a
szcientológusok többsége jó szándékú, tisztességes ember, és nem
nagyon vannak tudatában az egyház sötét titkainak. Velük semmi
bajom nincs – szabadon hihetnek L. Ron Hubbard, az egyházalapító
tanításaiban, és használhatják módszereit.
De semmiféle szervezetnek nem lehet joga ahhoz, hogy
szisztematikusan kiforgasson embereket az összes vagyonukból, és
gyakorlatilag rabszolgasorba döntse őket a szent cél érdekében – a
családok szétveréséről és más járulékos károkról nem is beszélve.
Mindemellett pedig vagyonokat költenek a csillogó felszín

fenntartására, és gyökeres ellentétét prédikálják annak, amit
gyakorolnak.
Gyakran felteszik a szcientológusoknak ezt a kérdést,
miközben úgymond szellemileg fejlődnek az egyházban: „Szeretnéd,
ha más is a tiedéhez hasonló nyereséget érne el?” A válaszom erre
egyértelmű NEM, és be fogom mutatni, miért gondolom így.
Továbbá túl sok kárt, túl sok megtévesztést és manipulációt,
túl sok hazugságot és túl sok tönkretett életet láttam ahhoz, hogy
csöndben maradjak. Ezen szervezet valódi tevékenységeinek
közismertté kell válnia.

Első fejezet

A kis barna templom a völgyben1
A könyv, amely mindent megváltoztatott

1994 nyarán egy minden más szempontból
eseménytelen napon közkedvelt, ámde kissé
excentrikus magyartanárunk egy könyvet
prezentált az osztálynak. A téma láthatóan
igencsak felkavarta. A fedelén, amelyet egy
vulkán dominált, hatalmas aranybetűkkel
domborodott a „Dianetika” szó – mintha már a
fedél is maga alá akarná gyűrni olvasóját.
Szerette a szokatlan témákat (amelyeknek gyakran semmi
köze sem volt gyönyörű magyar nyelvünkhöz). A könyvvel
kapcsolatban közölte velünk, hogy Hubbard vagy őrült, vagy pedig
zseni, valamint azt is, hogy soha nem látott ennyi kinyilatkoztatást az
ember természetéről egyetlen könyv oldalain belül.
Nos, nézzük csak ezt meg közelebbről – gondoltam
magamban. Akkoriban, másodikos gimnazista koromban eléggé
belemerültem az akkor Magyarországon újdonságnak számító
szerepjátékba, minek következtében elkezdtem érdeklődni a
természetfeletti képességek és az emberi tudás fehér foltjai iránt. A
sci-fi és fantasy könyveket is faltam, különösen Asimov Alapítvány1
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sorozata nyűgözött le, de bizonyos fantasy művek is megfogtak.
Egyébként Hubbardot sci-fi íróként már ismertem, olvastam tőle pár
novellát. Akkor a hivatalos sci-fi írókat pontozótáblámon csak
közepesnek értékeltem. A fő érdeklődési körömtől, a matematikától
és a számítástechnikától távol álló témák tanulmányozását
szórakoztatónak találtam.
Kivettem hát a Dianetika c. könyvet a helyi könyvtárból, és
végig is olvastam. Az egész könyv egy hosszú esszének tűnt, amelyet
egy túlságosan magabiztos és arrogáns ember írt, aki nagyon, de
nagyon autentikusnak és legitimnek akart tűnni. Igen jól tudtam, mit
jelent túlságosan magabiztosnak és arrogánsnak lenni, ugyanis én is
ilyen voltam ekkoriban szülővárosom, Pécs egyik legjobb
gimnáziumának tanulójaként, kiváló tanulmányi eredményekkel.
„Ön most egy kalandba kezd. Kezelje hát kalandként. És
kívánom önnek, hogy soha többé ne legyen ugyanaz az ember.” – írta
Hubbard rögtön az első oldalon. Mondjuk úgy, hogy akkor még nem
is sejtettem, mennyire teljesülni fog ez a kívánsága.
A könyvből kiderült, hogy Hubbard rájött minden emberi
szenvedés okára, sőt, képes ezeket meg is szüntetni. Dióhéjban a
nagy felfedezése: minden emberi szenvedést és betegséget az okoz,
hogy elménknek van egy része, az ún. „reaktív elme” (a tudatalatti).
Ez a reaktív elme fájdalom és öntudatlanság esetén veszi át a
vezérlést, mindent elraktároz (tehát a körülöttünk zajló eseményeket
képpel, hanggal stb.), és minden, ilyen állapotban elhangzott
mondatot szó szerinti utasításnak vesz, amelyek a későbbiekben
hipnotikus parancsként működnek. Ezeket az állítólag így eltárolt
tudatalatti élményeket Hubbard „engramoknak” nevezte el.
Egy példa: tegyük fel, hogy valakit elüt egy autó, és eszméletét
veszti. Az összesereglett járókelők közül az egyik megszólal: „Nézd a

lábát! Soha nem fog tudni járni!” Ez Hubbard szerint hipnotikus,
tudatalatti parancsként fog hatni, élete végéig tolószékbe
kényszerítve az illetőt.
Sőt, még vadabb dolgokat is állított. Szerinte a külvilág
ingereinek rögzítése már az anyaméhben elkezdődik, és a családi
vitákban ilyenkor elhangzó mondatok is hasonló módon hathatnak.
Például ha a férj megveri terhes feleségét –aminek következtében a
magzat öntudatlan lesz – majd azt mondja, hogy „Nincs szerencsém a
nőkkel”, ez egy életre tönkreteheti a születendő fiúgyerek
párkapcsolatait.
A könyv szerencsére kínált ellenszert is – mi más lett volna az,
mint a Hubbard által kifejlesztett, „auditálásnak” hívott terápia. A
módszer talán a pszichoanalízishez hasonlít legjobban: a terapeuta
(az „auditor”) megkeresgeti az engramokat, a fájdalom és az
öntudatlanság ilyen pillanatait, elmondatja ezeket a pácienssel, így
megszűnik a jelenre gyakorolt káros hatásuk. A terápia során a
születés előtt, az anyaméhben rögzített engramok is terítékre
kerülnek. Amikor valaki az összes engramjától megszabadul, akkor
Clear (tiszta) lesz. A „Clear” állapot Hubbard szerint azt jelenti, hogy
az illető teljesen racionális lesz, minden „aberrációja” elmúlik.
Elsőre abszolút hitetetlennek hangzott az egész. Egyszerűen
lehetetlennek tűnt, hogy egy ilyen horderejű felfedezés ne legyen
része a köztudatnak. Így nem is foglalkoztam vele túl sokat, egy hét
múlva már el is felejtettem Hubbardot és a „tudományát”.
Egy évre rá a legjobb barátom kitöltött egy szcientológia
személyiségtesztet, amelyet ki is értekeltetett a helyi dianetika
központban. Utána meghívták egy dianetika műhelyre. Nem örültem
ennek túlzottan, meg is mondtam neki, hogy messzire kerülje el azt a
helyet.

Akkoriban nem voltam túlzottan jól lelkileg, ez kihatott baráti
kapcsolataimra is. Elég kiábrándítónak találtam az engem körülvevő
anyagi szemléletű társadalmat, és a környezetszennyezés mértéke is
igencsak aggasztott. Úgy éreztem, hogy valami nagy gond van a
világgal, és senki sem foglalkozik igazán a valós problémákkal.
Ráadásul a szellemi beteljesülés utáni vágy nevetségesnek tűnt az
engem körülvevő emberek szemében, akik a „normál” életvitelt, a
vagyonosodást,
családalapítást
stb.
tartották
elsődleges
fontosságúnak. Így a jövő elég sivárnak nézett ki (gimnázium
elvégzése, egyetem, majd pedig egy teljesen normális élet). Ezt
szerettem volna elkerülni, de nemigen volt elképzelésem arra,
hogyan. Úgy tűnt, hogy ennek az életvitelnek nemigen létezik
számomra is vonzó alternatívája.
A barátom közben részt vett a műhelyen. Nem győzte meg
túlságosan az, amit ott látott, hallott és tapasztalt, így nem
foglalkozott tovább a témával.
Egy másik barátom viszont bátorított arra, hogy nézzem meg,
mert ő is foglalkozott hasonló témákkal (Agykontroll, Darnel-tréning,
valamint egy „Fórum” nevezetű mozgalom), és neki bejött a dolog.
Említette, hogy járt a Dianetika Központban is, de neki az nem volt
hiteles. Meglátta ugyanis a Központ igencsak túlsúlyos vezetőjét, és
onnantól fogva számára nem volt hihető, hogy ez a siker receptje.
Némi gondolkodás után úgy döntöttem, hogy egy próbát
megér a téma. Szereztem egy személyiségtesztet a barátomtól, és
kitöltöttem. Akkoriban igen nagyra tartottam magam, és kiváló
eredményre számítottam. Majd egyeztettem is egy időpontot a teszt
kiértékelésére a dianetika központtal, és bementem.
Egy vörös hajú, harmincas éveiben járó hölgy fogadott. A
Szcientológia Egyház lelkésznőjeként mutatkozott be, akit kiképeztek

a személyiségteszt kiértékelésére. Na, ez a téma még bizarrabb lett a
könyv megjelenése óta – gondoltam magamban. Mindenesetre az
arcomon leereszkedő mosollyal helyet foglaltam.
A hölgy közölte velem, hogy felelőtlen, ideges, instabil és
szánalmas valaki vagyok, akinek sürgősen segítségre van szüksége.
Ügyelt arra, hogy nagy hatással legyenek rám ezek az állítások,
többször is megismételte őket, amikor kifejtettem neki kétségeimet.
Sziklaszilárdan kitartott amellett, hogy bizony ez az eredmény, és
szúrós szemmel nézett rám, amikor megpróbáltam ellentmondani
neki, és elmagyarázni, hogy mi is van valójában. Azt is hozzátette nem
is egyszer, hogy a dianetika képes ezen segíteni. A végére teljesen
lehengerelt; úgy éreztem magam, mint akit alaposan elvertek. Az
önbizalmam úgy eltűnt, mintha sosem létezett volna. Az értékelés
után még sétálgattam a városban üres tekintettel, de sok élet nem
maradt bennem. A problémáim maguk alá temettek. Végül úgy
döntöttem, adok a dianetikának egy esélyt.
Egy hét múlva a dianetika műhelyen találtam magam.

Nemzetközi összeesküvés – helyi probléma
Miután kétszer körbejártam a Szcientológia Egyház Pécsi
Missziójának (ez volt a hivatalos neve) épülettömbjét, összeszedtem
a bátorságomat, és beléptem a kapun.
A misszió egy kis lakásban kapott helyet a város főteréről nyíló
egyik kis utcában (furcsamód az utca ennek ellenére szinte mindig
kihalt és csendes). Nem sok „testforgalom” volt, ahogy a
szcientológusok a becserkészendő, gyanútlan járókelőket nevezik.
Az előadó magas, megtermett és igen magabiztos férfi volt.
Először levetített egy rövidfilmet a dianetika alapvető tanításairól. A
könyvhöz képest sok újdonság nem hangzott el.
Ismét felmerült bennem a nyilvánvaló kérdés: Ha ez a módszer
ennyire működőképes és ilyen jó, akkor miért nem használják a
pszichoterápiában?
Meg is kérdeztem az előadótól. Hosszan és hangosan nevetett
(igazi Hubbard-stílusban, ahogy később megtudtam), majd pedig
elmagyarázta, hogy a mentálisegészség-bizniszben érdekelt emberek
ezt megakadályozzák.
Az előadás után ki is kellett próbálnunk a frissen bemutatott
elméletet gyakorlatban – „koauditálnunk” kellett, ami azt jelentette,
hogy párokba kellett állni, és Hubbard módszereinek alkalmazásával
kellett a múltbeli fájdalmas emlékeinket célba venni.
Az egésznek egyfajta „pszichoanalízis kezdőknek” hangulata
volt. A páciensnek (itt „preclear” volt a neve – valaki, aki még nem
Clear) be kellett csuknia a szemét, választani egy múltbeli eseményt,
amelyhez lelki vagy testi fájdalom kapcsolódott (attól persze óva
intettek minket, hogy valami durva eseményt válasszuk elsőre). Az

„auditor”pedig újra és újra elmondatta vele, mi történt; a sikerhez
pedig valahol félúton kellett lenni elmeállapotilag a visszaemlékezés
és az újra átélés között. Ezt addig kellett csinálni, amíg a preclear
láthatóan meg nem könnyebbült, és vidám nem lett.
Választanom kellett egy kisebb érzelmi kellemetlenséget
okozó eseményt „preclear”-ként. Egy osztálykiránduláson történt
kisebb összezördülést választottam. Őszintén szólva, miután többször
elmeséltem a választott eseményt, és kifejtettem, hogyan és miért
vesztem össze az illetővel, tényleg jobban éreztem magam, valódi
megkönnyebbülést éreztem. Máshogy kezdtem látni az akkori
szituációt és az én szerepemet.
Nagyon fontos pillanat volt ez: saját bőrömön tapasztaltam
meg azt, hogy lehetséges szellemileg jobb állapotba kerülni. Ez adta
el nekem a témát, és emiatt döntöttem úgy, hogy ezzel foglalkozni
fogok.
Folytattuk a dolgot egy következő eseményre ugorva, de az
nagyon rosszul sült el. Mondjuk úgy, hogy kissé eltévedtem a
tudatom útvesztőiben, és végül már igen furcsa dolgokat láttam és
hallottam. A misszió auditorának kellett beavatkoznia, hogy
egyáltalán ki tudjak szabadulni a hatása alól. Ezután megtudtam,
hogy ún. e-méteres auditálás szükséges „az esetem feltöréséhez” –
ami az akadályok eltávolítását jelentette az útból, hogy tovább
tudjanak auditálni a Clear állapot eléréséig.
Be is mutatta nekem ezt az e-métert. Első ránézésre leginkább
apám ampermérőjére hasonlított. Az auditor elmagyarázta, hogy az
e-méter az elektropszichométer rövidítése, egy olyan precíz műszeré,
amellyel meg lehet találni a lelki problémák okait. Egy ilyen probléma
esetén a műszer jelez, a probléma eltüntetése után pedig „lebeg a

tű”, azaz a mutató lassan és egyenletesen ide-oda mozog a
számlapon, mintha lebegne felette.
A műszerrel igazolt precizitás, illetve az előzőleg tapasztalt
megkönnyebbülés és a szellemi fejlődés ígérete eléggé motivált
ahhoz, hogy továbblépjek.
A műhely után a misszió ügyvezető igazgatójával beszéltem,
aki elmagyarázta, hogy az ember Hubbard szerint három részből áll –
testből, elméből és lélekből. A lélek vagyunk mi magunk, testbe zárt,
halhatatlan szellemi lények. Az elme nem az agy, hanem az ember
emlékeinek összessége, amely a múltról alkotott fényképszerű
felvételekből áll, és láthatatlanul lebeg az ember körül. A test pedig a
megfogható részünk. A dianetika kezeli az elmét, a szcientológia
pedig a szellemi erőnket bontakoztatja ki.
Megtudtam azt is, hogy a dianetika 1950-es kiadása óta
Hubbard 1986-ban bekövetkezett haláláig feltérképezte az általa csak
„teljes szellemi szabadságnak” nevezett állapotig vezető folyamatot.
A (legalábbis Hubbard szerint) (fél)isteni állapothoz vezető utat
konkrét képességeket ígérő szintekre osztotta.
A „Híd” jobb oldalán a szuperképességekhez vezető auditálási
lépések sorakoztak – ezeket páciensként/preclearként kellett
megkapni. A bal oldalon pedig az adott szinthez tartozó tanfolyamok
szerepeltek, amelyeknek az elvégzésével képzett auditorrá válva
úgymond másokat is szabaddá tehettünk szellemileg.
A dianetika auditálás elé például egy csomó megelőző lépés
került, hogy megfelelően fel tudjon készülni valaki az engramjai
kiirtására. A Clear állapot eléréséhez továbbra is a dianetika
módszereit kellett használni. A Clear utáni szinteket pedig Hubbard
„OT-szinteknek” nevezte el. Az „OT” az „operatív thetán” azaz

„működő thetán” rövidítése, amely egy olyan szellemi lény, aki képes
a szellemi síkon működni, úgymond a természetfeletti képességeit
mozgósítani. Az OT-szintekből tizenöt volt, az OT XV-ös szint
végigcsinálásával érhető el a „teljes szellemi szabadság”, amely – bár
nem volt pontosan definiálva – egyfajta istenszerű létállapotnak tűnt,
ahogy az ember puszta gondolataival képes teremteni és pusztítani.
Az OT-szintek anyaga természetesen bizalmas volt, így a puszta
megnevezésükön kívül semmi többet nem tudtak ezekről elmondani,
hogy egy klasszikust idézzek. Azt is megtudtam, hogy jelenleg az OT
VIII-as szint a legmagasabb, a többit még nem adták ki.
Érdeklődtem az árakról is. A méregtelenítő program 100.000
forint volt, Clearig kb. 4–7 millió forintból lehetett eljutni
Magyarországon, az utána következő szintek az OT VII-ig bezárólag
30–40 millió forintot emésztettek fel, míg az OT VII-es szint
önmagában is évekig tartó, akár több tízmilliós tétel. Szóval jó
esetben 50, legrosszabb esetben kb. 100 millióba is belekerülhetett
az OT VIII-as szint elérése. Ebben az összegben nincsenek benne a Híd
bal oldalán található képzési tanfolyamok, az adminisztratív képzési
tanfolyamok, illetve a különféle adományok sem.
A riasztó árcédulák ellenére egyre inkább érdekelt a téma,
hiszen mindig is azt kerestem, hogy hogyan lehet felülemelkedni a
szürke hétköznapokon, és menő szuperképességekre szert tenni. A
szcientológia pedig mindezt és még sokkal többet is ígért.
Ezután a férfi azt javasolta nekem, hogy első lépésként meg
kellene csinálnom az „Egyszer fenn, egyszer lenn – Hogyan
kerekedjünk felül az élet viszontagságain” elnevezésű életjobbító
szcientológia tanfolyamot, hogy úgymond stabil nyereségeim
származhassanak a szcientológiából, és ne essek vissza, ne veszítsem
el a szcientológia által nyert csodálatos képességeket.

Első és utolsó tanfolyam publikként
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Volt egy kis félretett pénzem, így befizettem a tanfolyamot, és
el kezdtem. Két nap alatt ki is végeztem. Általában én voltam az
egyetlen tanuló a tanfolyamteremben, de maximum hárman voltunk.
Egy ún. ellenőrzőlap segítségével kellett végighaladni a
tanfolyamon egyedül. Abból állt a tanulás, hogy el kellett olvasni egy
adott részt, azután esszéket írni, majd egy hétköznapi, kis használati
tárgyakból (befőttesgumik, gyufásdobozok, dugók stb.) összeállított
ún. „demókészlet” segítségével kellett „demonstrálni” a tanultakat.
Ha kérdésünk merült fel, a tanfolyamfelügyelőhöz kellett fordulni, aki
ilyenkor szinte mindig aziránt érdeklődött, hogy melyik szót nem
értettem. Kissé idegesítő volt ezt így csinálni; hivatalosan az volt az
érv, hogy én magam értsem meg az anyagot, de gyakorlatilag el
kellett fogadni, hogy a szöveg jó, érthető és igaz, és ha valami nem
világos, akkor velem van a probléma.
A tanfolyami csomag egy olcsó papírdossziéba lefűzött,
fénymásolt valami volt; úgy nézett ki, mintha a kalózverziója lenne
valami eredetinek. Maga a tanfolyam az úgynevezett „elnyomó
személyekről” vagy az „SP-kről” (angol rövidítés) szólt, valamint
áldozataikról, a „potenciális bajforrásokról”, avagy „PTS-ekről”.
Hubbard szerint minden betegséget, balesetet, sőt mindennemű
stresszt egy „PTS-helyzet” okoz, amely egy aktív vagy múltbeli
kapcsolat egy gonosz fickóval, egy „elnyomó személlyel”. A múltbeli
kapcsolat alatt azt értette, hogy ha például megvert gyerekkoromban
egy szakállas bácsi, akkor a jelenben egy hasonló külsejű szakállas
bácsi látványa stresszt, sőt betegséget is okozhat.
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valaki, aki nem munkatárs, hanem csak egyszerű tagja az egyháznak; „hívő”

Nem vágott földhöz a felfedezése, egy kicsit erőltetettnek és
valószerűtlennek tűnt.
Egy dolgot azonban becsempészett a gondolkodásmódomba.
Azt elemezgette Hubbard, hogy tizenkét jellemző alapján lehet
felismerni ezeket: akire ráillik a tizenkét jellemvonás többsége, az
elnyomó személy. Az egyik ilyen jellemvonás az volt, hogy vadul
ellenzi a javító szándékú kezeléseket és a pszichoterápiát. Két másik
hasonló is volt: az egyik az, hogy vadul támadja a segítő szándékú
szervezeteket, a másik pedig az, hogy kikel mások segítése ellen.
Egyértelmű volt az üzenet – az embereket segítő szervezet, a hatásos
terápiát nyújtó szcientológia támadói antiszociális személyiségek.
Családtagjaira, rokonaira egy ilyen oktatás után kissé másként néz az
ember – már fel van készítve, hogy támadni fogják emiatt, és bizony
akár elnyomók is lehetnek! Ez egyfajta mentális védelmet épít be a
lebeszélés és a szektázós–agymosós vádak ellen.
Leginkább az keltette fel az érdeklődésemet, hogy elképesztő
mennyiségű anyaga volt az egyháznak. Ha már ott voltam,
megnéztem, hogy mi mást lehet még tanulni. Lenyűgöző volt, hogy
mennyi előadást és írást hagyott Hubbard az utókornak. Látszólag az
egész össze volt rendezve, dátumozva, és valódi tudománynak tűnt.
Ezt pedig az emberi elme és lélek területén én korábban
lehetetlennek tartottam. Ráadásul Hubbard azt állította, hogy
mindent tud az emberi elméről és annak működéséről, a
boldogságról, a drogfüggőség és a bűnözés kezeléséről, az
adminisztráció és a szervezés témaköréről és még rengeteg más
dologról.
Egyértelműen többet akartam tudni a dologról. A tanfolyam
befejezése után interjút készített velem az egyik munkatárs, egy igen
csinos és fiatal hölgy. Megkérdezte tőlem, hogy mit szólnék ahhoz, ha

részidős munkatárs lennék. Ez heti húsz órát jelentene. Fizetés nincs,
de ingyen végezhetem a tanfolyamokat.
Nyári szünet volt, érdekelt a szcientológia, különösebb más
dolgom és tervem nem volt, így hát beleegyeztem. Aláírtam a
munkatársi szerződést 1995. július 15-én, 17 éves koromban.
Technikailag még kiskorúnak számítottam, de ezt akkor
különösebben senkit (így engem sem) érdekelt.

Hogyan legyünk azonnal ügyvezetők
Amikor csatlakoztam a misszió csapatához, körülbelül tíz
munkatársa lehetett, néhányan pedig egy igazi orgban, Münchenben
tanultak. Az „org” gyakran használt szó a szcientológiában; az
organization (szervezet) rövidítése, olyan egyházi szervezetekre
használták, ahol el lehetett menni az előbbiekben tárgyalt Hídon a
Clear állapot eléréséig, de az OT-szinteket már nem lehetett egy ilyen
besorolású szervezetben elvégezni.
A belépés után két rövid tanfolyamot (mi mást?) kellett
megcsinálni, a Nullás és Egyes Munkatársi Státuszt. A Nullás abból
állt, hogy meg kellett tanulni az osztályok neveit, és be kellett járni az
egész missziót (hét osztály és három helyiség volt, így a feladat nem
jelentett nagy kihívást).
Az Egyes pedig egyszerű szervezési alapokat tanított meg,
mint az egyházon belüli kommunikációs rendszer használatát, a
„despatch”-nek hívott belső írásos üzenetek írását, és a munka
mihamarabbi elvégzését annak elhalasztása helyett. Benne volt még
a hírhedt KSW-irányelv is (Keeping Scientology Working, a
„szcientológia működésben tartása” a hivatalos magyar fordítása).
Amikor először olvastam, eléggé összezavart.
Így kezdte Hubbard: „Megjegyzés: ennek az iránylevélnek a
mellőzése nagy nehézségeket okozott a munkatársak körében,
megszámlálhatatlan milliókba került, és 1970-ben világszerte teljes
erőbedobással történő nemzetközi erőfeszítést tett szükségessé a
Szcientológia alapjainak helyreállítására.” Tehát egy olyan időszakról
beszélt, amikor irányelveinek megsértése egy olyan belső
katasztrófát okozott, amelyik majdnem tönkretette az egyházat. Itt

ingott meg először a „hitem” – ha ez egyszer megtörténhetett, akkor
mi a garancia arra, hogy soha többet nem fog?
Megtudtam továbbá, hogy Hubbard szerint a szcientológia az
egyetlen üdvözítő út, sőt, minden más módszer úgymond „gonosz”:
„(…) az emberiség korábban soha nem fejlesztett ki
működőképes mentális technológiát, és ezt hangsúlyozza az a gonosz
technológia, amelyet viszont ténylegesen kifejlesztett – a pszichiátria,
pszichológia, sebészet, sokk-kezelés, korbács, kényszer, büntetés stb.
a végtelenségig.”
A végén aztán istenigazából belelendült:
„Amikor valaki beiratkozik, tekintsd úgy, hogy az univerzum
fennállásának teljes tartamára csatlakozott – sose engedd meg a
»nyitott« megközelítést! Ha elmennek, hagyd, hadd menjenek minél
gyorsabban! Ha beiratkoznak, akkor a fedélzeten vannak, és ha a
fedélzeten vannak, akkor ugyanolyan feltételek mellett vannak itt,
mint mi többiek – győzni, vagy belehalni az igyekezetbe. Soha ne
engedd, hogy félszívvel legyenek Szcientológusok! A történelem
legjobb szervezetei kemény, elkötelezett szervezetek voltak. Egy rakás
puhány, nyámnyila dilettáns még soha nem ért el semmit. Ez egy
kemény univerzum. A társasági máz miatt tűnik szelídnek. De csak a
tigrisek élnek túl – és még nekik sem megy egykönnyen. Mi túl fogunk
élni, mert mi kemények vagyunk és elkötelezettek.
(…)
Mi itt a Szcientológiában nem valami jelentéktelen játékot
játszunk. Ez nem »aranyos«, vagy valami olyan, amit azért csinálunk,
mert nincs jobb dolgunk.

Ennek az egész bolygónak a gyötrelmes jövője, valamint
minden férfié, nőé és gyermeké, aki rajta él, valamint a te saját
sorsod az évek elkövetkező végtelen billióira mind attól függ, hogy
mit csinálsz itt és most a Szcientológiával és a Szcientológiában.
Ez halálosan komoly tevékenység. És ha most elmulasztunk
kijutni a csapdából, lehet, hogy soha többé nem lesz rá másik
esélyünk.”
Akkoriban nem is hittem ezt el, ha őszinte akarok lenni. A
szcientológia azonban továbbra is érdekelt, így nem foglalkoztam a
dolog ezen, kissé fanatikusnak tűnő részével.
Miután túltettem magam a KSW-irányelv okozta
megrázkódtatáson, belemélyedtem a szcientológia szervezési
módszereinek alapjaiba.
Megtanultam, hogy a szervezet méretétől függetlenül egy
bonyolult, kilencosztályos „szervezési táblának” hívott szervezeti
ábrához kell igazítani minden tevékenységet (a misszióknál egy
hétosztályos, egyszerűsített változatot kellett használni). Így a
misszióban a legtöbb munkatárs „osztályvezető” vagy „ügyvezető
titkár” volt – még akkor is, ha rajtuk kívül senki más nem volt az
„osztályban”!
Így én is ügyvezető lettem, méghozzá „területi kontroll
igazgató” (ez volt a hivatalos megnevezés, ilyen helyesírással). Az én
felelősségem volt a „területi munkatársak” (angol rövidítés: FSM-ek)
kontrollálása. Ők nem voltak az egyház munkatársai, hanem olyan
„hívők”, akik azzal foglalkoztak, hogy másokat beszerveztek az egyház
szolgáltatásaira, és azok befizetései után 10-15% jutalékot kaptak.
Eléggé büszke voltam magamra, hogy ilyen pozíciót kaptam
ilyen fiatalon. Meséltem erről a szüleimnek (akik elég gyanakodva

figyelték az egész vallási karriert), és ők persze jót nevettek azon,
hogy „ügyvezető” lettem.
Elkezdtem végezni a feladataimat – gyűlést szerveztem a
területi munkatársaknak, adtam nekik tanulnivalót, adminisztráltam a
„kiválasztó céduláikat” és a jutalékaikat, és segítettem máshol is, ha
kellett.
A szcientológia még úttörő fázisban volt ekkor
Magyarországon. Az egész országban összesen egy Clear volt, a
budapesti misszióban volt egy képzett auditor, OT pedig egy sem,
csak külföldről érkeztek néha segíteni és előadásokat tartani. A
szcientológusok túlnyomó többsége még csak valamennyi dianetika
auditáláson volt túl, páran pedig megcsinálták a Híd első lépését, a
„Méregtelenítő programot”. Ez egy igen intenzív program, amelynek
keretében futni kellett, megadózisban szedni a vitaminokat, valamint
szaunázni „a mérgek kiizzadására”. Szinte semmi nem volt meg
magyarul; majdnem az összes lefordított anyag nemhivatalos,
engedélyezetlen fordítás volt.
Abszolút semmit nem tudtunk a szcientológia sötét oldaláról –
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nem hallottunk az Operation Snow White -ról, a Sea Org pedig még
nem jelent meg a megmentésre kiszemelt bolygó ezen részén. Az
egész mozgalom ekkor szellemi fejlődésre vágyó, jó szándékú
emberek szövetségének tűnt. Az itt dolgozó embereket komolyan
3

Operation Snow White (Hófehérke-hadművelet): a szcientológia egyház egyik, 1970es években zajló masszív projektjének belső elnevezése. A célja az volt, hogy
megsemmisítse a szcientológiáról és annak alapítójáról, L. Ron Hubbardról szóló
kedvezőtlen feljegyzéseket és dokumentumokat. A projekt során több mint 30 ország
136 kormányhivatalába, nagykövetségére, külképviseletére és szcientológiát kritizáló
szervezetébe épültek be az egyház emberei, és tulajdonítottak el dokumentumokat. Ez
volt az USA történetének legnagyobb beépülési eseménye, az egyház több mint 5000
fedett ügynöke vett ebben részt.

motiválta az, hogy másoknak segítsenek, és teljesen meg voltak arról
győződve, hogy a helyes úton járnak. Ettől még a minimális fizetés, és
a spártai körülmények sem tántorították el őket. Semmit nem
tudtunk a magasabb OT-szintek tartalmáról, az ott leírt, sci-fibe illő
dolgokról, sem pedig a felső vezetésben uralkodó durva
bánásmódról. Csak Hubbard „Az ember története” c. művének egy
kalózfordítása járt kézről kézre a magyar szcientológusok között,
amely egyfajta betekintést engedett a magasabb szintű OT-cuccokba.
Képzésem részeként két tanfolyamot még elvégeztem. Az
egyik a „Kommunikációval a siker felé” néven futott. Hubbard
kommunikációs gyakorlatainak üzletemberek és értékesítők igényeire
faragott, lebutított változata volt. A tanfolyam fokozatosan vezette
végig a tanulót a kommunikáció különféle fázisain, amelynek szerinte
első lépése az, hogy az illető egyáltalán ott van lelkileg. Az volt
Hubbard alapelve, hogy alkotóelemekre szedte a kommunikációt: ott
lenni, beszélni valakihez, képesnek lenni fogadni a választ, majd
válaszolni, újra megismételni a megválaszolatlan kérdést (ha
szükséges) vagy visszaterelni a beszélgetést az eredeti témára (ha
szükséges), végül pedig lezárni a beszélgetést. Ezeket az elemeket
kellett külön-külön gyakorolni. Az „ott lenni”-t úgy kellett például
gyakorolni, hogy csukott szemmel kellett ülni egy széken, nem
gondolva semmire, csak ott lenni. Ez valójában igencsak hasonlít egy
buddhista meditációs technikára, de akkor ezt még persze nem
tudtam. Nehezen birkóztam meg ezzel (bár a tanfolyamfelügyelő
óriási potenciális szellemi nyereségekkel kecsegtetett), elég soká
tartott, míg teljesíteni tudtam az elvárt szintet. Sokkal érdekesebb
volt a „heccelés”: ülni kellett egy széken, és rezzenéstelen arccal
tűrni, ahogy tanulási partnerünk megpróbál viccekkel, ordítással,
vagy amivel csak akar, reakciót kiváltani belőlünk. Ezeket
„konfrontálni” kellett – azaz kitérés és meghátrálás nélkül
szembenézni vele.

Utólag visszatekintve ez a képesség egyszerre volt áldás és
átok. Kétségkívül hasznos, ha az ember nehezebben akad ki, és nem
ugrik a provokációkra, ugyanakkor le is gátolja a megfelelő érzelmi
reakciókat. Ezenkívül – rám legalábbis – volt egy rejtett mellékhatása:
jobban toleráltam az egyházban zajló őrült dolgokat, kevésbé
zavartak, és sokkal több mindent elviseltem, mint kellett volna. Ez
tulajdonképpen hozzájárult ahhoz, hogy jóval tovább szcientológus
maradjak, mint kellett volna, mivel sokkal jobban hatott rám a
hubbardi tanítás. Valahol persze ez a hubbardi ideál része volt – az ő
ideális világában nem léteznek érzelmek, csak feltétlen
engedelmesség az ő tanai és szervezetei iránt, a teljesítést és munkát
akadályozó felesleges érzelmi kitörések és reakciók nélkül.
A tanfolyam lezárása után némi javulást valóban tapasztaltam
kommunikációs képességeim terén, de nem volt sem túl drámai, sem
pedig tartós.
A másik tanfolyam az „FSM specialista kalap” volt. (A „kalap”
kifejezés a szcientológiában egy meghatározott szervezeti pozíciót, az
ahhoz tartozó szakmai képzést és annak anyagait egyaránt jelenti.)
Ez már érdekesebb volt abból a szempontból, hogy igyekezett
a jutalékért dolgozó külső munkatársnak olyan eladási módszereket
adni a kezébe, amivel el tudja adni a témát másoknak.
Nem sok tapasztalatom volt a szcientológia eladásának terén
(a családommal már az elején kútba esett), mást se nagyon adtam el,
így nem nagyon tudtam mihez kötni az ismereteket.
Pár dolog azért megragadt bennem. Az egyik az volt, hogy az
eladási módszert Hubbard egy Les Dane nevű autóértékesítőből lett
eladási gurutól importálta, akinek a könyve, a „Holtbiztos lezárási
technikák” volt a szcientológia értékesítőinek Bibliája (az értékesítők

„regisztrátor” néven futottak, ugyanis Hubbard elképzelése szerint
úgy tolonganak az emberek a szcientológiáért, hogy csak regisztrálni
kell a rengeteg jelentkezőt). A szcientológiára való térítésre, az ún.
terjesztésre is volt „működő technológia”. Négy lépésből állt: 1)
kapcsolatfelvétel 2) kezelni az illető szcientológiával kapcsolatos
fenntartásait (az internet-hozzáférés elterjedése előtt ez könnyebb
volt) 3) megtalálni a „romját” – ez egy olyan dolog, amiről az illető
úgy érzi, hogy egy idő után romba dönti és tönkreteszi, pl. rossz a
házassága, nem tud tanulni, alkoholgondok, valami családi probléma
(anyós, gyerek stb.), pénzügyi nehézségek, munkahelyi konfliktusok
stb. –, utána jól bele kell nyomni a problémába, elhitetni vele, hogy
ez csak rosszabbodni fog; ő nem fogja tudni megoldani, mert ugye
eddig sem sikerült; és tényleg kell neki segítség, ami nem tűr
halasztást 4) ezután pedig felíratni a neki megfelelő szolgáltatásra.
Tulajdonképpen a „romkeresés” céljait szolgálta az ingyenes
személyiségteszt, amelynek ez a célja: belenyomja az embert a
legnagyobb problémájába, hogy megoldást akarjon, majd a kezébe
adni a szcientológiát, hogy ez a kiút.
Ezekre oktattam én is az embereimet, és ezt próbálgattam a
betérő ill. behozott embereken.

Az égető, de jéghideg szerelem
Először egy szerelmi viszony révén volt alkalmam megismerni
a szcientológia elképesztően elnyomó jellegű igazságszolgáltatási
rendszerét. A lényeg az, hogy beleszerettem az egyik fő ügyvezetőbe,
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a HCO-ügyvezető titkárba , és ő is hasonlóképpen érzett. Viszont volt
már barátja, aki éppen a müncheni orgban volt teljes idős képzésen.
A munkahelyi kapcsolat szokásos története játszódott le: eleinte
sokat segített, jó barátok lettünk, majd a barátság szerelemmé
alakult. Persze ezt titkolnunk kellett, mivel szó szerint főbenjáró
bűnnek számított valaki haladását a Hídon megzavarni ilyesféle
etikátlan viselkedéssel.
Ettől függetlenül igen boldog voltam, és ezt a szcientológiának
tulajdonítottam. Úgy tűnt, hogy a tanfolyamok és a megszerzett
tudás kezdte meghozni az eredményét. Ez a gondolkodásmód is része
volt a szcientológus mentalitásnak, ami már az elején beleplántálódik
a frissen bekerülő új hívőbe. A direkt ok-okozati összefüggések
tulajdonképpen elmosódnak. Ez abból fakadt, hogy ugye az
alaptanítás szerint szellemi lények vagyunk, és a „szellemi
univerzumban” történő dolgok határozzák meg az „anyagi
univerzumban zajló folyamatokat”. Ezen logika szerint ha fejlődöm
szellemileg (szcientológiát tanulva, auditálást kapva), akkor ez kihat a
sorsomra az anyagi világban, tehát pl. váratlan szerencse ér, a dolgok
úgy általában jobban sikerülnek. Ebben persze van valami, de az
egyházon belül irdatlan fontosságot kap ez a nézőpont, és valahogy
azt az érzést kelti, hogy a szerencséhez és a sikerhez elég a pozitív
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az első két osztályt– 1-es osztály (személyzet, kommunikáció, etika,
igazságszolgáltatás) és a 2-es osztály (könyvek, előadások és tanfolyamok eladása a
meglévő szcientológusoknak, marketing) – felügyelő ügyvezető. A HCO a Hubbard
Communications Office (Hubbard Kommunikációs Iroda) rövidítése, így hívják az 1-es
osztályt a szcientológia egyházi szervezetekben.

gondolkodás, az adott téma iránti lelkesedés és a szellemi fejlődés, a
kemény munka és a tényleges cselekvés kevésbé lesz fontos. A másik
következménye a szcientológus mentalitás beépülésének pedig az,
hogy minden jó és szerencsés dolgot a szcientológiának, az aktuális
tanfolyamnak stb. tulajdonít az ember, a rosszakat pedig annak, hogy
nem halad elég gyorsan a Hídon, vagy nem foglalkozik eleget a
témával. Az eredménye pedig (ez a szcientológusok nagy százalékánál
megfigyelhető) a realitásérzék részleges elvesztése, valamint az a
fajta pénzügyi felelőtlenség, hogy számolatlanul lehet a pénzt saját
szellemi fejlődésünkre költeni, hiszen jobb állapotba kerülünk, és
majd „varázslatos módon” megtalál minket a pénz. (Erre persze nagy
szüksége van az egyháznak, és ez is egy eszköz a tagok puhítására). A
problémáikat pedig szinte kizárólag a „szellemi univerzumban”, a
fejükben próbálják megoldani a való világ helyett. Érdekes módon ez
az egyház felső köreiben megfordul (persze kizárólag a munkatársak,
és azok közül is a felső réteg körében), és ismét a valós
problémamegoldás kerül előtérbe, az „elvi problémamegoldásban
erős” átlagos szcientológus pedig a nevetség tárgyává válik a háta
mögött, vagy pedig tudatosan kihasználják ezen oldalát, hogy újabb
pénzeket szedjenek be tőle.
Nem azt akarom ezzel mondani, hogy nem fontos egy
problémának vagy akár az életnek magának a lelki oldalát kezelni.
Sőt, nagyon is fontos, viszont szerintem van egy egészséges
egyensúly: a szituációt megfelelően fel kell mérni, és mindkét típusú
tényezőt figyelembe venni. Az erős reménykedés és a múltbeli rossz
emlékek kezelése segít, de általában tenni is kell valamit azért, amit
el akarunk érni — legalábbis én így gondolom.
A lényeg az, hogy ekkor már én is így gondolkoztam: a
szcientológia előtt nem voltam valami sikeres nőügyekben, most meg
tessék, itt egy komoly kapcsolat. A szcientológia működik, és segít az
embereken – ahogy mondani szokták. Kapcsolatunkra igencsak

rányomta a bélyegét a szcientológia, és még a közös mozizásokra is
ebből a szempontból válogattuk a filmeket: „Született gyilkosok”
(szerepelt benne Juliette Lewis, és a pszichológusokat előnytelenül
ábrázolta), „Ponyvaregény” (Travolta szereplése miatt) és végül a „A
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rettenthetetlen” (olyan „théta” volt, és a szabadságról szólt).
A lánnyal boldog voltam, de a családdal közben megromlott a
kapcsolat. A szokásos évi karácsonyi családi találkozón ugyanis heves
szóváltásba keveredtem az unokatestvéremmel, akit ráadásul mindig
is tiszteltem, csakúgy, mint a családom többi tagja. Igazi zseni volt,
programozó, és egyike azon kevés embernek Magyarországon, aki
rendszeresen hozzáfért az Internethez. A szcientológiának is
utánanézett. Természetesen nem nyűgözték le az ott talált
információk, és az egész témát egy bizarr szektának tartotta, amelyet
egy közepes sci-fi író indított el, és ami ráadásul még átverés is volt.
Körmömszakadtáig védtem az egyházat és a tárgyat, de az aggasztott
az irány, amerre a családdal való viszonyom indult. Egész pontosan az
foglalkoztatott, hogy még a végén meg kell szakítanom velük a
kapcsolatot, ha ez így folytatódik. Az „Egyszer fenn, egyszer lenn”
tanfolyam hatása kezdett érződni, kezdtem úgy nézni bizonyos
családtagjaimra, mint potenciális „elnyomó személyekre”, aki meg
akarják gátolni azt, hogy elérjem a szellemi szabadságot.
Pár hónapra rá, 1996 januárjára megromlott a kapcsolatom a
barátnőmmel is. Egyre inkább aggasztotta, hogy mi lesz a „hivatalos”
barátjával, aki a képzése végén járt, és gyakorlatilag bármelyik nap
megjöhetett, illetve mit fog az egész okozni az egyházon belül.
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valami, ami esztétikus, jó érzést keltő, szellemi örömöt okozó v. embernél kedves,
bájos. A théta amúgy „életerőt” jelent a szcientológiában.

Ráadásul a missziónak sem nem valami túl jól, a „stat”-ok
(statisztikák, amelyek a termelést mérték; heti alapon kellett
kiértékelni ezeket, illetve cselekedni a helyzet alapján) nem mutattak
jó értékeket, kevés új ember jött, nem volt elegendő a bevétel, és
nem értük el a nekünk kitűzött termelési és terjeszkedési kvótákat
sem. A misszió ezenkívül még egy súlyos problémát is „behúzott” (így
mondják szcientológusul, hogy cselekedetei alapján kiérdemelte a
sorstól) – az egyik Münchenben tanuló munkatárs, Noémi szó szerint
megőrült, amit úgy hívnak a szcientológiában, hogy „III-as típusú PTSszé vált” (azt jelenti Hubbard szerint, hogy az illető azt hiszi, körülötte
mindenki SP, azaz elnyomó személy, sőt még szellemeket stb. is
elképzel, akik őt vadásszák, és mindenki ellene van). Hubbardnak
elvileg erre is volt megoldása, így hát a lányt titokban hazaszállították
Magyarországra, és a mi „Etika részlegünk” (ahol nem volt senki, így a
barátnőm vállalta magára) feladata lett a kezelése. Én viszonylag új
embernek számítottam, így a legtöbb információt eltitkolták előlem.
Hubbard módszere teljes izolációt és bizonyos lépések megtételét
írta elő, hogy a páciens visszanyerhesse épelméjűségét. Soha nem
árulták el nekem, mi lett a vége. Láttam, hogy naponta ill. hetente
jöttek a faxok Münchenből részletes instrukciókkal, és naponta ill.
hetente jelentések is mentek a helyzetről. Noémit egy vidéki házba
vitték, és „III-as típusú megfigyelés” alatt állt, ami azt jelentette, hogy
volt mindig vele valaki, nehogy kárt tegyen magában.
Később, más forrásból megtudtam, hogy nem sikerült a
kísérlet, a lányt pedig végül hazakísérték a családi házhoz, és
otthagyták a kapu előtt. Utána pedig elmegyógyintézetbe került.
A misszió vezetője ezután segítséget kért, amely egy másik
magyar misszióból, a szegediből érkezett.
Egy önjelölt „etika specialista” érkezett hozzánk. Ez azt
jelentette, hogy végigolvasta a „Bevezetés a szcientológia etikába” c.

könyvet. Ez nem kis teljesítmény volt akkoriban, mivel még nem
készült magyar fordítás, és csak néhány szcientológus tudott elég jól
angolul vagy németül ahhoz, hogy tanulmányozhassa Hubbard írásait.
A barátnőm persze bevallotta neki az egész affért, le is kellett
mondania miatta a pozíciójáról; pénzügyi titkárrá lett lefokozva, nem
tartották már alkalmasnak arra, hogy az Etika részleget is
felügyelhesse ügyvezetőként. Az „etika specialista” hosszasan
ecsetelte nekem a beszélgetésünkön, hogy mennyire veszélyes volt
ez a misszióra nézve. Elmesélte a saját történetét is („én voltam a
szegedi misszió Don Juan-ja”), kiemelve, hogy mekkorát változott,
amikor felismerte, mennyire rossz úton jár. Elolvastatott velem
néhány Hubbard-írást arról, hogy mennyire veszélyes az etikátlan
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viselkedés a második dinamikán , avagy 2D-n, amit „out-2D”-nek
hívnak szcientológusul. Egy kicsit túl is játszotta a szerepét, amikor
annak szörnyűségeit taglalta, ahogy az ilyen viselkedésmód végül a
csoport teljes megsemmisüléséhez vezet majd.
A lány egy „Kétség” állapotképletet dolgozott ki – ez azt
jelentette, hogy egy adott lépéssorozaton végighaladva össze kellett
engem hasonlítania a másik barátjával, és eldönteni, hogy
melyikünkkel való kapcsolat jelentené „a legtöbb jót a legtöbb
dinamikán”, azaz minden létező szempontot figyelembe véve. A
folyamat maximális ellentéte volt a „romantikus” kifejezésnek.
Végül a régi barátja mellett döntött. A misszió ügyvezető
igazgatója és a régi motorosok azonban vért akartak látni. Főleg az
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Hubbard szerint a „Túlélni!” parancs a létezés legkisebb közös nevezője, és az összes
életforma elsődleges célja. Ezt a hajtóerőt nyolc részre osztotta (önmagunk, szex és
család, csoport, emberiség, minden életforma, az egész univerzum, szellemi lények,
Isten v. Végtelenség). A második dinamika az a hajtóerő, amely szexre, családalapításra
és gyermeknevelésre ösztönöz.

enyémet. Viszonylag új ember voltam, és kiváló célpontot
nyújtottam, akire rá lehetett fogni, hogy miért alacsonyak a
statisztikák (amelyeknek semmi köze nem volt az én területemhez).
Így összehívtak egy „Tényfeltáró Bizottságot” az ügyben. Ez egyfajta
belső bírói testület, amelynek pártatlannak kell lennie, ki kell
derítenie a tényeket, majd pedig ítéletet hozni. A pártatlanság már
ott megbukott, hogy a misszió vezetője volt a testület elnöke.
„Tényfeltárás” címszó alatt pedig hosszasan faggattak és
kérdezgettek arról, hogy pontosan miket is csináltunk, amit persze
magnóra vettek. Nagyon meg voltam ijedve attól, hogy elbukom a
Hídon való haladás lehetőségét, így mindent elmondtam. Relatíve
ártalmatlan kaland volt (némi csókolózás, semmi szex vagy komoly
petting), de végül már én is úgy éreztem, szörnyű bűnt követtem el.
A bizottságtermészetesen bűnösnek talált, és a „Teher”
állapotát jelölték ki rám: jóvá kellett tennem az okozott kárt. Ebből az
lett,
hogy
harmincezer
szórólapot
(meghívók
ingyenes
személyiségtesztre) tettem Pécs postaládáiba. Elég kemény tél volt,
úgyhogy időnként méteres havon kellett keresztülküzdenem magam,
vagy pedig a rám küldött kutyák elől kellett menekülnöm.
Apám persze jót nevetett, amikor megtudta, hogy mi a
helyzet; neki, mint kívülállónak nyilván elég bizarr volt az egész
történet. Mindenesetre lezártam ezt az állapotot, jóvátettem a
bűneimet, és a misszió vezetői is elégedettnek tűntek, minden
rendben volt.
A lány barátja meglepően jól kezelte az ügyet. Még az
esküvőjükre is meghívott a misszió többi munkatársával egyetemben.
A többiek közül elég sokan berúgtak a bulin (én nem), és végül a
misszióvezetővel és egy másik munkatárssal együtt a felettesem
Trabantjában kötöttünk ki, és a letekert ablakok mellett teli torokból

ordítva énekeltük a „Kicsiny falum, ott születtem én…” kezdetű
ikonikus slágert. Szent volt a béke.

Életem kitisztítása
Gimnáziumi tanulmányaim végén jártam. Bár az iskolával túl
sokat nem foglalkoztam szcientológiai elkötelezettségeim miatt, jó
jegyeim voltak. Szüleim nagyon szerették volna, ha egyetemre
megyek, de nekem más terveim voltak. Teljes idejű szcientológiai
képzésre szerettem volna menni. Fel akartam menni a Hídon, jobb
ember akartam lenni, és szellemileg jobb állapotba akartam kerülni.
Egyáltalán nem vonzott már a hagyományos életpálya, Hubbard
ígéreteit rendkívül vonzónak találtam.
A misszió vezetőjének nem nagyon tetszett ez a tervem, mert
még élénken élt emlékezetében a kis afférom. Próbáltam a legtöbbet
kihozni magamból a munkában; több időt töltöttem a misszióban,
besegítettem a „testirányításban” (embereket hoztunk be az utcáról
személyiségtesztet tölteni), stb. Igyekezetemet látva egy idő után
belement, hogy kimehessek Münchenbe auditorképzésre a
gimnáziumi tanulmányaim befejezése után, azaz kb. egy hónapon
belül. Döntését pozitívan befolyásolta a szcientológia történetének
egyik híres–hírhedt rendezvénye. Ez a „Technológia aranykora”
rendezvény volt, amikor is David Miscavige, az egyház vezetője kiadta
az auditorképzési szintek átdolgozott verzióit, és azt ígérte, hogy
sokkal gyorsabb és könnyebb lesz ezután a képzés. A hírek engem és
a misszió vezetőjét is fellelkesítették.
A képzés feltétele volt még az is, hogy aláírjak egy dátum
nélküli, öt évre szóló munkaszerződést, amely a képzésem
lezárásakor indul. Szó nélkül aláírtam.
Csodával határos módon még egy szponzort is szereztem. Egy
másik szcientológustól hallottam egy nemzetközi levelezőlistáról,
amelynek TNX (Theta News Exchange, théta hírek cseréje) volt a
neve. Csak az egyházzal jó viszonyban lévő szcientológusok

jelentkezhettek, és csak egy meglévő tag ajánlásával lehetett
bekerülni. Beajánlott az egyik szcientológus ismerősöm, és fel is
kerültem a listára. Bemutatkozó levelemre reagált egy amerikai
szcientológus. Annyit írt, hogy látta, hogy megyek majd képzésre, és
van-e már szponzorom, mert neki van egy jóvátételi programja, és
pont jól jönne egy ilyen szerep az elkövetett overt (a bűn, vétek vagy
ártó tett neve szcientológusul) természete miatt. Felajánlotta, hogy
havonta fedezné a megélhetésemet, hogy tudjak csak a tanulásra
koncentrálni. Ez persze még lendített egyet az egész ügyön.
Még egy dolgot meg kellett csinálnom, mielőtt kimehettem
volna Münchenbe – ez az első lépés volt a Hídon, az ún.
„Méregtelenítő program”. Ez egy napi öt órát igénybe vevő akció, kb.
2–3 hétig tart. Minden egyes napja egyformán zajlik – be kell venni
egy jó nagy adag vitamint (különféle vitamintípusokból összeállított
csomagot) és rengeteg (maximum 5000 mg a végén, eleinte persze
jóval kevesebb, aztán naponta egyre többet kell bevenni) niacint (a
niacin v. nikotinsav a B3-vitamin másik neve). Ezután kb.
félóráskocogás következik, amelyet több órás intenzív, kisebb
szünetekkel megszakított szaunázás követ. Hubbard elmélete szerint
a niacin kilöki a zsírszövetből az ott lerakódott mérgeket, vegyi
anyagokat, esetleges kábítószer- és gyógyszermaradványokat.
A niacin szedése bőrpirosodást és viszketést okoz. Hubbard
elmélete szerint a test a niacin hatására újraéli a régi leégéseket,
besugárzásokat és égési sérüléseket, és a pirosodás ennek
köszönhető.
Persze feladatom is volt: velem együtt csinálta pár, a misszió
és a szcientológia szempontjából fontosabb ember a programot, így
őket is szemmel kellett tartani. Köztük volt az egyik nagy könyvkiadó
tulajdonosának a felesége, az egyik prominens magyar pszichiáter
testvére, az egyik leggazdagabb szcientológus anyósa, valamint egy

ismertebb vadász, aki már elérte a misszió szerint a Clear állapotot (ő
nem sokkal a program lezárása után véletlenül elsütötte maga felé
fordított, éppen tisztogatott sörétes puskáját, némi kétséget
támasztva a módszer hatásossága iránt). A programot a misszió
részéről az egyik legelkötelezettebb munkatárs felügyelte, akit az
egyetem otthagyása és a szcientológia miatt a szülei kitagadtak, így
minden kapcsolatát megszakította velük.
Kb. két hétig csináltam ezt, különösebb változások nem voltak,
pedig már elértem a maximum niacinadagot. Végül betudtam annak,
hogy eleve nem volt túl sok méreganyag a testemben, és lezártam a
programot.

Második fejezet

München
Orientálódás
Münchenbe kissé kalandosan sikerült kijutnom; eredetileg
kisbusszal mentem volna, de mivel az nem érkezett meg
(félreértették a dátumot), így nekivágtam vonattal az útnak. Miután
odaértem, hívtam egy taxit, majd megkértem, hogy vigyen a
szcientológia egyházba. Nem tudta, mi az. Mondtam a címét. Nem
tudta, hol az az utca, úgy kellett megnéznie a térképen.
Ez eléggé meglepett, mert a misszióban úgy tájékoztattak,
hogy a müncheni org az egyházon belül is nagy szervezetnek számít,
és a szcientológia igen erősen jelen van a városban. Ehhez képest az
org egy kisebb négyemeletes saroképületben helyezkedett el az egyik
mellékutcában (bár az is igaz, hogy csak egy sarokra volt az egyik
főúttól).
Az ottani magyar kontingens 10–15 főből állt, több misszióból
is érkeztek oda tanulni. Elég sűrű volt az időbeosztás: minden nap,
hétvégéket is beleértve 9:00 és 22:30 között tanulni vagy dolgozni
kellett (2 x 1 óra és 1 x 15 perc szünettel), és lehetett egy héten egy
szabad délelőttöt választani a mosásra és takarításra.
A megélhetést biztosító munkákat (rakodás, takarítás,
gyerekfelügyelet stb.) szcientológusoknál lehetett végezni, akik
persze feketén, zsebbe fizettek. Nem voltak túlfizetve az itt tanulók
(otthonról se kaptak pénzt), úgyhogy egy gyorséttermi látogatás már
komoly vasárnapi ebédnek számított. Szerencsére az egyik ott tanuló
magyar egy hentesnél dolgozott, így az általa hozott kolbászvégekből
és a grillcsirke-maradékokból meg tudtuk oldani a tápanyagbevitelt.

Mint kiderült, én voltam az egyetlen, aki szponzort tudott
intézni, így gyakorlatilag csak tanultam.
A szállást már le is szervezték nekem, egy szcientológus által
tulajdonolt bérházban kaptam egy fél szobát. Ott ért az első nagyobb
sokk a szcientológia működőképességével kapcsolatban.
A bérház egy négyszintes épület volt, szintenként 5–6 jó nagy
szobával, egy konyhával és egy fürdőszobával, amelyek mind egy
közös folyosóra nyíltak. Én az egyik szobába kerültem második
lakóként. A lakótársam igen érdekes figura volt. Rengeteg auditálást
kapott, majdnem elérte a Clear állapotot, viszont ráment a teljes
vagyona, a családi házat is beleértve. Régebben ő is az egyháznál
dolgozott, csak aztán kiderült, hogy korábban a Bundeswehr-nél
olyan helyen szolgált, ahol nemzetbiztonsági átvilágításokon kellett
részt venni. Az egyház szabályzata szerint ilyen az átvilágításon
átesettek nem lehettek az egyház munkatársai, ezért azonnal
elbocsátották.
A többi lakóval is megismerkedtem (egy szoba általában két
embernek adott otthont). Volt még két ember, aki a lakótársamhoz
hasonló sorsú ex-munkatárs volt (kiderült valami, ami miatt
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elbocsátották őket), ezenkívül itt lakott még a helyi IAS-iroda két
munkatársa is, valamint a müncheni org helyettes vezetője, és négy
másik tanuló (két pécsi, egy budapesti és egy szekszárdi).
A többi magyar egy Leila nevű OT III-asnál lakott. Leilának
hatalmas háza volt, de mivel ugye rengeteg pénzt költött az egyházra,
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IAS – International Association of Scientologists, Szcientológusok Nemzetközi
Szövetsége. Ez az egyház mellett működő tagsági szervezet olyan adományok
gyűjtésével foglalkozik, amelyek az egyház működéséhez járulnak hozzá,
ellenszolgáltatás nem jár értük.

kénytelen volt kiadni a ház nagy részét. Az is vitte a pénzt, hogy a
férje már harmadszor csinálta újra (persze saját költségén) a Hídnak a
méregtelenítő programtól a Clear állapotig terjedő részét.
Az orgban hamar megismerkedtem a munkatársakkal. A
többség itt is elkötelezett, jóindulatú embernek tűnt, de volt pár
furcsa figura is (például egy súlyosan beszédhibás auditor). Az első
pár hét során a beszélgetésből és a látottakból kirajzolódott, hogy a
munkatársak fizetése nagyon kevés, és a túlnyomó többséget vagy a
házastársa, vagy a családja tartja el. A helyi egyház bevételének 3040%-át ugyanis ilyen-olyan jogcímeken, de el kellett küldeni a
nemzetközi és az európai központba, és a többiből kellett megoldani
a rezsiköltségeket és a fizetéseket. A fizetések álltak az utolsó helyen,
így olyan is előfordult, hogy ha nem volt elég bevétel egy adott héten,
akkor nem kaptak semmi fizetést a munkatársak (mivel az összes
statisztikát heti alapon vezették és elemezték, ezért a fizetés is
hetente volt). A nemzetközi vezetésnek járó pénzeket azonban
minden esetben ki kellett fizetni, utána lehetett bármi másra költeni.
Itt találkoztam először a „statnyomás” (angolul „stat push”)
jelenségével. A szcientológia teljesítményfigyelő és azt kikényszerítő
rendszerének az a lényege, hogy egy statisztikai/pénzügyi hét
csütörtök kettőtől a következő hét csütörtök kettőig tart. A
munkatársak fizetése attól függ, hogy az adott héten felfelé vagy
lefelé ment a statisztikájuk, és hogy milyen mértékben ment fel vagy
le. Szabadnap vagy szabadság kivételének is az a feltétele, hogy
felfelé menjen az adott héten a statisztika. Ráadásul „fentről”, az
európai és a nemzetközi vezetőségből is óriási a nyomás, hogy fenn
legyenek a statisztikák, és mindenféle retorziókkal fenyegetnek, ha
lefelé mennek (főleg ha huzamosabban).
Pécsen ebből nem sokat érzékeltünk. A missziókat szerencsére
békén hagyták, és nem volt különösebb visszajelzés a statisztikákra

(akkor sem, ha rosszak voltak). Csak akkor jött valami reakció, ha
nagyon nagy változás volt valamelyiknél; ekkor is csak arra kérdeztek
rá, hogy nem valami elírás-e.
A müncheni orgban viszont vérre ment a dolog, napi alapon is
vezették az összes statisztikát, és ha nem úgy állt hét közben, hogy
csütörtök kettőre magasabb lesz, mint az előző héten, akkor rögtön
jöttek a kényszerítő eszközök.
A munkatársakat két módon motiválták – volt némi belső PR
és lelkesítés a cél nagyszerűségének hangsúlyozásával és kisebb
jutalmakkal (édességek), de leginkább a fenyegetés, az ordítozás és a
túlóráztatás volt a divat.
A müncheni org vezetőinek jó része elvégezte a legmagasabb
szintű szcientológia vezetőképzési tanfolyamokat. Egy dolgot
mindegyik kiválóan elsajátított: a káromkodást, ráadásul érdekes
módon miközben németül kérdezgették a munkatársakat, vagy
éppen ordítottak velük valami miatt, a közbeszúrt káromkodások és
fenyegetések angolul hangzottak el. Ezt, mint megtudtam, a
nemzetközi központban végzett gyakornokságon sajátították el.
Ennek köszönhetően jelentősen bővült az angol káromkodási
szókincsem az ott tartózkodás alatt.

Tanulás és elakadás
Elkezdtem szép sorban csinálni a tanfolyamokat. Az első a
„Tanulói kalap” elnevezésű volt, itt a Hubbard-féle tanulási módszert
kellett annak teljes terjedelmében végigtanulmányozni, majd
levizsgázni belőle. Ezt háromhét alatt sikerült is megoldanom. A napi
12–14 óra tanuláshoz gyorsan hozzászoktam, a szabadidő hiánya sem
zavart. Nagyon lelkesített az a tudat, hogy haladok a cél felé, és
előbb-utóbb egyfajta szupermen leszek.
Hubbard szerint igazi tanulásnak csak az minősül, amikor a
tanuló eljut az anyag teljes fogalmi megértéséig. Ennek szerinte négy
akadálya van. Az első az, ha az illető azt hiszi, már mindent tud a
témáról. A második az, ha az illetőnek nincs elképzelése arról, hogyan
is néz ki a tanult dolog a való életben (ezt elmésen „tömeghiánynak”
nevezte el Hubbard). A harmadik akadály a kihagyott lépcsőfok, a
negyedik – és legfontosabb – pedig a megnemértett/félreértett szó. A
tanfolyam az ezek által okozott fiziológiai tünetek felismeréséről és az
akadályok kezelésének módjairól szól.
A „tömeghiány” kezelésére Hubbard a kézenfekvő
megoldáson kívül (ha pl. autókról tanulok, nem árt, ha megnézem,
hogyan néznek ki a valóságban) az adott dolog gyurmából történő
megformázását javasolja. Ez igen elterjedt eszközzé vált a
szcientológián belül: a vezetői képzések része például az is, hogy
adott munkafolyamatokat vagy törvényszerűségeket „le kellett
gyurmázni” – azaz gyurmából, az illető által megformázott
gyurmafigurák segítségével bemutatni, hogyan is néz ki a való
életben. Ez állítólag nagyban segíti a megértést.
Hubbard a tanulási problémák nagy részét a szavak nem
megfelelő megértéséhez vezeti vissza, és ezt tartja a legnagyobb
akadálynak. Szerinte ha egy mondat vagy szöveg minden egyes szavát

fogalmilag értjük, akkor meg fogjuk érteni a teljes szöveget is. A „szó”
fogalmát a meg nem értés szempontjából az idiómákra és a
szóösszetételekre is kiterjeszti. A tanfolyam nagy része arról szól,
hogy hogyan lehet észrevenni, ha nem értünk egy szót,
hányféleképpen lehet félreérteni egy szót, és hogyan lehet megérteni
– az értelmezési folyamatot „szótisztázásnak” hívja, amelynek során a
szó minden egyes, az általunk használt szótárban szereplő
meghatározásával mondatokat kell mondani addig, amíg teljesen
meg nem értjük. Ha közben újabb meg nem értett szóba botlunk,
akkor azon is végig kell futtatni ezt a procedúrát.
A vizsgáztatás itt máshogy ment: a tanfolyam az általa kiadott
pároldalas kiadványokból lett összerakva, és kiadványonként van
„ellenőrzés”; ez azt jelenti, hogy a vizsgáztató (aki lehet egy másik
tanuló is) rákérdez pár szóra a szövegből, és definiálni kell neki. Ha az
illető átmegy ezen az ellenőrzésen, akkor válaszolnia kell a tanultak
alkalmazásával kapcsolatos kérdésekre. A legkisebb bizonytalanság
vagy rossz válaszok esetén újra kell tanulni az adott részt.
A végén van egy írásbeli vizsga is, ahol kérdésekre kell
válaszolni, utána pedig az e-méteren kell tanúsítani, hogy igen, tudjuk
az anyagot, miközben a vizsgáztató figyeli az e-métert, hogy nem
hazudunk-e.
Ezt egy auditálás követte – készítenem kellett egy listát az
összes általam tanult tárgyból. Ezeket e-méteren leellenőrizték, hogy
találkoztam-e ezekben meg nem értett szóval, és azokat le kellett
tisztázni. Ennek elvileg akkor van vége, ha az illető ismét emlékszik
arra, amit iskolai tanulmányai során megtanult. Én egyetlen olyan
emberrel sem találkoztam, aki ezt elérte volna ezen auditálás során.
Mindenesetre odáig eljutottam, hogy semmi reakciót nem adott eméteren a tárgyak felsorolása. A vizsgáztatásnál kiderült, hogy ennyi
elég a záráshoz, hiába írta Hubbard, hogy újra a régi lesz a tudásom.

Mivel örültem, hogy a végére értem ennek a lépésnek, inkább nem
feszegettem ezt a kérdést.
Ezután két olyan tanfolyam következett, ahol Hubbard
kommunikációs és kontrollgyakorlatait kellett végigcsinálni, és
teljesíteni az általa előírt követelményeket. A kommunikációs
gyakorlatok a Pécsen végzett kommunikációs tanfolyam
gyakorlatainak komolyabb változatai voltak – például a nyitott
szemes mozdulatlanul egyhelyben ülést két órán keresztül hibátlanul
kellett csinálni, egyetlen moccanás, ásítás, félrenézés stb. nélkül.

A kommunikációs tanfolyam lezárásáért kapott oklevél

A tanfolyam után a Pécsen átélt kettős élmény még
intenzívebbé vált; egyrészt tényleg bátrabb lettem a beszélgetések
során, nem voltam olyan visszahúzódó idegenekkel, viszont kissé
szürreálisabbá vált az élet. A külső hatások már nem annyira hatottak
rám, ez érzelmileg eléggé eltompított, és néha furcsa érzés fogott el:

kívülállónak éreztem magam, aki elszakad a valóságtól, és úgymond
„kilép” a való életből.
Kétségtelen viszont, hogy sokat fejlődtem a kommunikáció
terén, sőt talán ennek a tanfolyamnak volt egyedül tartósabb pozitív
hatása az életemre.
A kontrollgyakorlatok során parancsok kiadását és
végrehajtatását kellett gyakorolni. A hangsúly azon volt, hogy a
tanuló megtanulja a puszta szándék és a fizikai erő alkalmazásának
megfelelő egyensúlyát. Ez a képesség ahhoz kellett, hogy az illető
szcientológia auditorként megfelelően tudja irányítani páciense
figyelmét, illetve választ tudjon kapni a kérdéseire. Gyakorolni kellett
azt, hogy utasításainkat annyira áthassa a szándék, hogy a célpont
gondolkodás nélkül végrehajtsa azt.
A két tanfolyam lezárásakor azt kellett tanúsítani, hogy
bármilyen nehéz helyzetet pusztán kommunikációval képes vagyok és
leszek megoldani. A megfogalmazás ravasz:arról nyilatkozik a tanuló
a tanfolyam lezárásakor, hogy érzése szerint a jövően úgymond
bármiből ki tudja dumálni magát, így ha később ez mégsem jön össze,
akkor a fejéhez vágják, hogy „biztosan HAMISAN tanúsította ezt a
tanfolyamot”. (Ez egy szándékos eltérés a szokásoktól. Hivatalosan
ugyanis nem az egyház jelenti ki, hogy a tanuló elvégezte a
tanfolyamot, és képes az abban foglaltak alkalmazására, hanem a
tanuló nyilatkozik írásban, hogy elvégezte a tanfolyamot, és képes
alkalmazni a tanultakat. Nem nehéz kitalálni, miért van ez így.)
A két tanfolyam között volt egy érdekes intermezzo.
Szeptember közepén zártam le az elsőt, utána pedig haza szerettem
volna menni pár napra (születésnapom volt, és már régen jártam
otthon). Ezt persze kérvényezni kellett az ottani képzési vezetőtől.
Behívott az irodájába, ahol jelen volt az összes tanfolyamfelügyelő is.

Adott nekem egy csokis shake-et, és elkezdett fűzni, hogy maradjak
még egy hetet, zárjam le a második tanfolyamot is, mert nagyon
kellek, hogy meglegyen a statisztika. Én eleinte ellenálltam, mert már
minden le volt beszélve a szüleimmel, de aztán a finom manipulációs
technika (a hízelgés és a burkolt fenyegetések jól adagolt elegye, amit
később én is elsajátítottam) megtette a hatását, maradtam.
Ezután jött a professzionális e-méter kezelői tanfolyam. Nagy
lelkesedéssel bele is vágtam, de tökéletesen el is akadtam az egyik
gyakorlatnál. Ennek az volt a lényege, hogy a tanulópárt rá kellett
kötni az e-méterre, akinek gondolnia kellett egy időpontra
másodperces pontossággal (év, hó, nap, óra, perc, másodperc), a
másiknak pedig célzott kérdésekkel ki kellett találni azt. Kb. így: előbb
van a dátum, mint 1950? Később? A dátum 1950? Az e-méterre
kötött másik fél nem szólalhatott meg, az e-méteren látható
reakciókból kellett kitalálni a helyes választ. Nem volt egyszerű, bár
volt, aki meg tudta csinálni (igaz, ők is csak bizonyos embereken
tudták végigvinni).
Nekem nem sikerült abszolválni ezt a feladatot. Hetekig
próbálkoztam. A tanfolyamfelügyelők elég sok mindent bevetettek
(újra kellett tanulnom és gyakorolnom korábbi elméleti és gyakorlati
lépéseket, stb.), de nem tudtam megcsinálni. Végül visszaküldtek az
első kommunikációs tanfolyamra, hogy csináljam újra, amin szintén
elakadtam, most már azok sem mentek. A sok kudarc hatására már
abszolút nem voltam biztos abban, hogy mit tudok és mit nem.
Elég rosszul voltam már ekkor, reménytelennek láttam a
továbbhaladást. A tanfolyamfelügyelő egy idő után megunta, és
elzavart az etikatiszthez. Ilyenkor az volt az érv, hogy ha valaki nem
képes elsajátítani a technológiát, akkor etikai probléma van vele – ez
azt jelentette, hogy titkol valamit, rendszeresen vétkezik, vagy pedig

elnyomó személlyel áll kapcsolatban. Hubbard szerint csak ez lehetett
az oka annak, ha valaki nem halad az ő tanfolyamain.
Elbeszélgettem az etikatiszttel, aki nem volt túlságosan
kedves. Egy e-méteres interjúban főként azt feszegették, hogy a
családban van-e valaki, aki ellenséges a szcientológiával
kapcsolatban. Én részletesen beszámoltam arról, hogy otthon a
szüleim és rokonaim pontosan mit mondtak, milyen volt a
szcientológiával kapcsolatos hozzáállásuk.
Az etikatiszt kiakadt, majd közölte velem, hogy ezt vagy
kezelem, vagy megszakítom velük a kapcsolatot, és haza kell mennem
Magyarországra. Ekkor már eléggé tele volt a hócipőm az egésszel,
már azon is eltűnődtem, hogy szükségem van-e nekem erre, nem
kéne-e inkább otthagyni az egészet és egyetemre menni. Amit
akartam, azt elértem – világot láttam, jobban tudtam kommunikálni,
és optimista voltam a boldogulásomat illetően. Tulajdonképpen
örültem is neki, hogy így alakult, de még nem döntöttem el, hogy
akkor pontosan mit fogok csinálni. Hubbard ígéreteit továbbra is
vonzónak találtam, viszont a kudarcom igencsak elbizonytalanított.

Ismét Pécsen
Miután hazamentem, egy darabig otthon voltam, aztán némi
kedves noszogatásra (3–4 hosszas telefonbeszélgetés a müncheni és
a pécsi munkatársakkal) bementem a misszióba. Az is közrejátszott,
hogy mivel nem fejeztem be a képzésemet, súlyos anyagi
következményekkel járt volna, ha otthagyom a missziós állásomat (ki
kellett volna fizetnem az addig elvégzett tanfolyamokat, ami a
németországi árszinten számlázott tanfolyamdíjak miatt átszámítva
több millió forintra rúgott volna).
Elmeséltem a misszióvezetőnek, hogy mi volt odakinn. Elég
rosszul fogadta a híreket, aztán annyiban maradtunk, hogy kezelni
kell a rokonságot, aztán meglátjuk, hogyan tovább. Mivel a képzésem
elkezdésének feltétele az volt, hogy annak lezárásakor öt éves
munkaszerződést kötök teljes idős (heti 40 óra) munkatársként, ezt
most életbe is léptette. Miután eltöltöttem pár napot a misszióban,
ismét az eszme hatása alá kerültem, és száműztem a kétségeimet.
Az úgynevezett „behozóvonalra” osztottak be – embereket
kellett tesztértékelésre behozni. Azután meg kellett tanulnom az
egyház által használt, 200 kérdéses személyiségteszt kiértékelését
(ami nekem is az első lépésem volt). Természetesen erre is volt egy
külön tanfolyam. El is végeztem.
Azért volt ennek a tanfolyamnak különös jelentősége
számomra, mert itt kezdődött el az a lelki folyamat, amelynek során
visszahúzódó, idealista és jóindulatú tizenévesből kezdtem átalakulni
megnyerő, sima modorú és gátlástalan Hubbard-klónná, aki ügyesen
tudta váltogatni a különféle viselkedésmódokat az aktuális cél elérése
érdekében. Az átalakulás szerencsére nem ment végbe teljesen, de
mindenesetre a későbbiekben egyre jobban belecsúsztam ebbe a
szerepbe.

A tanfolyamon kiderült, hogy a személyiségtesztet marketingstratégiai okokból Európában „Oxfordi képességelemzésnek”,
Amerikában pedig „Amerikai személyiségelemzésnek” kell hívni. A
kérdések behatóbb tanulmányozása során kiderült, hogy jó
eredményt csak az érhet el a teszten, akinek a gondolkodásmódja
egybevág Hubbardéval. Minden más esetben változatos, de gyenge
eredmény fog kijönni. Tíz szempontból vizsgálja a teszt a
személyiséget (20 kérdés jut tehát egy szempontra). Ezek a
következők: stabilitás, boldogság, összeszedettség, önbizalom,
aktivitás, kezdeményezőkészség, felelősségi szint, ítélőképesség,
mások elfogadása, kommunikációs szint. Mindegyikre kijön a
megoldókulcs alapján egy –100 és +100 közötti érték, amit egy
grafikonon kell ábrázolni.
Szigorú szabály, hogy a kiértékelést csak személyesen lehet
megtenni. Ez a következő módon zajlik: minden pontnál van négy
lehetséges szöveg az értéktől függően. Az utcáról bejövő, nem
szcientológus alanyoknál szinte mindig a két rossz közül valamelyiket
kell használni. A kiértékelő fogja az első pont, a stabilitás értékétől
függő kártyát, és szuggesztív, rendkívül határozott hangon felolvassa
annak szövegét, ami kb. így hangzik az átlagembernél: „Ön rendkívül
instabil és befolyásolható, szinte hipnotikus állapotban van. Nagyon
nehezen tudja kézben tartani a dolgokat. Sürgősen változtatnia kell
ezen, ha valamit is el akar érni az életben.” Ha az alany tiltakozik,
nem ért egyet stb., akkor át kell fogalmazni, pl. „könnyen lehengerlik
más emberek érvei”, és hasonlók, amíg az egyik ilyenre azt nem
mondja, hogy igen, ez így van. Ekkor a szemébe kell nézni, és közölni
vele, hogy a szcientológia képes ezen segíteni. Meg kell találni a
sérülékeny pontokat, mindenképp fel kell szaggatni a sebeket, és
bedörzsölni neki, hogy ez igenis nagy jellemhibája, amin változtatni
KELL, és a szcientológia képes erre. Azt is el kell hinteni, hogy ezek

tudományos tények, egy tudományos alapokon nyugvó teszt
eredményei, nem pedig személyes vélemények.
A végén pedig, amikor eléggé megdolgoztam az alanyt – tehát
sikeresen leromboltam az önbizalmát, és úgy érzi, hogy valamit
tényleg tennie kell, akkor bizalmaskodva el kellett hintenem, hogy én
csak tesztértékelőként dolgozom itt, nem tudok a többi dologról, de a
regisztrátort kell keresni, ha javítani akar magán.
Az új főnököm (nevezzük Csabának), aki a „közönségszolgálati
8
ügyvezető titkár” posztot töltötte be, még egy plusz dolgot is
hozzátett ehhez: rendszeresített egy szürke dossziét, amelybe a
tesztértékelő fülkébe való belépés előtt gondosan el kellett helyezni
az eredményt, majd a fülkében kivenni belőle. Így még komolyabbnak
tűnt az egész tevékenységünk.
Eközben a családdal és a rokonokkal is beszélgettem a témáról
– az „elnyomás” kezelése érdekében. A szcientológiával kapcsolatos
álláspontjuk mellett ugyan kitartottak, de azt rámhagyták, hogy mit
akarok kezdeni az életemmel. Nekem ennyi elég volt, jelentettem a
központban, hogy mi a helyzet, amit tovább is küldtek a müncheni
etikatisztnek.
Volt egy affér, amely mondjuk nem tett jót ennek a békülési
folyamatnak, de abból is kivágtam magam. Az történt, hogy
belázasodtam. Hithű szcientológus módjára a lelki okokat próbáltam
keresni, és Hubbard egyik módszeréhez nyúltam – „kiírtam az ártó
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a négy felsővezető egyike, aki az új emberek behozásáért felel, ő az összes ilyen
tevékenység legfőbb felelőse. A fent mutatott szervezési táblától annyiban tért el a
misszióé, hogy a 6-os osztály vezetője ügyvezető titkári rangban volt. Azért volt kiemelt
fontosságú a 6-os osztály, mivel a misszió elsődlegesen azért létezett, hogy új
ügyfeleket szerezzen a nagyobb szcientológia szervezetek számára.

tetteimet”. Ez egyfajta „csináld magad” módszerrel végzett
öngyóntatás; papírra kell vetni az elkövetett ártó tetteket, vétkeket
és bűnöket (a mulasztásokat is beleértve) minden fontos részlet (hol,
mikor, hogyan és mi történt) megadásával, majd leadni az
etikatisztnek, aki eltárolja a dossziénkban. Ezzel az ember
megkönnyebbül, megszabadul a bűntudattól, és elkerülheti, hogy a
sors ártó tetteire válaszul büntetést mérjen rá – magyarul
bebiztosíthatja a szerencséjét, rendbe rakhatja a karmáját.
A láz nem múlt el, sőt, egyre rosszabbodott a helyzet. Amikor
már majdnem elvesztettem az eszméletemet, a szüleim végül
bevittek az ügyeletre, ahol kaptam egy erőteljes antibiotikuminjekciót.
A misszió egyik munkatársa közben befejezte a képzését, és ő
lett az új ügyvezető igazgató. Nagy lendülettel neki is látott a
Hubbard-féle standardok bevezetésének. Az első célpont a főnököm,
Csaba volt, akivel egy barátnő „hovatartozása” kapcsán sikeresen
összevesztek magánemberként is. Csaba afféle bohém, életvidám
ember volt, aki természetéből adódóan szabadon értelmezte
Hubbard előírásait is. Az egyik ilyen összeütközési pont az új
vezetővel a kommunikációs kosár ürítése volt – ide érkeztek a belső
üzenetek, a levelek és az egymásról írt ún. „tudomásjelentések”
másolatai. Csaba az irányelvekkel ellentétes módon nem „kezelte” az
ott felgyülemlett papírokat, hanem megnézte minden nap a friss
üzeneteit, a fontosakkal foglalkozott (azokra is többnyire csak szóban
válaszolt), a többit visszadobta a kupac tetejére. Annyi papír
gyülemlett fel benne, hogy a fémből készült kosár alja behajlott a súly
alatt. Az új ügyvezető (miután Csabáról minden szóbeli
figyelmeztetés lepergett) Hubbard útmutatásainak megfelelően
írásban utasította, hogy végezze el újra a legelső és legalapvetőbb
munkatársi tanfolyamot, amely többek között az írásos belső
üzenetek kezeléséről szól. Kíváncsian vártuk, hogy ebből mi lesz, mert

biztosak voltunk benne, hogy Csaba ezt a sértést nem hagyja
annyiban. Másnap azonban meglepő látvány fogadott minket a
misszióban: Csaba kommunikációs kosara teljesen üresen tátongott.
Az új ügyvezető boldog volt, majd pedig a heti munkatársi gyűlésen is
felemlegette, hogy mennyire működik a Hubbard-féle adminisztratív
módszer, mert ezt a helyzetet is megoldotta.
Ezután lendületesen az egyik falra szerelt, fejmagasságban
lévő kisszekrényhez lépett, hogy kivegyen valamit a következő
napirendi ponthoz. Amikor kinyitotta az ajtaját, rengeteg papírdarab
ömlött ki belőle. Mint kiderült, Csaba nemes egyszerűséggel fogta az
összes papírt, amit a kommunikációs kosarában talált, és berakta
ebbe a szekrénybe. Természetesen a munkatársi gyűlést egy darabig
nem lehetett folytatni. Fékevesztett röhögés tört ki. Egy darabig az új
ügyvezető is velünk nevetett, aztán leintett mindenkit, hogy majd
kezeljük ezt a dolgot. Csaba persze soha nem hajtotta végre az
utasítást, és végül pár hasonló ilyen vita után az ügyvezető vette a
kalapját, és otthagyta a missziót. Csabát a viták során lefokozta
egyszerű kisegítővé, aki ezután nem volt hajlandó semmiféle
kinevezést elfogadni, hanem ragaszkodott hozzá, hogy ő csak egy
kisegítő itt. Ugyanazt csinálta, mint azelőtt, ugyanaz volt a jogköre is,
de dacból nem volt hajlandó hivatalosan pozíciót betölteni.
Eközben Csaba igen sok energiát ölt bele abba, hogy
mindenkit, aki alatta dolgozott, jó eladóvá tegyen. Hubbard munkáit
felhasználva rendszeres oktatásokat tartott nekünk, melyek
keretében gyakorolni is kellett a különféle eladási technikákat.
Fejezetről fejezetre végigvettük a Hubbard által javasolt Les Danekönyvet (Holtbiztos eladási technikák), és gyakoroltuk az ott leírt
eladási technikákat. Ezt kiegészítette a hubbardi módszerekkel, és
azokat is gyakorolni kellett.

Itt két technikát nagyon megtanultam, amelyeket később, a
nagy adománygyűjtések idején igencsak be kellett vetni a siker
érdekében. Az egyik az ún. DEI-skála használata. Ez a Desire, Enforce,
Interest (vágy, erőltetés, érdeklődés) angol szavak rövidítése.
Hubbard szerint ha elkezdünk valakit tájékoztatni egy adott termékről
vagy szolgáltatásról, akkor először nem tud róla semmit. Utána kissé
vágyni fog rá, amit egy olyan érzés követ, hogy ezt most rá akarjuk
erőltetni. Csak ha ezen is túljut, akkor fog érdeklődni és potenciális
vásárlóvá válni. Az eladónak annyi dolga van, hogy folyamatosan
„felvilágosítsa” az alanyt, azaz újabb és újabb előnyöket mutasson be,
és minden oldalról megmutassa, mennyire kiváló az áru, sztorizzon
más emberek pozitív tapasztalatairól stb.
A másik pedig a témaváltás módszere volt. Ennek az a lényege,
hogy ha egy adott témával kapcsolatban elakad a beszélgetés – vagy
az eladási folyamat –, akkor át kell váltani egy olyan témára, amely a
vevőnek szimpatikus, és mi is értünk hozzá. Ezzel a bizalmába kell
férkőzni, szimpatikussá válni számára, majd pedig újra visszatérni az
eredeti témára, és újra nyomatni neki, hogy meg kell venni.
Ezek használatával már egész jól tudtam teljesíteni a
misszióban. Felvetődött újra, hogy folytatnom kellene müncheni
tanulmányaimat. A pécsi tanfolyamfelügyelő foglalkozott egy kicsit
velem, aztán harcképesnek lettem nyilvánítva. Így ismét kimentem
Münchenbe folytatni ott, ahol abbahagytam.

München, második kör
1997 tavaszán újra kimentem Münchenbe. Az etikatisztnél
kezdtem, akivel megbeszéltük a családi dolgokat. A megbeszélés
eredményeképpen két plusz tanfolyamot el kellett végeznem – az
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egyik a hangzatos nevű „PTS/SP – Hogyan konfrontáljuk az
elnyomást, és hogyan zúzzuk szét azt” nevű tanfolyam volt, a másik
pedig a „Lelkészi tanfolyam” (ez pedig azért kellett, hogy ne vigyenek
el katonának).
A PTS/SP-tanfolyam a szcientológiában végzett első
tanfolyamom, az „Egyszer fenn, egyszer lenn” nagyban kibővített
változata volt. Hubbard igen sok írást és előadást szentelt ennek a
témának. (Ezt a tanfolyamot egyébként 2001 körül kötelezővé tették
minden szcientológus számára).
Már a könyv elején írtam Hubbard ide vonatkozó elméleteiről,
ez a tanfolyam azonban számos új elemmel bővítette az ezzel
kapcsolatos ismereteimet. Az egyik ilyen fontos új elem az volt, hogy
aki szcientológiaellenes, az vagy antiszociális, vagy egy ilyen ember
hatására teszi ezt. Aki pedig támadja is az egyházat, az biztosan
antiszociális, elnyomó személy.
Hubbard azt is törvényszerűségként írta le, hogy aki támadja a
szcientológiát, az azért teszi, mert bűnei vannak, sőt: köztörvényes
bűncselekményeket követett el. Érvelése szerint a szcientológia
kideríti az igazságot, ezért minden bűnöző dühödten támadni fogja
attól való félelmében, hogy róla is kiderül az igazság. Természetesen
ekkor én is elgondolkoztam azon, hogy vajon milyen bűnei lehetnek a
rokonaimnak, akik támadták az egyházat. Gondolom, a többi
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SP: Suppressive Person, elnyomó, antiszociális személy, PTS: Potential Trouble Source,
potenciális bajforrás (valaki, aki kapcsolatban áll vagy állt egy elnyomó személlyel)

szcientológus gondolkodása is elindul ebbe az irányba ezen a
tanfolyamon, melynek révén még távolabb kerül majd a nemszcientológus rokonoktól és a világtól.
Egész pontosan ezt írta Hubbard:
A szcientológia kritikusai
1967. november 5-i kiadvány
(…)
Ha egy "tudósokból" álló csoport szándékosan növelné az
elmebetegek számát, hogy több állami támogatást kapjon, és többet
tudjon beszedni a biztosítóktól, és erre megjelenne valaki a valódi
megoldással, akkor az a csoport minden követ megmozgatna, hogy
megvédje az elsíbolt milliárdokat.
Ezért támadják bizonyos emberek, a kormányok és a "tudósok"
a szcientológiát.
Ilyen egyszerű ez. Mi nem betegeket vagy őrülteket kezelünk.
Egyetlen törvényt sem sértünk meg. Több jót cselekszünk tíz perc alatt
az emberiség javára, mint a világ összes szociális minisztériuma
együttvéve.
(…)
Ha ebből a szempontból nézzük, akkor meglehetősen
reménytelen, sőt veszélyes dolog szcientológusnak lenni – ha nem
számolunk azzal, hogy teljesen reménytelen és végzetes dolog nem
szcientológusnak lenni.
Akik nem szcientológusok, azok abszolút nincsenek tudatában
a becstelen emberek motivációinak. És esélyük sincs a személyes

halhatatlanság elérésére. Ilyen egyszerű ez. Jobb dolog veszélyben
élni és eséllyel bírni erre, mint halandóságra kárhoztatva élni.

Akik bírálnak azért, mert szcientológus vagy, vagy epés
megjegyzéseket tesznek erre, azok elbuknának a múltbeli
cselekedeteik vagy szándékaik alaposabb vizsgálata során. Ez a
kezünkre játszik. A bűnözők gyűlölik a nappali fényt. Ez a fény mi
vagyunk.
Értsd meg, hogy ez technikai tény, nem pedig csak vágyálom.
Minden egyes alkalommal, amikor kivizsgáltuk a szcientológia egy
kritikusának hátterét, akkor olyan bűncselekményeket találtunk,
amiért azt az embert vagy csoportot a hatályos törvények alapján
börtönbe lehetett volna zárni. A szcientológiának nincsenek olyan
kritikusai, akiknek ne követtek volna el már bűncselekményeket. Ez
újra és újra bebizonyosodik.
(…)
A gonoszoknak lassan és alaposan megtanítunk valamit: "Nem
foglalkozunk a közrend fenntartásával. DE érdekelnek minket azoknak
az embereknek a bűnei, akik megpróbálnak megállítani minket. Ha
szembeszállsz a szcientológiával, azonnal utánanézünk a viselt
dolgaidnak – meg fogjuk találni, és nyilvánosságra fogjuk hozni a
bűneidet. Ha békénhagysz minket, akkor mi is békénhagyunk téged."
Ez nagyon egyszerű. Még egy bolond is képes felfogni.
És ne becsüld alá azon képességünket, hogy ezt végre is
hajtsuk.
A mi dolgunk az, hogy segítsünk az embereknek jobb életet
élni. Még azoknak is segítünk, akik bűnöket követtek el, mivel nem a

mi dolgunk a megbüntetésük. De akik megpróbálják megnehezíteni
az életünket, azok jobb, ha tudják, milyen kockázatot vállalnak.
Minket csak a munkánk elvégzése érdekel. Csak azoknak a
bűnei érdekelnek minket, akik megpróbálnak megakadályozni minket
a munkánk végzésében. Nincs semmi indok arra, hogy a
szcientológiával szembeszálljon valaki. A mi játékunkban mindenki
nyer.
És itt van nekünk ez a technikai tény – akik szembeszállnak
velünk, azoknak rejtegetnivaló bűneik vannak. Talán csak szerencsénk
van ezzel, de ez a tény attól még tény marad. És csak akkor tudjuk jól
kezelni az ellenállást, amikor használjuk is ezt.
(…)
Sose a szcientológiáról beszélj a kritikussal. Csak a napvilágra
került és a rejtegetett bűneit vitasd meg vele. Annak biztos tudatában
tedd ezt, hogy bűncselekményeket követett el. Mert igenis elkövette
ezeket.
Az élet hirtelen sokkal érdekesebbé válik – te pedig sokkal
kevésbé leszel elnyomva!
L. Ron Hubbard
Alapító
A másik fontos újdonság a pszichiáterek, pszichoanalitikusok
és pszichológusok dühödt támadása volt, akiket egy összefoglaló
elnevezéssel
„pszichók”-nak
nevezett.
Ennek
keretében
megismerkedtem az egyik elhíresült, „Fájdalom és szex” c. írásával is,
amelyben azt állítja, hogy a „pszichók” mind reinkarnálódott
intergalaktikus bűnözők, akik többmilliárd évre visszamenőleg a

szellemi lények tönkretételével és elnyomásával foglalkoznak. A fő
eszközök a fájdalom és a szex, amelyek a szellemi lény számára nem
természetes dolgok.
Egész pontosan ezt írta:
"(Megjegyzés: ez az írás valószínűleg nem tesz népszerűbbé,
de gondatlanság lenne tőlem, ha nem hoznám nyilvánosságra ezt a
fontos felfedezést.)
(…)
Azok a destruktív teremtmények találták ki a fájdalmat és a
szexet, akik nem akarják, hogy az emberi lények nagyok legyenek,
vagy aktívan foglalkozzanak a környezetükkel – mivel rettegnek a
büntetéstől, amire a bűneik miatt számíthatnának. Azért találták ki
ezt a két dolgot, hogy elnyomják az embereket, és csökkentsék az
éberségi és tudatossági szintjüket, valamint a hatalmukat és a
hatókörüket. Látható is, ahogy azok az emberek, akik fájdalmat vagy
szexet "tapasztalnak meg", introvertálódnak, és nem termelnek túl
sokat.
A fájdalom és a szex az emberek degradálásra KIFEJLESZTETT
eszközök. Ha hiszed, ha nem, egy lényt annyira lehengerelhet e kettő
közül valamelyik, hogy függő lesz tőle. Vannak olyan papok, akik
flagellánsokká válnak, és szétkorbácsolják a testüket. A
kínzómesterek nyáladzanak az örömtől a fájdalom láttán. A
szerelmesek nagyon ritkán boldogok. A szextől túlfűtött emberek a
létező legésszerűtlenebb dolgokat követik el, a prostituáltak pedig
tudatosan visszaélnek ezzel. A fájdalom és szex kombinációjának
eredményei az őrült Hasfelmetsző Jack-ek (aki csak prostituáltakat ölt
meg), a kéjgyilkos őrültek furcsa csapata (mint például Hinckley) és a
késő éjszaka vetített horrorfilmek rajongói. A pszichiáterek hamis
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adatai miatt (akik már régóta velük vannak az időnyomon , és ennek
az univerzumnak a hanyatlását csak ők okozták) a szex és a fájdalom
egyre inkább elterjed ebben a társadalomban, valamint velük együtt
még a tolvajlás is, ami mindkettőnek a csendestársa – így hamarosan
a bűn dzsungelévé válik ez a föld.
Menj be egy elmegyógyintézetbe vagy egy börtönbe, és nézd
meg a növekvő létszámú, oda elzárt embereket. Tudd, hogy kik ők –
főként fájdalom- és szexfüggők, dekadensek és degradáltak, már nem
képesek a normális életre. Sok-sok évszázaddal ezelőtt a pszichiáterek
indították el őket ezen a lefelé vezető úton, és most a jelenben is az ő
kezükben vannak!
És jobbá válnak vagy meggyógyulnak-e? Nem, de nem ám.
Akár börtönbe, akár elmegyógyintézetbe kerülnek, csak rosszabb
állapotba kerülnek. A pszichiáterek pedig mindkét helyen a véres
kezüket dörzsölik örömükben, amikor a "termékeiket" szabadjára
engedik, a maradék népesség közé! Ez nem véletlen. Mivel a
pszichiáterek FÁJDALOMBAN és SZEXBEN utaznak. Sőt, még azt is
elmondják majd neked, hogy "természetes dolog" lopni! A bűnt
persze még tovább tetézik azzal (már ha ez egyáltalán lehetséges),
hogy azt mondják, a test csinálja ezeket. Még egy hatalmas hamis
adat az összes többi hazugságukon felül.
Ezek az adatok a teljes időnyomot érintő alapos kutatásaimból
származnak. Ez nem elmélet vagy valamiféle furcsa vélemény. Ez egy
bizonyítható elektronikus tény. A hullámok csak szintetikusak.

10

az univerzum eddigi története során – a szcientológia hisz az előző életekben, tehát
a mostani pszichiáterek már több száz, több ezer évvel ezelőtt is, más néven, de
hasonló akciókat csináltak Hubbard szerint

Ez a két dolog a leginkább használt eszközük abban a
kampányukban, amelynek az általános célja a pusztítás. Az univerzum
se nem destruktív, se nem kaotikus, csak ezek a megrögzött őrültek
teszik azzá. Amikor mást állítanak, akkor csak még több hamis adatot
adnak ezek a gyanús "szaktekintélyek". A céljaiknak megfelel az, hogy
ezt a mesterséges dolgot természetesnek tüntessék fel. Ez az
univerzum csak azért ilyen egy lény számára, mert ezek a
gusztustalan pszichotikus őrültek ilyenné teszik. Minden egyes
nagyszerű civilizációt tönkretettek eddig, és keményen dolgoznak a
mostanin is. Egyetlen dolgot nem állhatnak – az igazság fényét, tehát
a tiltakozásuk ellenére rájuk kell vetíteni. Az igazság ragyogó
fényében szétporladnak a hazugságaik. Ez az a hatásos fegyver, ami
ellen nincs ellenszerük." – L. Ron Hubbard
Ezt nem értettem teljesen, de az viszont világossá vált, hogy az
egyház miért is harcol olyan vadul a pszichiáterek ellen. Ez volt az
ideológiai alapja, egy hittétel. Emiatt kellett mindenféle
bizonyítékokat vadászni a „pszichók” rémtetteire, hiszen Hubbard azt
mondta, hogy ezek mind bűnözők, és már évmilliárdok óta rabságban
tartják a szellemi lényeket. Mivel Hubbard mondta, így 100%-ban
igaz, tehát csupán annyi dolga van az egyháznak, hogy bebizonyítsa
ezt a többi embernek is.
A bolygó Clearré tételéről is új információkat tudtam meg
Hubbardtól. A Túlélés tudománya c. könyvében (a tanfolyam
részeként az első részét végig kellett olvasni) az ún. Tónusskálát
elemzi, amely az emberek általános érzelmi és lelkiállapotát elemzi az
apátiától (0,5) a lelkesedésig (4,0) terjedő, 0 és 4 közötti értékekkel
rendelkező skálán. Hubbard szerint az antagonizmus (2,0) a
fordulópont, a krónikusan ez alatti szinten elhelyezkedő egyének
(apátiában lévő, folyamatosan rettegő, burkoltan rosszindulatú,
illetve állandóan dühöngő emberek) csak kárára vannak a
társadalomnak. Ezt írta ezzel kapcsolatban:

A józanul gondolkodó ember elég gyakran elsiklik afölött, hogy
a 2.0 alatti emberek köszönőviszonyban sincsenek a józan ésszel, és
nem is lehet rájuk észérvekkel hatni, mint például ahogy egy 3.0-sra
lehetne.
Mindössze két megoldás létezik a 2.0 alatti emberek
kezelésére a Tónusskálán; egyik sem tartalmazza azt, hogy
megpróbálunk észérvekkel hatni rájuk, vagy végighallgatjuk azt,
ahogy megpróbálják kimagyarázni a cselekedeteiket.
Az egyik megoldás az, hogy felhozzuk őket a Tónusskálán… a
korábban tárgyalt három működő eljárásmód valamelyikével. A
másik pedig az, hogy csendben és sajnálkozás nélkül megszabadulunk
tőlünk.
Biztonságosabb egy mérgeskígyóval együtt aludni, mint egy
olyan valakivel, aki Tónusskála alacsonyabb régióiban tartózkodik.
Nem számít a szépségük, a megnyerő fellépésük, a mesterséges
társadalmi értékük vagy a vagyonuk; semmi nem hozhatja helyre azt
a szörnyű kárt, amelyet a józanul gondolkodó férfiaknak és nőknek
okoznak.
A Tónusskála alacsonyabb régióiban tartózkodó emberek
azonnali és hirtelen eltüntetése a társadalom rendszeréből azt
eredményezné, hogy a kulturális tónus szinte azonnal megemelkedne,
és megállítaná a társadalmi hanyatlást.
Nem kell ahhoz egy csak Clearekből álló világ, hogy egy
ésszerű és értékes társadalmi rendet létrehozhassunk – azzal is
elérhetjük, ha eltüntetjük a 2.0 alatti egyéneket. Ezt úgy érhetjük el,
hogy vagy elegendő auditálást adunk nekik ahhoz, hogy a 2.0 vonala
fölé kerüljenek; ami nem is olyan óriási feladat, mivel sok esetben ez
kevesebb, mint ötven óra alatt elérhető (bár lesz olyan, amikor a

kétszáz órát is meghaladja). A másik megoldás az, hogy elkülönítjük
őket a társadalom többi részétől.
Egy venezuelai diktátor egyszer elhatározta, hogy megálljt
parancsol a leprának. Azt tapasztalta, hogy a legtöbb leprás a
koldusok közül kerül ki. Egyszerűen azzal, hogy összeszedette és
megsemmisíttette az összes venezuelai koldust, megszüntette a
leprát az országában. – L. Ron Hubbard
A tanfolyamot 1997. március 13-án, csütörtökön 13:58-kor
zártam le. Ezzel két szempontból is hőstettet hajtottam végre. L. Ron
Hubbard születésnapja március 13-ra esik, és minden
szcientológustól elvárják, hogy valamiféle ajándékkal lepje meg Ront.
Az elvárás egy, a szcientológiát előrevivő cselekedet (például egy
jelentősebb pénzadomány az egyház egyik kampányára vagy
projektjére), vagy pedig valamiféle haladás a „szellemi szabadság”
felé, mint például egy tanfolyam- vagy szintzárás. Ráadásul 1997-ben
március 13. pont csütörtökre esett, így dupla volt az öröm, 14:00
előtti zárásommal beszámítottam a heti statisztikába.
Ezután következett a lelkészi tanfolyam. Ezt két hét alatt
elvégeztem. Annyiból állt, hogy el kellett olvasni egy kb. százoldalas
könyvet a világ nagy vallásairól (Floyd H. Ross – Tynette Hill: The
Great Religions By Which Men Live), utána pedig be kellett tanulni és
gyakorolni a szcientológia házassági, névadási és temetési
ceremóniáit.
A házassági ceremóniákból többféle is volt, a résztvevőkre
szabva. Volt például egy olyan, amelyik egyetlen szcientológia
szakkifejezést sem tartalmazott – ezt olyan esetekre szánta Hubbard,
amikor a rokonságban nincs egyetlen szcientológus sem. Volt olyan,
amelyik a házassággal kapcsolatos meglátásait fogalmazta meg (csak
szcientológusoknak), és akadt egy rövid szertartás is, amelynek

keretében Lőrinc barát módjára dolgozószobánkban is összeadhattuk
az ifjú párt. (A tanfolyam komolyságát jól jelzi az, ahogy be kellett
gyakorolni a különféle ceremóniákat. Plüssállatokkal és 1-2
élőszereplővel próbáltuk el a házasulandók összeadását.)
A tanfolyam lezárásával az egyház lelkésze lettem, később
pedig a sorozóbizottság elfogadta a lelkészi tanfolyam oklevelét.
Ezután újra neki kellett vágni a kommunikációs tanfolyamnak.
Most már többet foglalkoztak velem a tanfolyamfelügyelők, így
sikerült majdnem végigcsinálnom. Volt közben egy nagyon érdekes
élményem. A tanfolyam során rájöttem, hogy ha csak természetesen
kommunikálok, és nem azon gondolkozom, hogy Hubbard szerint
miként kellene, akkor mennek a legjobban a gyakorlatok. Egy
különösen jól sikerült nap végén úgy éreztem: új szellemi szintet
értem el. Arra az egy napra sokkal élesebb lett a látásom és a
hallásom. Nem is nagyon bírtam aznap aludni, és valahogy magasabb
rendűnek éreztem magam az anyagi világnál.
Később megtudtam, hogy a szcientológiában – és más hasonló
csoportosulásokban – sokan érnek el rövid időre ilyen emelkedett
szellemi állapotot. Ezt „felemelkedési élménynek” (ascension
experience) hívják. Ez általában nem tartós, és többnyire egyszeri
alkalom –betekintés oda, amiről semmit nem tudunk.
Másnapra visszaestem az átlagos, mindennapi létbe, és
természetesen el is akadtam a tanfolyamon. Egyszerűen nem tudtam
stabilan hozni a megkövetelt szintet, hol jobban, hol rosszabbul
ment. Sőt már azt sem tudtam teljesíteni, amit azelőtt már egyszer
demonstráltam a felügyelőknek. Jó szcientológus módjára
megpróbáltam még több szcientológia bevetésével kezelni a
helyzetet, így elkezdtem az archívumot kutatni, hogy ír-e ezekről a
gyakorlatoktól további információkat Hubbard, amelyek segítségével

túljuthatok ezen a holtponton. Találtam is egy-két plusz írást, de ezek
nem sokat segítettek. Meglepődve vettem észre, hogy az egyik ezzel
a témával kapcsolatos kiadványt nem Hubbard, hanem egy bizonyos
David Mayo írta 1980-ban, aki titulusa alapján a „technológia” (a
szcientológia auditálással kapcsolatos elmélet és gyakorlat
összessége) terén a legfőbb szaktekintélynek (és vezetőnek)
számított nemzetközileg. Egy éve voltam ekkor már az egyház tagja,
egy csomó helyi összejövetelen megfordultam, ahol a hivatalos
nemzetközi szcientológia rendezvényekről készült videókat vetítették
le. Ezeken az eseményeken az egyház nemzetközi vezetői is
beszédeket mondtak, de úgy emlékeztem, egy Ray Mithoff nevű
magas szintű auditor volt ebben a csúcspozícióban.
Meg is kérdeztem az egyik tanfolyamfelügyelőt, hogy ki ez a
David Mayo, miért nem hallottam még róla, és hol tudok utánanézni.
A tanfolyamfelügyelő tekintete elfelhősödött, majd megkérdezte,
miért érdekel ez engem. Megmutattam neki, amit találtam. Azt
felelte, nem kell erről nekem többet tudnom annál, hogy már nem ő
a legfelső technológiai vezető.
Itt nem lett vége a történetnek. Másnap fel kellett keresnem
az etikatisztet, hiszen nem is haladtam, ráadásul furcsákat is
kérdeztem. Ekkorra már teljesen ki voltam bukva, elegem volt
magamból. Arról természetesen meg voltam győződve, hogy én
rontottam el valamit, mivel a technológia 100%-ban működik. Súlyos
bűntudat gyötört emiatt, valamint a David Mayo utáni kíváncsiskodás
miatt is lelkiismeret-furdalásom volt. Az etikatiszt próbálta kiszedni
belőlem, hogy mi a bajom, meg hogy miért érdekel ez a David Mayotéma, de nem tudtam semmi értelmeset kinyögni. Aztán elkezdtem
ötletelni, és bevillant a PTS/SP-tanfolyam „pszichókról” szóló része,
és eszembe jutott: mi van akkor, ha a pszichiáterek az előző
életemben olyan hipnotikus parancsot ültettem belém, hogy ki kell
vizsgálnom az egyházat? Ezt el is mondtam az etikatisztnek, aki

elfehéredett. Németországban ekkor már figyelte az egyházat a
német nemzetbiztonsági szolgálat, és rettentő paranoid módon
kezeltek mindenkit, akinél kicsit is felmerült a gyanú, hogy kém. Az
egyik ilyen figyelmeztető jel a kémgyanús elemeknél az volt, hogy túl
sokat kérdeztek.
Ezzel a válaszommal jól elástam magam. Az etikatiszt rögtön
fizikai munkára rendelt (ennek keretében takarítanom kellett az
orgban, főleg a mellékhelyiségeket), és adott egy csomó olvasnivalót
David Mayóról: pár hivatalos egyházi kiadványt, amelyben velejéig
romlott bűnözőnek festették le.
Ekkor egy világ omlott össze bennem. A szcientológia egyik
felső vezetője elnyomó személy volt? Miért nem bukott le előbb? Mi
a garancia arra, hogy többet ez nem fog előfordulni, illetve hogy a
mostani vezetők nem elnyomók? Ráadásul, mint kiderült, Mayo volt
Hubbard auditora és egyik legfőbb bizalmasa.
Meg is kérdeztem az etikatisztet, hogy akkor hogyan jutott fel
ilyen magas pozícióba és szellemi szintre? Hiszen azt tanultam, hogy
az elnyomó személyek képtelenek a változásra, és semmiféle terápia
nem hat rájuk, nem képesek megjavulni (így a szcientológia sem
működik rajtuk). Azt a választ kaptam, hogy Mayo tettette, hogy
elérte azokat a képességeket, szellemi nyereségeket színlelt, mert az
„elnyomók” (ez a világot irányító titkos társaságok összefoglaló neve,
akiknek a végrehajtói a pszichiáterek) küldték be, hogy tönkretegye
az egyházat. Ez a hivatalos sztori ugyan több ponton is sántított, de
akkor elfogadtam.
A takarítás/WC-pucolás mellett napi öt órában tanulnom is
kellett, Hubbard egyik kongresszusa, „Az ember állapota”
végighallgatása volt a feladat. Ez arról szólt egy mondatban
összefoglalva, hogy mindenki 100%-ban felelős a saját sorsáért, és

mindenért, ami vele történik. Ettől nem lettem jobban, még jobban
magamat hibáztattam a kialakult helyzetért.
Kb. egyheti takarítás/olvasgatás program után (elolvastam
még Mayo kapcsán pár iratot az egyházban korábban lezajlott
eseményekről) szörnyű gyanú támadt bennem. Mi van akkor, ha
azért nem haladok, mert a müncheni org érintett munkatársai rosszul
alkalmazzák Hubbard nagyszerű technológiáját? Lehet, hogy itt is van
egy elnyomó? Erre az org egyik magyar munkatársa is rátett egy
lapáttal, aki szintén úgy gondolta, kell, hogy legyen egy elnyomó a
munkatársak között, mert rosszul megy az orgnak.
Ennek hatására úgy döntöttem, otthagyom ezt az SP-fészket.
Írtam egy köteg tudomásjelentést az orgból és annak bizonyos
munkatársairól a nemzetközi vezetésnek, feladtam postán, és aznap
este leléptem. Szerveztem magamnak fuvart egy ismerősöm révén,
és visszajöttem Pécsre.

Harmadik fejezet
Két élet között
Tanácstalanul
Hazatérésem után röviddel felkerestem a pécsi missziót, és
beszéltem a misszióvezetővel. Mindketten tanácstalanok voltunk,
nem nagyon tudtuk, mit kezdjünk a kialakult helyzettel.
Az nem változott, hogy továbbra is a szcientológia világán
belül képzeltem el az életemet. A müncheni orgban történtek
hatására azonban egyre erősödött bennem az, hogy egy magasabb
szintű szervezetben kellene dolgoznom, ahol tudnék tenni azért, hogy
a szcientológia szervezetek Hubbard útmutatásainak megfelelően
működjenek. Azt tanultam, hogy mivel Hubbard módszerei 100%-ban
működnek, ezek teljes betartása óhatatlanul hatalmas terjeszkedést
eredményez.
Létezett is egy ilyen szervezet, a Sea Organization (magyarul:
Tengeri szervezet, rövid elnevezése: Sea Org), amely hivatalosan az
egyház szerzetesrendjeként működött, valójában pedig annak felső,
elit munkatársai tartoztak ide.
A Sea Orgot Hubbard 1967-ben alapította, és eleinte egy
kisebb hajóflotta fedélzetén működött (innen származik az
elnevezése is). A legelkötelezettebb szcientológusok lehetnek a
tagjai, akik aláírnak egy egymilliárd évre szóló szerződést, és
gyakorlatilag minden világi hívságról lemondva teljesen az egyháznak
szentelik magukat. A fizetés minimális (0–50 dollár / hét, bevételtől
függően), és gyakorlatilag amikor az ember ébren van, akkor az
egyháznak dolgozik. A szállást és az étkezést az egyház biztosítja.
Minden második héten ki lehet venni egy szabadnapot – de csak

akkor, ha jól teljesít az illető, illetve elvileg van évente három hét
szabadság, de ezt sosem tartják be, nem engedik el az embereket.
Arra gondoltam, hogy talán a Sea Orghoz csatlakozás lenne a
legjobb megoldás a helyzetemre. A misszióban azonban egyelőre
erősen nehezteltek rám, újabb jóvátételi projektet kaptam a
képzésem be nem fejezéséért. Ismét szórólapoztam tehát esténként,
ezúttal szerencsére nyáron. Napközben pedig teszteket értékeltem,
és embereket hoztam be tesztértékelésre az utcáról.
Egyik nap váratlan vendégek érkeztek. Csaba valamelyik
húzása váltotta ki a frissen megalakult magyar Sea Org egység
vezetőjének látogatását, aki helyettese és egy kezdő, betanításon
lévő Sea Org tag társaságában érkezett. Mint megtudtam,
„megfigyelő missziót” (küldetést) teljesítettek.
Ekkor találkoztam először Fekete Miklóssal, a legmagasabb
rangú magyar szcientológussal, az OTL Magyarország (a magyar
szcientológia
egyház
vezető
szervezete)
karizmatikus
„parancsnokával”.
Velem nem nagyon foglalkoztak, elsősorban Csabára
koncentráltak. Csaba láthatóan élvezte a helyzetet, ragaszkodott
hozzá, hogy neki semmi pozíciója nincs. Ő hivatalosan egy kisegítő,
aki segít feldolgozni a hátralékokat és elmaradásokat. Miklós ekkor
kérdőre vonta, hogy akkor miért viselkedik vezetőként, miért ad ki
utasításokat, stb. Csaba kajánul odavágta neki, hogy ő az ügyvezetői
osztályban dolgozik kisegítőként, mert ott van a legtöbb hátralék.
Miklós próbálta még a misszióvezetőből is kiszedni, hogy mi
Csaba valós pozíciója, de ő is csak annyit mondott, hogy a Csaba a
misszió „motorja”. Miklós egy darabig erősködött, hogy mutassa

meg, hol van pontosan a „motor” pozíció a szervezési táblán, de
aztán ráhagyta.
Csaba közben kiderítette, hogy Miklós nem jöhetne be a
misszióba a missziókat felügyelő Sea Org egység, a Scientology
Missions International (Szcientológia Missziók Nemzetközi Szervezete)
írásos engedélye nélkül. Ezen jól összevesztek Miklóssal, aztán a Sea
Orgosok elmentek. Engem mindenesetre ez sem tántorított el attól,
hogy a Sea Orghoz csatlakozást fontolgassam, de az OTL-t kihúztam a
szóba jöhető Sea Org-szervezetek listájáról.
Utánajártam egy kicsit a témának, és végül úgy döntöttem,
hogy legcélszerűbb lenne az Egyesült Államokban szerencsét
próbálni, méghozzá a szcientológia „Mekkájában”, a floridai
Clearwaterben található „Flag Szárazföldi Bázison”, amely a világ
legnagyobb szcientológia szervezete, és minden munkatársa Sea Org
tag.
Volt egy magyarországi toborzóirodájuk is, el is mentem oda,
és beszéltem a két toborzóval. Eléggé meglepte őket, hogy valaki
magától akar Sea Org tag lenni. Ahhoz voltak szokva, hogy hosszasan
kell győzködni az embereket. Tapasztalataik szerint az önként
jelentkezők többnyire alkalmatlanok voltak, vagy más cél vezérelte
őket (pl. Amerikába kijutni). Az iroda vezetője, László meg is ígérte,
hogy leutazik Pécsre, és elrendezi a dolgokat a misszióval és a
szüleimmel.
Két hét múlva le is jött, elintéztük a dolgokat a misszióval.
Közben kiderült, hogy hosszabb folyamat lesz ez, mivel amerikai
vízumot is kell szereznem, továbbá teljesen át fognak világítani,
mielőtt beléphetek a Sea Orgba. László felajánlotta, hogy költözzek
Pestre a lakásként is használt irodájukba, segítsek nekik, és közben
elintézzük ezeket az ügyeket. Így is lett.

Irány a Sea Org
A Sea Orgba történő jelentkezéshez egy csomó papírt ki kellett
tölteni. Az egyik az „Élettörténeti kérdéssor” volt, kb. 200 kérdés,
benne elég sok, rendkívül személyes adatot is meg kellett adni.
Tételesen listázni kellett az összes adósságot, az összes (!) szexuális
kapcsolatot (az esetleges egyéjszakás kalandokat is beleértve, a
partner nevével, és minden perverziót, amiben valaha részt vett a
kérdőív kitöltője). Nyilatkozni kellett az esetleges homoszexuális
késztetésekről és/vagy aktusokról (szintén a partner nevével),
minden megkísérelt vagy fontolgatott öngyilkosságról. Listát kellett
készíteni minden egyes általunk elkövetett bűncselekményről (ha volt
ilyen).
Amikor ez kész volt, el kellett mennem egy auditorhoz, aki
„rákötött” az e-méterre, és megkérdezte kb. tízféleképpen, hogy
kihagytam-e valamit. Átmentem a teszten (tényleg mindent leírtam),
és az anyagaimat elfaxolták Clearwaterbe.
Aláírtam az egymilliárd évre szóló szerződést is, majd pedig
felesküdtem a Sea Org szolgálatára. László és társa díszegyenruhában
csinálták végig a ceremóniát – gyakorlatilag „A Sea Org tag kódexe”
elnevezésű, 17 pontból álló szabálygyűjteményre kellett esküt tenni,
annak felolvasával. A szcientológia és L. Ron Hubbard feltétlen és
örök szolgálatára esküdtem fel. Igen ünnepélyes és komoly esemény
volt, mély hatással volt rám.
A papírok kitöltése után elkezdtük a vízumot intézni. Ekkor
már létezett a R1-es vallási dolgozói vízum, amelyet – legalábbis
László szerint – kifejezetten a szcientológia egyház lobbizására hozott
létre az USA bevándorlási hivatala. Az alkalmassághoz legalább két
éve az egyház tagjának kellett lenni, és csak vallási dolgozók vagy
lelkészek kaphatták meg.

Mint megtudtam, ezen a területen (is) ipari mennyiségben
ment a csalás. Lászlón és toborzótársán óriási volt a nyomás (napi 3–5
telefonhívás Clearwaterből, fenyegetésekkel és üvöltözésekkel
tarkítva, több fax naponta stb.), hogy sok új embert küldjenek ki. A
minimum elvárás az volt, hogy legalább egy embert küldjenek ki az
USA-ba hetente.
Ehhez keresni kellett olyanokat, akik:
1) megfelelnek a nem kevés követelménynek (kizáró ok volt
az, ha valaki valaha LSD-t szedett, járt pszichiáterhez vagy
pszichológushoz, nagyobb adósságai vagy kiskorú gyerekei voltak,
titkosszolgálati kapcsolatokkal rendelkezett, vagy valamelyik
családtagja ellenségesen viszonyult a szcientológiához),
2) valamennyire tudnak angolul;
Emellett még számos intéznivaló akadt:
1) rá kellett venni őket az egymilliárd éves szerződés aláírására
és addigi életük feladására,
2) amerikai vízumot kellett nekik szerezni,
3) meg kellett vetetni velük a repülőjegyet a floridai Tampába
(az egyház természetesen nem állta az útiköltséget).
Nem volt egyszerű feladat ezt összehozni, így ha László
valakivel eljutott a szerződésig, akkor bármi áron megpróbált vízumot
szerezni, kinti főnökei tevékeny közreműködésével. A kétévnyi
tagságot úgy oldották meg, hogy előkotortatták az érintett egyházi
szervezetekkel az első kapcsolatfelvétel írásos adatait (pl. az első
kitöltött személyiségtesztet), és azt adták be a két éve fennálló tagság
bizonyítékaként (hamisítani nem merték ezeket, mert a vízumcsalást

letöltendővel büntetik az USA-ban). A vallási dolgozói követelményt
pedig a cselesen megfogalmazott meghívólevelek segítségével
próbálták igazolni. Elég találékonyak voltak, pl. aki nem beszélt
rendesen angolul, azt a clearwateri „magyar szcientológus közösség”
szolgálatára kívánták (papíron) beosztani.
Aki nem kapta meg elsőre a vízumot, azt többször is
visszaküldték, újabb és újabb papírokat gyártottak, ha pl. a konzulnak
nem volt elég világos, hogy mit fog csinálni az illető kint. Minden
egyes látogatásról részletes jelentést kellett írni, amit továbbítottak a
kintieknek. Ezenkívül László minden látogatás előtt begyakorolta a
jelentkezővel, hogy melyik kérdésre mit kell válaszolni – ő játszotta a
konzult.
Ekkoriban éppen „szituáció” volt: az akkori, bevándorlási és
vízumügyekkel foglalkozó konzul, Mr. Boswell elég keményen bánt a
szcientológiával kapcsolatos vízumkérelmekkel. Nyíltan persze nem
mondhatta ki, de igyekezett mindig valami ürügyet találni arra, hogy
ne kelljen vízumot adnia, további papírokat kérhessen, stb. Csak
azokat engedte át elsőre, akiknél egyértelműen rendben volt minden,
és jól tudtak angolul. Ettől persze ő is „ellenség” lett, az egyház
titkosszolgálata, az OSA (Office of Special Affairs, Különleges Ügyek
Irodája) utánajárt a dolgainak. László egyszer mesélt nekem erről, és
megsúgta, hogy Mr. Boswell homokos, és ugye Hubbard leírta, hogy
aki homokos, az alacsonyan van a túlélési és sikerességi képességet
mérő tónusskálán (amelyről már volt szó a müncheni tanulmányaim
kapcsán). Hubbard szerint a homokosok nem képesek valódi
érzelmekre, rejtetten rombolják a társadalmat, és a körülöttük lévő
emberek életét tönkreteszik. Tehát Mr. Boswell az egyház
koordinátarendszerében egy elnyomó személy volt, ellenség. A
clearwateri
OSA-sok
fel
is
nyomták
az
amerikai
külügyminisztériumnál, kijátszották a diszkriminációs kártyát, de ez
ekkor még nem éreztette a hatását.

Nekem viszonylag egyszerű dolgom volt – lelkész voltam, sőt
még papírom is volt róla, és tudtam angolul. A hatás kedvéért László
elküldött az egyik, egyházi ruhákat árusító boltba, és vetetett velem
egy papi civil inget, abban kellett mennem a követségre. Elsőre
megkaptam a vízumot.
Míg a vízum kiállítására vártam, segítettem én is a többieknek
vízumra készülni, sőt valakit el is kísértem az interjúra, hogy segítsek
neki vízumot szerezni.
Így némi bepillantást nyertem a toborzóiroda mindennapjaiba.
Volt egy igen hosszú lista, amely szinte az összes szóba jöhető
szcientológust tartalmazta, rövid megjegyzésekkel. A listának volt egy
része, a „DB”-szekció. László elmagyarázta nekem, hogy a DB a
„Degraded Being”, azaz a degradált lény rövidítése. Hubbard szerint
ezeket az embereket annyira tönkretette az elnyomás ebben vagy
valamelyik előző életükben, hogy képtelenek hatékonyan működni.
Belső lelki kényszert éreznek arra, hogy ne teljesítsék a kiadott
utasításokat, valamint megrögzött „megváltoztatók” – nem képesek
valamit olyanra megcsinálni, amilyenre kell; ha továbbadnak
információt, változtatnak rajta. Ezenkívül ösztönösen gyűlölik a
sikeres embereket, a „nagy lényeket”, ahogy Hubbard fogalmaz.
A DB-listára azok kerültek fel, akiket ő „degradált lényeknek”
tartott, és akiknek a toborzása csak időpocsékolásnak számított
szerinte. Volt ennek a DB-szekciónak egy kiemelt része is; ők voltak az
ötcsillagos DB-k, akikkel még a kommunikációt is kerülni kell –
időtakarékossági okokból.
Közben megnézték Clearwaterben a papírjaimat, és persze
belekötöttek a müncheni ügyekbe, főleg abba, amiket az etikatisztnek
mondtam. Kiderült, hogy a kinti biztonsági főnök eléggé vaskézzel
szórja a jelentkezőket, és minden apróságba belekötnek. Jól jellemzi a

paranoiát egy éjszakai hívás – egyik éjjel kettőkor csörgött a telefon,
a kinti biztonságiak kérték László segítségét. Az egyik jelentkező
ugyanis a „kormányzati kapcsolatoknál” odaírta, hogy egyszer egy
állami vállalatnál dolgozott. Annyira nem tudott angolul, hogy le tudja
fordítani, így odaírta a magyar nevét: állami sertéshizlalda. A
biztonsági ember pedig szépen lebetűzte Lászlónak, és kérte, hogy
nézzen utána, milyen kormányszerv ez.
A vízumot közben megkaptam, de kintről még nem jött meg a
jóváhagyás. Végül László rábeszélt, hogy menjek ki így, majd ott le
tudom rendezni a nyitott kérdéseket. Szülői segítséggel (László is
eljött hozzánk, elbeszélgetett apámékkal, és segített meggyőzni őket)
megvettem a repülőjegyet, és 1997 augusztusában kimentem
Clearwaterbe elkezdeni egy elvileg egymilliárd évig tartó karriert.

A szcientológia Mekkája
Bevallom őszintén, amikor megérkeztünk az atlantai reptérre
(ott kellett átszállni egy belföldi járatra, amely továbbvitt Tampába),
tényleg elfogott az érzés, hogy a szabadság földjére érkeztem.
Amerika valahogy más volt. Nem feltétlenül az anyagi, hanem inkább
a szellemi síkon. Ez még lelkesebbé tett az egész kalanddal
kapcsolatban.
Késő este értem oda Clearwaterbe, egyből a toborzóirodába
vittek. Elég változatos volt a személyzet etnikai megoszlása. A
személyzeti osztályvezető angol volt, a helyettese francia, a
személyzetfelvételi alosztályvezető német, a toborzási felelős olasz, a
papírmunkát pedig egy amerikai lány intézte.
Amikor először beléptem az irodába, egy díszegyenruhát
viselő, középkorú, francia Sea Org tiszt fogadott. Elbeszélgettem vele
a terveimről. Kiderült, hogy ő egy XII-es osztályú auditor, amelyik
képzési szempontból a létező legmagasabb szint az egyházon belül.
Gyakorlatilag megtette a teljes szabadsághoz vezető út felét!
Megtudtam, hogy Alain Kartuzinski a neve. Kicsit furcsállottam, hogy
mit keres a toborzási részlegen egy ilyen magasan képzett ember. A
clearwateri központ legdrágább auditálását (minimum százezer
dollárba kerül) csak ilyen auditorok adhatják le, és voltak vagy
tizenöten összesen. De aztán, mint sok más ellentmondáson, ezen is
gyorsan túltettem magam.

(10 év múlva tudtam meg az igazságot – Alain is résztvevője
volt azon eseményeknek, amelyek végül Lisa McPherson amerikai
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szcientológus halálához vezettek . Gondolom, ezért nem engedték
auditálni. Az egyházon belül teljes hírzárlat volt ezzel kapcsolatban, a
felsővezetőkön kívül senki sem tudott az ügyről, én is csak 2007-ben
hallottam Lisa nevét először.)
Félóra múlva odajött hozzám Kathrin, a német személyzetis,
és közölte velem, hogy egyelőre a Münchenben történtek miatt a
biztonságiak között vita van az én alkalmasságomról. Amíg ők jóvá
nem hagyják, addig nem mehetek a munkatársi szállásra, magamnak
kell megoldanom a lakhatásomat. Kénytelen voltam kifizetni pár
éjszakát az egyház egyik hoteljében. Azt mindenesetre jeleztem
Kathrinnak, hogy nem sok pénzem van, legfeljebb pár napra elég. Azt
mondta, ne aggódjak, majd keresnek valami szállást nekem az egyik
helyi szcientológusnál.
Másnap azzal fogadtak, hogy a biztonságiak egy speciális
auditáláshoz ragaszkodnak a velem kapcsolatos kétségek
eloszlatására. PDH-ellenőrzés a neve, ami a Pain-Drug-Hypnosis
rövidítése. Ez volt az egyház bevett kémelhárítási eszköze arra, hogy
megpróbálja kiszűrni a beszivárgókat. Erre az auditálásra nem
vonatkozott a gyónási titok, úgyhogy bármit mondtam,
felhasználható volt ellenem. Gyakorlatilag egy vallatás volt az e-méter
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Lisa McPherson röviddel a Clear állapot elérése után idegösszeomlást kapott.
Kórházba került, ahonnan az egyház munkatársainak hathatós közreműködése révén
úgymond saját felelősségére távozott. A szcientológusok a floridai központba (Flag)
szállították, ahol a pszichotikusra vonatkozó hubbardi irányelveknek megfelelően
próbálták kezelni. A kezelés azonban kudarcot vallott, és Lisa 1995. december 5-én
elhunyt. Halálával kapcsolatban még mindig sok a tisztázatlan kérdés, annak okaként
mind egy vérrög okozta trombózis, mind pedig a kiszáradás felmerült. Az biztos, hogy
szakszerű orvosi segítséget nem kapott.

mint hazugságvizsgáló segítségével. A kérdések elég nevetségesek
voltak, pl. „Azért jöttél ide, hogy megöld L. Ron Hubbardot?”.
Hubbard előírásai szerint semmit nem lehetett változtatni a
„technológián”, így minden auditálási kérdéssor változatlan maradt.
Ez is.
Kathrin azt mondta, hogy egy darabig el fog tartani, míg ezt
elintézik. Viszont el kellett kezdenem dolgozni az egyháznak,
különben nem kaphattam enni az étkezőben.
Átmeneti megoldásként a sokszorosítási részleghez osztottak
be kiadványokat rendszerezni. A részlegvezető egy tizenéves ausztrál
srác volt, úgyhogy megismertem az ausztrál akcentust is.
A rendszerezések során rossz szokásomnak megfelelően
belenézegettem az iratokba. Minden nap volt egy napiparancs, amit a
bázis parancsnoka adott ki a legénységnek. Ebből kiderült, hogy
összesen kb. 1400 munkatárs dolgozik a clearwateri központban, és
23 kisebb-nagyobb saját tulajdonú épülete van az egyháznak
Clearwaterben. Ezeket a Sea Orgban elterjedt rövidítési mániának
megfelelően többnyire két-, illetve hárombetűs rövidítésekkel
jelölték. A főépület, a Fort Harrison hotel nemes egyszerűséggel csak
„FH” volt. A Clearwater Building, ahol az étkező és a konyha kapott
helyet, „CB” néven volt ismert, és így tovább.
Kezembe akadt továbbá egy bizalmas kiadvány is, amelynek
révén bepillantást nyertem a szcientológia valódi természetének egy
kis részébe.
A kiadvány egy speciális, különleges, csak Clearwaterben
elérhető (és éppen ezért igen borsos árú) auditálás leírását
tartalmazta, „Rögzült személy eljárás” volt az elnevezése. Abból állt,

hogy két kérdést kellett váltakozva feltenni a páciensnek. Két kérdést
a szcientológia legegyszerűbb auditálási eljárásából.
Ekkor jöttem rá, hogy a hangzatos nevek („Rögzült személy
eljárás”, „Boldogság eljárás” stb.) igen egyszerű, az alap szcientológia
könyvekben is leírt eljárásokat fednek, amelyeket erős marketinggel
jó drágán eladnak. Egyszerűen újra vannak csomagolva – mintha egy
egyszerű műanyag kukát elneveznék „Szuper Szeméttároló Extra
2009”-nek, szépen becsomagolnám, és ötször annyit kérnék érte.
Teltek-múltak a napok, végül kerítettek nekem egy olyan
auditort, aki képesítve volt a speciális auditálás leadására. Pár nap
alatt lezavartuk, majd vártam a további lépésekre. Kathrin igyekezett
megnyugtatni; elmesélte, hogy volt olyan magyar is, aki a megérkezés
napján zavarában a még égő csikket bedobta egy kukába, és az
kigyulladt. A tűzriadó lefújása után a biztonságaik betették egy
kocsiba, és már vitték is a reptérre, hogy a legközelebbi európai
járatra rárakhassák a „gyújtogató kommunistát”. Aztán a
személyzetisek hosszas könyörgésére visszahozták, a srác meg pár
hónap múlva maga is biztonsági őr lett.
A sokszorosító részlegben végzett munkán felül még a
toborzók munkáját segítettem. Az egyik ilyen rendezvénynél fel
kellett hozni Hubbard mellszobrát az egyik földszinti raktárból a
legfelső szinten lévő rendezvényterembe. Elég nehéz volt, így a
liftben letettem a padlóra. A velem együtt utazó egyik ottani
munkatárs jól leszúrt érte, ugyanis szerinte ezzel „degradáltam”
Hubbardot. Gyorsan a vállamra kaptam, arccal befelé fordítva a
szobrot, de ez sem tetszett neki. Végül magam előtt tartva cipeltem
be a rendezvényterembe. Bár az egyház hivatalos kommunikációja
szerint csak egy ember volt, gyakorlatilag istenként tiszteltük.

Volt egy másik érdekes élményem is. Amikor még Budapesten
aláírtam a Sea Org szerződést, illetve átbeszéltük, hogy ez mivel jár,
egy dolog teljesen világos volt: a Sea Orgban nem lehet gyereket
vállalni. Ha egy Sea Orgos nő teherbe esik, akkor vagy elveteti a
gyereket, vagy kirúgják a Sea Orgból. Régen az volt, hogy a gyereket
vállaló Sea Org tagokat áthelyezték kisebb szervezetekbe, de ez „nem
vált be”, így maradt ez a megoldás a bolygó érdekében.
Clearwaterben minden ott dolgozó Sea Org tag egyenruháján
volt egy fémből készült névtáblaszerűség, rajta az illető nevével,
rangjával és posztjával. Az egyik nap összefutottam egy kb. 10-12 év
körüli lánnyal, aki feltűnően hasonlított David Miscavige-re, az egyház
vezetőjére. A névtábláján Jenna Miscavige állt. Rá is kérdeztem
Kathrinnál, hogy van ez. Azt mondta, hogy Jenna DM bátyjának – aki
szintén magas pozícióban van az egyházon belül – a lánya.
Ez persze nem vágott össze az általam ismert belső
irányelvekkel (gyereket vállalva nem maradhatott volna a nemzetközi
vezetőség tagja), de aztán annyiban hagytam a dolgot.
A speciális auditálás után egy személyre szabott biztonsági
ellenőrzés következett, ahol a „bűneimről” faggattak, majd a családot
és a barátaimat veséztük ki minden létező nézőpontból. Ekkor már
tényleg mindent tudtak rólam. Azt is, hogy szcientológus
pályafutásom elején beleolvasgattam az interneten a „bizalmas”,
felsőbb szintű anyagokba.
Ez már sok volt a biztonságiaknak. A kényelmesebb megoldást
választották, és közölték velem, hogy bizonyítsam be
Magyarországon, mennyire elkötelezett és jó szcientológus vagyok,
és 24 órán belül tűnjek el a bázisról. Amint eleget „termeltem” a Sea
Orgon kívül, hogy ellensúlyozzam a müncheni fiaskót és a bizalmas
anyagok nézegetését, akkor jelentkezzek újra.

Nem maradt sok választásom, átrakattam a repülőjegyet, és
felültem a Tampa – New York-járatra. New Yorkban azonban műszaki
okok miatt nem tudott elindulni az aznapi budapesti járat. A
repülőtársaság költségén ott tölthettem egy napot, így némi
városnézésre is maradt időm. Ez volt az amerikai kiruccanás egyetlen
jelentősebb pozitívuma a clearwateri városnézéseken kívül.

A Flag Világkörüli Túra
Hazatértem után jelentkeztem Lászlónál, elmondtam neki, mi
történt. Abban maradtunk, hogy segítek neki az irodában, továbbá a
hamarosan megérkező „Flag Világkörüli Túra” (ez gyakorlatilag a
clearwateri szervezet promóciós rendezvénye volt) háza táján is elkel
majd a segítség. Utána pedig újra bepróbálkozunk.
Így is lett. Közben László asszisztenseként többször is meg
kellett látogatnom az OTL Magyarország névre hallgató helyi Sea Org
egységet. Nem nyűgöztek le a látottak. Két pesti lakást béreltek,
ebből az egyik irodaként és szállásként is szolgált 8–10 embernek, a
másikat nappal tanfolyamteremnek, éjjel pedig szintén szállásnak
használták. Laktak még páran az egyik Sea Org tag lakásában is.
Az irodabútorok kérdését igen takarékosan oldották meg: az
asztalok jó része az általános és középiskolából már jól ismert
klasszikus zöld színű iskolapad volt, a többi bútordarab pedig a
munkatársak által otthonról hozott, valószínűleg azelőtt a sufnikban
tárolt székekből és megviselt asztalokból állt. A belső szobában volt
egy eléggé leharcolt kanapé is, amelyet színben hozzáillő, már
gondosan kimélyített fotelek egészítettek ki. A galérián pedig egymás
mellett sorakoztak a matracok és a hálózsákok.
Az „üzemi” kaja sem lehetett valami felemelő; egyik nap pont
dél körül mentem, és a Sea Org munkatársak éppen valami sárga
színű, rizsre emlékeztető külsejű ételt ettek. Nem is akartam
megtudni, mi az. A hozzáállásuk se nyűgözött le – Miklós, a
nagyfőnök egyik helyettese például úgy reagált elég arrogánsan
missziósi mivoltomra, hogy „azok egész nap csak fölösleges munkát
végeznek”.
El is döntöttem, hogy itt biztos nem leszek munkatárs.

Valamelyik nap megkérdeztem Lászlót, hogy minek a
rövidítése az OTL. Elmagyarázta, hogy az egyházi struktúrán belül ez
tulajdonképpen egy „Operations and Transport Liaison Office”, azaz
egy műveleti és szállítási összekötő iroda. De mivel ez nem hangzott
túl egyháziasan, a szervezet bejegyzésekor azt adták meg teljes
névnek, hogy „Országos Tanács és Lelkészség”. További csavar volt a
történetben, hogy az OTL-t hivatalosan a Magyarországi Szcientológia
Egyház szerzetesrendjeként jegyezték be.
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A „wogoknak” ez megfelelt, mi meg tudtuk az igazságot.
Pár hét múlva megérkezett a Flag Világkörüli Túra
személyzete. Egy holland lány, az ő olasz férje és egy svájci házaspár
alkotta a túrát. A holland lány volt az előkészítő lépések (meghívók,
telefonos visszaigazolások) felelőse, az olasz úr felelt magáért a
rendezvényért, a svájci házaspár férfitagja az eladásokért; a svájci
hölgy pedig „tanácsadóként” ingyenes e-méteres interjúkat adott,
majd a férjéhez küldte ezeket az embereket értékesítési interjúra. Az
egészet az eladásokért felelős svájci Sea Org tag, Alan Juvonen fogta
össze.
A rendezvény forgatókönyve egyszerű volt: levetítettek egy
amerikai stílusú, némileg Amway-rendezvényekre és a 80-as évekbeli
teleshopos reklámokra emlékeztető promóciós videót a clearwateri
„Mekkáról”, aztán pedig ment a kemény eladás a borsos árú
(többtízezer dolláros) szolgáltatásokra.
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wog: valaki, aki nem szcientológus. Ez egy lekicsinylő, negatív jelző. Hubbard szerint
wognak számít az, „aki még csak nem is próbálkozik [szellemileg fejlődni]”.
Melléknévként is használatos, a nem-szcientológus társadalom elítélendő szokásaira és
gyakorlataira, pl. „wog időbeosztás”, „wog életvitel”.

A magyar szcientológusok zöme elég szegény volt, így Alan
nem lelkesedett túlságosan az egész budapesti kiruccanásért.
Elkezdett kérdezgetni, hogyan lehet hatni a magyarokra a spirituális
témákban. Beszéltem neki az ezeréves múltról, a török hódoltságról,
a világháborúkról, Trianonról, a Nobel-díjas magyarokról. Buzgón
bólogatott, aztán leszűrte azt, hogy a magyarok a térség szellemi
vezetőinek tekintik magukat, és a felkonfban majd erre fog apellálni,
hogy elnyerje a helyiek szimpátiáját.
Ez kissé furcsán érintett, ugyanis a szcientológia alaptanítása
szerint mindannyian szellemi lények vagyunk, nemzetiségtől
függetlenül, és annak abszolút semmi súlya nem volt az egyházon
belül, hogy ki honnan származott. De nem akartam okoskodni,
gondoltam, hogy ő a profi ebben.
Alan Lászlóval is sokat beszélt, próbálta hangosan
gondolkodva kitalálni, hogyan ússza meg az itteni, biztosra vehető
bevételi buktát. Komoly kvótái voltak minden egyes rendezvényre, itt
pedig csak pár gazdag ember akadt, és azok se nagyon tartottak ott
Hubbard hídján, hogy a clearwateri haladó szolgáltatásokra mehettek
volna.
Aztán meglett a nagy ötlet. A videó utánra időzíti a beszédét,
agyba-főbe dicséri benne a magyarokat, aztán jön a mutatvány:
bejelenti, hogy egy kis kezdőlépésként mindenki fizessen fejenként
1000 forintot a clearwateri szervezetnek, úgymond előlegként egy
jövőbeni szolgáltatásra. Ehhez a művelethez készíttetett minden
székre egy borítékot, amelybe be kellett tenni az ezrest, és ráírni a
befizető nevét és címét.
Ez ugyan pénzügyileg nem sok (300–400 résztvevőre lehetett
számítani), viszont +300 név a clearwateri szervezet központi
nyilvántartójába. Ez egy másik statisztika, amely nagyot lendül felfelé,

így ezzel talán majd le tudja nyomni a jelentősebb bevétel hiányát a
főnökei torkán.
Közben kiderült, hogy a rendezvény vasárnap lesz, a videó
pénteken délelőtt érkezik, és szombat délutánig le kell az egészet
szinkronizálni, mert aznap este lesz a rendezvény. Az olasz
rendezvényszervező a vámoltatást rám bízta (szinkronstúdiót már
kerített). Naiv kezdőként akkor még nem esett le: azért tette ezt,
hogy a várható kudarc miatt (a vámosok közölték vele telefonon,
hogy hétfőnél előbb LEHETETLEN kiadni) majd rám kenhesse az
egészet.
Péntek 11 körül jött meg az értesítés, hogy megérkezett a
videó Ferihegyre, és fennakadt a vámon. Kimentem, és hosszas,
kitartó könyörgéssel rávettem a vámosokat, hogy csinálják végig a
papírmunkát, és adják ki nekem. Nem voltam túl népszerű, mert már
nagyon az órát nézték, de aztán végül az egyik vámtiszt megunta az
előadásomat a világmegmentő rendezvényről, és megcsinálta a
papírokat.
A videokazettát lóbálva diadalmasan visszatértem az irodába,
jól meg is leptem vele az olasz fickót. Átvette a kazettát, majd
elcsörtetett a szinkronstúdióba.
László közben éppen telefonon beszélt, jobban mondta
üvöltözött valakivel.
– Csaba, ez szabotázs! – ordította a telefonba teli torokból.
Éppen a pécsi misszióval beszélt, akik nem nagyon akartak embert
hozni a rendezvényre. Meg is ijesztett a jelenet, mert még nem
láttam ilyet Sea Org tagtól. László elmesélte, hogy az ilyesmi gyakori a
Sea Orgban, sőt Hubbard-irányelv is van rá: a hülyékkel ordítani kell,
ha a munka elvégzéséhez szükséges. El is kezdett sztorizni a kinti

élményeiről, hogyan és mikért ordították le. Szigorú szabály volt,
hogy nem lehetett ezt a „publik” (nem munkatárs) szcientológusok
előtt csinálni, így amikor a felettesének ordítanivalója akadt,
elmentek egy félreeső irodába, és ott kapta meg a tíz perces
üvöltözést.
Mesélt arról is, hogy Clearwaterben akinek három héten át
minden héten lefelé megy a statisztikája, azt kiállítják a heti
munkatársi gyűlésen az 1000–1400 ember elé, és rámutatnak, hogy
itt a szabotőr, aki tönkreteszi a munkátokat. Lászlóval kétszer is
megcsinálták ezt odakinn, és elmondásából ítélve megviselte az eset.
Azt mondta, igen durva élmény volt ezer ember nyers gyűlöletének
középpontjában lenni.
Másnap délután elküldtek a stúdióba, hogy derítsem ki, mi a
helyzet, mert estére kell a kazetta. Mint kiderült, kb. 10 percnyi anyag
volt kész a 45 perces videóból, a szinkronos srác pedig vigyorogva
közölte, hogy lehetetlen ennyi idő alatt normálisan megcsinálni.
Ebben igaza is volt, azt azonban már megtanultam a Sea Org tagoktól,
hogy a helyes attitűd az, hogy bármi van, a feladatot végre kell
hajtani (hajtatni). Ők úgy hívták ezt: „elérni, hogy a dolgok jó irányba
menjenek”.
Rohamtempóban végignyomtuk az egészet, végül én lettem az
egyik férfihang, mert nem jött el mindenki, akit behívtak
(szcientológus önkéntes volt minden szereplő, a stúdiós ember is
szívességként csinálta).
A rendezvény kezdete előtt félórával be is fejezte a vágást és
az újrakeverést. A végeredmény elég lehangoló lett, mert rossz
szinkronszínészek voltunk, ő pedig nem tudta rendesen megcsinálni a
hangsávot. De végig lehetett nézni, és némi koncentrálás árán meg
lehetett érteni a beszédet is.

Bepattantunk a Ladájába, és százharminccal végigdöngettünk
a városon a rendezvényteremhez. Augusztus vége volt, szerencsére
üresek voltak az utcák, így időben odaértünk.
A rendezvény Alan tervei szerint zajlott. Behízelgő előadásával
levette a magyarokat a lábáról (ügyesen elhintette azt is, hogy ő már
OT VII-es, és már ettől áhítattal néztek rá), majd az ezreseket is
berakatta a borítékokba. Bejött a trükk, a főnökeinek tetszett a
megoldás, de nem úszta meg ennyivel, egy jelentősebb adag pénzt
még össze kellett szednie. Alan elkérte Tamástól, a budapesti misszió
vezetőjétől a gazdag emberek listáját, és behívatta őket interjúra.
Végigkérdezte a regisztrátorokat is, igyekezetett minél több
potenciális jelöltet felhajtani. Minden nap kb. 4–5 alkalommal hívták
kintről telefonon, és követelték hol nyájasan, hol fenyegetőzve a
„terméket”: a felíratott embereket és legfőképpen a pénzt. A nyomás
megtette a hatását – elég tisztességes mennyiségű „adományt”
kisajtolt abból a pár emberből (emlékeim szerint kb. 9 millió forintot)
a clearwateri szolgáltatásokra, aztán mehettek tovább a következő
helyszínre.
Miután elmentek, László ismét elővette az ügyemet. A kinti
biztonságiak azonban továbbra sem lelkesedtek, ezért úgy
döntöttem, nem várok tovább, és keresek egy másik Sea Org
egységet, hátha oda jó leszek így is, ahogy vagyok.

Negyedik fejezet
Új Sea Org tag születik
Fel Berlinbe!
Sokat gondolkodtam azon, hogyan kellene továbblépni. Még
nem adtam fel, hogy egyszer majd Clearwaterben dolgozzak, azonban
ez most nem tűnt megvalósíthatónak. Bár sok negatív élmény ért ott
kinn, még mindig elkötelezett voltam az eszme iránt. Úgy véltem,
hogy ott tudnék a legtöbbet tenni az emberiségért és a szcientológia
céljainak eléréséért. A szervezet által ígért utópisztikus „új civilizáció”
pedig számomra ekkor még megért minden áldozatot.
Bár már kétszer is eldöntöttem, hogy nem fogok a helyi Sea
Org egységhez csatlakozni, jelen helyzetben mégis ez tűnt a
legkézenfekvőbb megoldásnak.
A végső lökést egy, a német nagykövetség elé szervezett
tüntetés adta meg. Lászlót megkeresték az OTL-ből, hogy úgymond
„adjon oda” a tüntetésre. Egy szcientológus lelkészt kellett
alakítanom, akit két markos legény lefog és elhallgattat. A hitelesség
kedvéért engem akartak, mivel én ténylegesen lelkész voltam. Ez a
jelenet a helyi OSA-sok ötlete volt, hogy így szimbolizáljuk a
vallásszabadság németországi lábbal tiprását. A német hatóságok
ugyanis nem ismerték el egyháznak a szcientológiát, sőt a
nemzetbiztonsági hivataluk megfigyelés alatt tartotta. Volt
folyamatban továbbá egy-két peres ügy is, amelyek súlyos anyagi
következményekkel járhattak volna az egyház számára.
A tüntetésre Lászlót is meghívták, de válaszul megüzente
Miklósnak, hogy ő tulajdonképpen toborzási missziót (küldetést) hajt
végre Magyarországon. Amikor az eligazítást megkapta

Clearwaterben, mielőtt „kilőtték a misszióra” (így hívják a Sea Orgban
azt, amikor valakit elindítanak a küldetése végrehajtására)
Budapestre, akkor azt is a lelkére kötötték, hogy „ne keveredjen bele
helyi zűrzavarokba”.
Miklós ezen nagyot röhögött (azt mondta, hogy Lászlónak
biztos meg nem értett szava van Hubbard idevágó írásában), de aztán
ráhagyta. Így is voltunk vagy százan. A tüntetésen beszélgettem az
OTL-esekkel, meglepően szimpatikusnak tűntek. Bár az első
benyomásom igen kedvezőtlen volt az OTL-ről, úgy tűnt, hogy csak
ott tudom érdemben kivenni a részemet a „bolygó megmentéséből”.
Leküzdöttem magamban a kritikus gondolatokat, és bementem az
OTL-be. Közöltem velük, hogy szeretnék ott dolgozni, és elmeséltem
az eddig történteket. Elfogadták a jelentkezésemet, pár nap múlva be
is költöztem a közös szállásra.
Mivel tudtam angolul, fordító lettem. A munkaidő jól tükrözte
a „hivatás, nem pedig munkahely” jelleget. Hivatalosan 9:00-től
22:30-ig tartott, plusz a túlórák, ha valamit nem fejeztünk be, így
általában valamikor 23 óra körül végeztünk. Mivel tizenvalahányan
laktunk a nappal irodaként funkcionáló lakásban, és egy fürdőszoba
volt, éjfél előtt lehetetlen volt hálózsákba/matracra kerülni. Ez ment
mindennap, szombatot kivéve, mert akkor csak 13:00-kor kezdtünk, a
délelőttöt megkaptuk takarításra, mosásra és vasalásra.
A kajapénz sosem lehetett túl sok, így elég kreatív ételeket
ettünk. Tamás, a vezetőhelyettes egyik este megtanított az „OTLszelet” receptjére. Egy vajas kenyeret betett a mikróba, megvárta,
míg elolvadt a vaj, majd kivette, és megszórta ételízesítővel. Sosem
felejtem el, amikor befalta az így elkészített ínyencfalatot, és nevetve
azt mondta: „Jobb, mint a McDonalds!”

Az OTL ekkoriban az október 27-re tervezett berlini felvonulás
lázában égett. Ezt az egyház nemzetközi vezetése szervezte, és a
németországi „elnyomás” ellen kívánta az egyház felemelni a hangját,
a vallásüldözési kártya és a holokausztkártya kijátszásával (a
zsidóüldözéshez hasonlítgatták a szcientológia elleni lépéseket,
persze érthető okokból csak finoman és óvatosan).
Miklós szabadságharcos énjét nagymértékben elragadta a
világmegváltó hevület, és 2000 embert akart vinni Magyarországról a
tüntetésre. Gyakorlatilag az összes vezető egyéb teendőit félredobva
ezen dolgozott. Miklós pedig összefogta az emberek munkáját,
valamint a kis helyi szervezeteket, a missziókat hívogatta a területért
felelős Sea Org tiszttel, Melindával, a Scientology Missions
International helyi képviselőjével.
Papíron egyenrangúak voltak, Miklóst azonban ez sosem
zavarta abban, hogy utasításokat osztogasson neki és mindenki
másnak, aki az OTL-ben dolgozott. A Sea Org szervezési rendszerének
bonyolultságát a Bizánci Birodalom is megirigyelhette volna – eszerint
bár Miklós volt a magyar Sea Org „bázis” (két bérlakás és kb. 20 fő)
parancsnoka, az egyes területek (missziók, területen dolgozó
auditorok, szcientológus üzletemberek stb.) felügyeletét ellátó
vezetőknek nem volt a felettese, csak koordinálhatta őket. Ezen
vezetők közvetlen felettese az adott terület európai vezetője volt.
Ez a rendszer az egyház legfelső vezetőjének, David Miscavigenek az ötlete volt (1996-ban vezette be ezt a rendszert), és elég nagy
káoszt okozott. Miklós domináns személyisége azonban elég volt
ahhoz, hogy elérje, amit akart, bárhogy is próbáltak neki ellenállni,
vagy próbáltak erre hivatkozva kibújni a kellemetlen vagy
munkaigényes feladatok alól. (Erről a rendszerről lesz még szó a
későbbiekben).

Miklós a mozgósítás kapcsán az egyik rendes heti munkatársi
gyűlésen elmagyarázta nekünk az öt hívás alapelvét, amely a Sea Org
tagok
elhivatottságával
nem
rendelkező
szcientológusok
mozgósítására vonatkozott. Eszerint általában ötször kellett ahhoz
valakit telefonon hívni, hogy elkezdjen valamit csinálni. Az első hívás
után elfelejti, hogy hívtad, nem foglalkozik a dologgal. A második
hívásból annyi marad meg neki, hogy egyszer már hívtad ugyanezért.
A harmadik hívás után már tudja, mit akarsz tőle. A negyedik hívás
után már komolyan elgondolkozik azon, hogy csinálni kéne valamit –
viszont csak az ötödik hívás után kezdi el csinálni.
Miklós két embert „misszióra” (küldetés) is „kilőtt”, akik egész
nap a missziókat és a szcientológusokat hívogatták telefonon, hogy
hozzanak embereket és jöjjenek ők maguk is. Az volt a cél, hogy 2000
fő menjen ki a tüntetésre Magyarországról. A lelkesítés jegyében csak
úgy lehetett felvenni a telefont az OTL-ben, hogy bele kellett
üvölteni: „Berlin kétezer!” (Meg is lepődött szegény apám, amikor
egyszer ott keresett telefonon.) Miklóst közben naponta hívogatták
az európai központból, hogy hány ígéret van, és hányan fizettek be az
útra.
Amikor „fokozódott a helyzet” – nem nőtt kellő mértékben a
jelentkezők száma –, Miklós kétfős csapatokat szervezett az OTL
munkatársaiból, és kiküldte őket a magyar missziókba „lelkesíteni” és
újabb embereket meggyőzni, hogy menjenek a tüntetésre, és
hozzanak még embert. Kisebb rendezvényeket kellett tartaniuk,
ahonnan lehetőleg senki nem mehetett haza anélkül, hogy meg ne
ígérte volna, hogy jön.
A rendezvények meggyőzési eszköztárába egy irodalmi alkotás
is bekerült, Váci Mihály „Még nem elég” c. versét kellett teljes
pátosszal előadni, ezt a részt kihangsúlyozva:

Nem elég a jóra vágyni:
A jót akarni kell!
És nem elég akarni:
De tenni, tenni kell!
Az eszköztár része volt még Mel Gibson „A rettenthetetlen”
(Braveheart) című filmjének egy emlékezetes jelenete is (amit le
kellett vetíteni), amikor a stirlingi csata előtt tüzeli fel a harcosait. A
lényeg a szabadság eszméje volt, és az, hogy most a szcientológusok
(békés eszközökkel) a szabadságukért harcolnak.
Miklós kb. egy héttel a tüntetés előtt utasításba kapta a
létszám növelése érdekében, hogy keressen meg más kisegyházakat
is, elvégre a tüntetés a vallásszabadságról szólt. Elosztottuk egymás
között a többi kisegyházat, én két társammal együtt a mormonokat
és Jehova Tanúit kaptam. A látogatásoknak semmi eredménye nem
lett, a magyar kisegyházakat nem nagyon érdekelte ez a téma.
Miklóst közben felhívták az európai OSA-sok, hogy mondja azt
a krisnásoknak: eljön „a nagy sharma” is a tüntetésre, hátha ez hat
rájuk. Miklós fel is hívta szóvivőjüket, aki visszakérdezett, hogy
„Melyik sharma? Több ezer sharma van…”.
Végül kb. 600-an lettünk, hat vagy hét busszal mentünk ki
Berlinbe. A kinti „tüntetés” nem volt nagy szám, kb. 3000-en
lehettünk összesen a világ minden tájáról. A gyülekezési ponttól
elvonultunk a brandenburgi kapuig, ahol egy kisebb koncertet
tartottak az egyház zenészei, közösen elénekeltük az egyház nem
hivatalos himnuszát, a We Stand Tall-t. Ez egyébként egy igazi
közösségi, mondhatni vallásos élmény volt számomra, fantasztikusan

jó volt több ezer emberrel együtt lelkesen énekelni, és hinni a szebb
jövőben.
A koncert után megjelent Mike Rinder, a nemzetközi OSA
vezetője, és jól odamondogatott a német kormánynak, aztán vége is
lett az egésznek este hat körül. Utána még ottmaradtunk segíteni a
színpad elbontásában, mert azt valamiért senki sem szervezte meg
előre.

Szembenézni a fizikai univerzummal
A berlini felvonulás után pár nappal jött a hír: az európai
központban (ez Koppenhágában van) megtudták, hogy olyan
emberek is pozíciót töltenek be az OTL-ben, akik nem végezték el az
alapképzést. Miklós ultimátumot kapott, hogy ezt azonnal kezelnie
kell.
Ezt az alapképzést a rövidítéseket imádó Hubbard EPF-nek
nevezte (Estates Project Force, kb. birtok projekt csapat). A név
onnan származott, hogy az alapképzésen napi 8–10 óra fizikai munkát
kellett végezni – ennek az volt a hivatalos célja, hogy megtanulja az
újonc „konfrontálni” a fizikai univerzumot, azaz a szcientológia
definíciója szerint kényelmesen szembe tudjon nézni vele, és tudja
azt kezelni. Hubbard érvelése szerint csak akkor tud valaki
megtanulni az emberekkel is bánni, ha ez az élettelen tárgyakkal már
jól megy neki. A fizikai munkát öt óra tanulás egészítette ki, melynek
keretében 5 tanfolyamot kellett elvégezni (ezekről még lesz szó
később). Hivatalosan 3 hét volt a szintidő erre az alapképzésre, de
volt olyan, aki hónapokat töltött ezen a programon. Szabadnapot,
szabad délelőttöt természetesen nem lehetett kivenni a befejezésig,
és a házaspároknak is külön kellett költözni erre az időre.
A magyarországi Sea Org egységnél azonban az alapvető
feltétel hiányzott; egyszerűen nem lehetett hol fizikai munkát
végezni. A „bázis” két bérlakásból állt, mindkettő a VII. kerületben, az
Oktogon közelében helyezkedett el. Az irodáknak helyet adó Izabella
utcai bérlemény tulajdonosa ironikus módon a HVG Kiadó
vezérigazgatója volt, akinek újságjában nem egy, a szcientológiát
élesen támadó cikk megjelent. A pénznek nem volt vallási
hovatartozása.

A bérleti szerződésben ki volt kötve készfizető kezesség is
minden, a bérleményben okozott kárért. Az OTL részéről ezt Miklós
helyettese, Tamás írta alá (ki más vinné el a főnök helyett a balhét?),
örök szívatási muníciót szolgáltatva Miklósnak. Amikor valamelyik
munkatárs nekiment egy bútornak, vagy összekoszolta valamivel az
egyik falat, rögtön el lehetett sütni Tamás rovására egy készfizető
kezességes poént.
Ettől függetlenül az európai központ nyomására elindult a
program. A fizikai munka takarításból állt (barterügylet keretében egy
közeli klubbal). Ezt egy hét múlva le is fújták, és mindenkinek ki
kellett mennie Koppenhágába, hogy az ottani Sea Org bázison
folytassa. Én is köztük voltam.
Kiutazásom előtt Miklós félrevont, és elmagyarázta, hogy a
koppenhágai szervezet megpróbál majd „lenyúlni” és ott tartani. Fel
is sorolt pár nevet, akiket az OTL küldött ki képzésre, de aztán soha
nem jöttek vissza. Nem kell elhinni semmit, majd mindenfélét fognak
ígérni, de én jöjjek haza az EPF lezárása után azonnal. Furcsálltam
ugyan a dolgot, de megígértem neki, hogy visszajövök.
A kinti létesítményekre már jobban ráillett a „bázis” elnevezés.
Három nagyobb, több száz embert foglalkoztató szcientológia
szervezetnek is otthont adott a város. Mindhárom szervezet
valamennyire tagja volt a Sea Orgnak, összesen kb. 600 fő. Az
adminisztrációs központ szerepét az „európai kontinentális összekötő
iroda” (Continental Liaison Office Europe, röviden: CLO EU) töltötte
be, de ugyanabban az épülettömbben volt az egyház európai
könyvkiadója, a New Era Publications is. A harmadik nagy szervezet
pedig az „Európai Saint Hill és Haladó Szervezet” (Advanced
Organization & Saint Hill Europe), röviden: AOSH EU), ennek különálló
épülete volt. A neve arra utal, hogy itt azokat a magasabb szintű
szcientológia szolgáltatásokat lehet elérni, mint az egyház eredeti

központjában, az angliai Saint Hill-i birtokon. Ezek az úgynevezett OTszintek, amelyek a Clear állapot elérése után következnek.
Kiérkezésem után itt is átnézték a papírjaimat a biztonságiak,
de itt nem csináltak ügyet a müncheni kalandokból. Mehettem
takarítani és tanulni.
Mint megtudtam, az egyház három hotelt is birtokolt a
városban, ahová a munkatársakat elszállásolta. A „hotel” szó ehelyütt
kissé eufemisztikus, az „igencsak leharcolt munkásszállás” jobban
jellemzi az ottani állapotokat.
Én a Hotel Corona-ba kerültem, amely a tengerpart közelében
állt (ezzel fel is soroltam az összes pozitívumát). Az ősz vége felé elég
hideg volt – ezt sajnos a szobában igencsak érezni lehetett, ugyanis ki
volt törve az ablak, és valamiért nem csináltatták meg. A szoba kb. 16
négyzetméteres volt, nagy részét három szekrény és négy darab
kétemeletes ágy foglalta el. Egy kis hely maradt még középen a
közlekedésre az ágyak és a szekrények között. A „hotel” úgy nézett ki,
mintha évtizedek óta nem tartották volna karban – kitört ablakok,
roskatag emeletes ágyak, szétkoptatott fapadló. A falakról foltokban
hiányzott a vakolat. Az egészet a zsúfoltságból adódó sajátos buké
koronázta meg. Zuhanyfülke pedig elég kevés volt, kb. 20–30 perc
volt a minimum várakozási idő, és 3–5 percnél több időt nem lehetett
bent eltölteni, különben jött kintről, a várakozók soraiból az anyázás.
Nem ártott sietni sem a „hazaérés” után, ha meleg vizes zuhanyra
vágyott valaki.
Tény, hogy rend és tisztaság volt, mindennemű ilyen jellegű
kihágást kíméletlenül megtoroltak. Aki háromszor lebukott
bevetetlen ággyal vagy koszos szobarésszel, azt a „disznószállásnak”
(pig berthing) nevezett helyre költöztették büntetésből Hubbard
elmés irányelvét követve (aki nem tart rendet a szobájában, az biztos

rossz körülményekre vágyik, így ne álljunk vágyai útjába). A
„disznószállás” többnyire egy csótányok által frekventált, felújítás
alatt álló szoba vagy egy ablaktalan, lepusztult helyiség volt, ahol a
vétkes hasonszőrű társaival együtt elmélkedhetett a takarítás
előnyein. A végén a delikvens természetesen visszavágyott eredeti
szobájába, amely egész komfortosnak tűnt a „disznószállás” után. A
visszakerülést pedig lelkiismeretes takarítással és a rend
fenntartásával lehetett kiérdemelni.
Mint a többiektől megtudtam, a házaspárokat és a
felsővezetőket leszámítva többnyire ilyen körülmények között lakott
mindenki.
A másik hotel, a „Hotel Nordland” nevezetű valamivel jobb
állapotban volt (legalább a folyosók nagyjából rendben voltak, a
zsúfoltságból eredő szagokat leszámítva). A helykihasználás
hasonlóan történt, de nagyobb volt a szintek belmagassága. Itt láttam
először életemben háromemeletes ágyat, beépített létrával a felsőbb
szintekre. A legfelső ágyon csak egy karnyújtásnyira volt a plafon.
A munka elég változatos volt, főként takarítottunk, a
felújításokban segédkeztünk (a nemzetközi vezetéstől érkező
nyomásra időközben elindult a hotelek felújítása), illetve pakoltunk és
költöztettünk. A rendezvények előtt pedig segítettünk kipakolni a
székeket, valamint berendezni a termeket.
A munka mellett, mint korábban említettem, napi öt óra
tanulással öt tanfolyamot kellett elvégezni. Az első a „Tanulás
alapvető kézikönyve” lett volna, de mivel én már elvégeztem ennek a
teljes változatát Münchenben, rögtön mehettem a második
tanfolyamra. Ennek a címe „Üdvözlünk a Sea Orgban” volt. Hubbard
öt előadását kellett ennek keretében meghallgatni, amiket 1972 körül
tartott. Ezekben sztorizgatott a mindenféle hőstetteiről és tengeri

kalandjairól, valamint kifejtette a Sea Orggal kapcsolatos vízióit és
elképzeléseit. Egy külön előadást szentelt a PR-nak, ahol kollektíve
lesajnálta a Föld összes kormányát, és tovább sulykolta a
hallgatóságnak, hogy a szcientológia a bolygó egyetlen reménye. Egy
csomó jóslatot is tett különféle nemzetek politikai jövőjére, amelyek
persze nem jöttek be (egy újabb kis kétséget ültetett el bennem, ám
ekkor ez még komolyabban nem ingatott meg a hitemben).
Az egyház audiovizuális termékeket gyártó egysége, a Golden
Era Productions vette a fáradtságot, és az előadásokat felvette
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magyarul is. L. Ron Hubbard szerepét Beleznay Endrére osztották. A
magyar változatnál még arra is odafigyeltek, hogy Beleznay
ugyanolyan stílusban és hangsúlyozással csinálja végig az előadást,
mint Hubbard, és ugyanazokon a pontokon nevessen fel. Kissé bizarr
volt ugyan, de úgy tűnt, ez „Ron” akarata.
Ezután a „Bevezetés a szcientológia etikába” következett, ahol
az azonos című könyvet kellett áttanulmányoznom, kiegészítve egy
pár, csak a Sea Org tagokra vonatkozó szabályokat tartalmazó
referenciával. Lényegében a belső fegyelmi és viselkedési
szabályzatot kellett megtanulnom.
Két dolgot itt tudtam meg először a Sea Orgról. Az egyik az,
hogy az egyszeri Sea Org tagnak minden felettesét, valamint a
magasabb szintűnek minősített szervezetek minden munkatársát
nemtől függetlenül Sir-nek (uram) kellett szólítani. Ennek okát nem
értettem. Talán ahhoz lehetett köze, hogy Hubbard szerint szellemi
lények vagyunk, és azoknak nincs neme, csak a testnek van.
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Beleznayt később egy magyar Sea Org tag váltotta Hubbard magyar hangjának
szerepében. A hangja ugyan jobban hasonlított Hubbardéra, viszont enyhén pösze volt.

A másik pedig a párkapcsolatokra és az azzal kapcsolatos
büntetésekre vonatkozott. Elég szigorú volt a szabályozás.
Bevallottan PR-szempontok miatt (Hubbard saját szavai) Sea Org
tagok csak házasság után élhettek szexuális életet, sőt, házasság előtt
még az úgynevezett „kemény petting” is tilos volt. Hubbard nem
definiálta, hogy mit ért ezalatt, így ennek értelmezése szervezetről
szervezetre változott, nem kevés bonyodalmat okozva. Egyszer
például azon ment a vita egy konkrét eset kapcsán a koppenhágai
etika részleggel, hogy ha egy fiú csókolózás közben megfogja a
barátnője mellét, azzal vajon durva szabálysértést követ-e el, amiért
ki is rúghatják a Sea Orgból, vagy pedig az még belefér.
A gyerekvállalás pedig abszolút kizárt volt, és azonnali
kirúgással járt, hacsak nem vállalta be az abortuszt a pár (amire
igyekeztek mindent bevetve rábeszélni a személyzetisek). Kevesen
vállalták be a Sea Org tagságot, így nagyon ragaszkodtak az
emberekhez.
Aki megszegte a tilalmi szabályokat, az durva retorziókra
számíthatott. A szcientológia belső igazságszolgáltatási rendszere
keretében bíróság elé állt, és a helyzet súlyosságától függően hoztak
ítéletet. Aki nem teljesített a munkájában túl jól, azt szimplán
kirúgták, és kiszámlázták neki az összes addig elvégzett tanfolyamát.
Akit meg akartak tartani, az jó esetben megúszta lefokozással valami
alantasabbnak ítélt posztra (konyha, karbantartók, sofőrök), és alvás
helyett túlórázhatott pár hétig jóvátételként. Rosszabb esetben RPFre került. Ez a Rehabilitation Project Force (rehabilitációs projekt
csapat) rövidítése, egyfajta kényszermunkával párosított bebörtönzés
a Sea Orgon belül. Ide kerültek a párkapcsolati tilalmak ellen vétők, a
nagyon rosszul teljesítők, illetve akik valamit csúnyán elrontottak,
vagy nagyobb kárt okoztak az egyháznak. Az RPF deklarált célja az
ilyen bűnök hátterében meghúzódó rejtett gonosz szándékok
„kezelése” volt, hogy a Sea Org tag újra hasznos és hozzájáruló tagja

lehessen a csapatnak. Valójában azonban egy mentális újra–
programozásra létrehozott munkatábor volt, a börtönöknél is
rosszabb körülményekkel.
Ezeket az információkat a többiekkel és a minket felügyelő Sea
Org vezetőkkel történő beszélgetésekből szűrtem le. Egyszer volt
erről egy külön tájékoztató is, ahol idéztek Hubbard idevágó
irányelveiből is (kb. 30 ilyen volt, az általa elképzelt „rehabilitáció”
teljes elméletét és gyakorlatát lefedték).
Az RPF-hez képest a Sea Orgos élet valóságos pikniknek tűnt.
Láttam szinte minden nap, ahogy a fekete ruhába öltöztetett RPFesek ide-oda rohangásznak, persze szigorúan csak a közönségtől
elzárt területeken. Főként a konyhán dolgoztak, és a konyhások velük
végeztették a legpiszkosabb munkákat. Ha valamelyik morgott,
pofákat vágott, vagy egyszerűen csak nem az elvárásoknak
megfelelően dolgozott, akkor elküldhették büntetésből körbefutni az
épülettömböt.
Az RPF-en maximum hét órát lehetett aludni, a többit
munkával és tanulással kellett eltölteni. Sima fekete ruhát lehetett
csak hordani, és nem volt szabad megszólítani senkit, csak kérdésekre
lehetett válaszolni. Minden olyan dolgot elkoboztak, ami „elvonta
volna a figyelmet” a rehabilitációról – könyveket, walkmant, rádiót,
mobiltelefont, laptopot, képregényeket stb. Csak Hubbard könyveket
lehetett birtokolni és olvasni a napi maximum félórát kitevő
pihenőidőben. A program lezárásáig (ami akár 4–10 évig is
eltarthatott!) szabadnapot sem lehetett kivenni, gyakorlatilag az év
minden egyes napja munkanap volt, a karácsonyt és a többi ünnepet
is beleértve. Csak egy biztonságis jelenlétében lehetett a családdal
beszélni, és a Hubbard által előírt válaszokat kellett mondani a család
kérdéseire. A kifelé menő leveleket is cenzúrázták, hogy ne vethessen

semmi rossz fényt az egyházra. A bejövő leveleket is elolvasták, és
csak a veszélytelennek minősítetteket kapta meg az elítélt.
A mozgásszabadságot is korlátozták, nem lehetett kíséret
nélkül elhagyni az épületet, ahol dolgoztak. A RPF-eseknek külön
szállása volt, ahol a házaspárokat szétválasztották. Ha valakinek a
házastársa az RPF-re került, az illető pedig nem, akkor általában
áthelyezték egy másik országba, hogy ne tudjanak kapcsolatban lenni,
illetve a válást szorgalmazták. Az RPF-szállás pedig többnyire zsúfolt,
háromemeletes ágyakkal teli szobákból állt, általában 30–40 emberre
jutott egy fürdőszoba.
Az RPF-en is öt órát kellett tanulni naponta. Ez a tanulás abból
állt, hogy meg kellett tanulni Hubbard e-méteres gyóntatási (értsd:
vallatási) módszereit, és párba állva meg kellett gyónni egymásnak a
bűnöket, illetve fel kellett fedni az ezek hátterében megbúvó rejtett
gonosz szándékokat.
Az RPF-esek munkabére a Sea Org tagok fizetésének
egynegyede és fele között ingadozott teljesítménytől függően, ami
mai árfolyamon kb. 40–80 forintos órabért jelent.
Ezt éveken keresztül kellett csinálni egészen addig, amíg
valakinek az összes ilyen bűnét ki nem pucolták, és be nem vallott
mindent. Én sosem kerültem rá erre a programra, de találkoztam
olyanokkal, akik csinálták és olyanokkal is, akik végigcsinálták. Tőlük a
fentieken kívül többet nem nagyon tudtam meg. Ráadásul az RPFeseket az elején párba állították egymással, és csak együtt lehetett
lezárni a programot – ha az illető közben lelépett, akkor újra kellett
kezdeni az egészet.
Utólag visszanézve elég hátborzongató az egész RPF –
nyilvánvalóan az volt a célja, hogy megtörjön és „újraprogramozzon”

valakit, és így új személyiséget kapjon. Nevezhetjük agymosásnak is,
amelynek a kívánt végeredménye egy olyan Sea Org tag, aki feltétel
nélkül hisz Hubbardnak, vakon követi az iránymutatásait, és semmitől
sem riad vissza a szcientológia céljainak elérésében.
Az etika tanfolyam után az „Alapvető Sea Org tag képzés”
következett. Ez egy rövid tanfolyam volt, amely a Sea Orgon belüli
kommunikációs és utasítási csatornákat mutatta be (ez is Hubbard
írásaiból volt összeállítva). Az utolsó kurzus a „Személyes ápoltsági
tanfolyam” volt, itt pedig a személyes ápoltság alapjait kellett
elsajátítani. Meg kellett tanulni fogat és ruhát mosni (nem vicc),
vasalni, és be kellett biflázni a Sea Orgban használatos
egyenruhafajtákat és rangjelzéseket. Újabb dolgot tudtam meg:
határozottan TILOS bármiféle illatos dezodort, parfümöt, sampont,
szappant vagy tisztítószert használni. Ezekből csak illatmenteset
lehetett vételezni, ugyanis Hubbard szerint az illatok kellemetlen
élményeket kavarhatnak fel. Mint később, az egyház otthagyása után
megtudtam, Hubbard egyik paranoid mániája volt ez is. Gyűlölte a
szagokat és az illatokat, mindent megtett az eltüntetésükre.
A tanfolyam végén pedig össze kellett állítani egy tisztasági
csomagot annak bizonyítására, hogy a személyes ápoltság
fenntartására megvannak az eszközeink. Erre el is ment a maradék
pénzem (senki nem szólt előre, hogy vegyem meg Magyarországon
olcsóbban ezeket).
Az utolsó tanfolyam lezárása után egy bizottság előtt kellett
megjelennem, amely a Sea Orghoz való alkalmasságomat volt
hivatott megvizsgálni. A változatosság kedvéért ennek három tagja
ismét átnézte az összes személyes adatomat tartalmazó dossziékat. A
müncheni dolgokba természetesen belekérdeztek, de aztán nem
csináltak ügyet ők sem belőle, és átengedtek.

Teljes jogú Sea Org taggá váltam.

Hogyan lettem szívtelen szemétláda
Az alapképzés indította el bennem azt a lelki folyamatot,
amelynek során egyre inkább egy szőrösszívű, könyörtelen,
helyenként kegyetlen és általában manipulatív emberré váltam.
Hubbard sok, a Sea Orgról szóló írásában buzdított a hagyományos
értékek figyelmen kívül hagyására és a szcientológia küldetésének
elsődleges, minden más szempontot felülíró fontosságára.
Az ideális Sea Org tagot Európában az európai legfelső egyházi
vezető, Walter Kotrič, az európai kontinentális összekötő iroda
parancsnoka testesítette meg. Ekkor csak rövid időkre láttam
akcióban, de már messziről lerítt róla abszolút magabiztossága,
határozottsága, keménysége és rendkívüli elkötelezettsége. Olyan
személyiségjegyekkel rendelkezett, mint a régi korok hadvezérei.
Abszolút nem tűrte a lazaságot, a gyenge teljesítményt és a
kifogásokat. Ráadásul magas és izmos is volt, ami plusz nyomatékot
adott minden utasításának és fenyegetésének.
Ezenkívül volt még egy különleges képessége: elképesztő
hangerővel és szándékkal tudott ordítani. Ezt gyakran be is vetette,
ha elégedetlen volt valakivel, vagy teljesítést kellett kicsikarnia.
Sokszor fizikai erejével is rásegített: a kiszemelt célpontot többnyire a
falhoz vágta vagy nyomta, és közvetlen közelről leordította. A
hangerőre rásegítve olyan szándék és határozottság sugárzott belőle
ilyenkor, hogy pusztán ez is odaszögezte volna aktuális célpontját a
falhoz.
Láttam pár ilyen megmozdulását, amíg kinn az alapképzést
végeztem. Volt olyan is, hogy az ötödiken ordított valakivel, de az
udvaron tisztán lehetett hallani minden szavát. Régebben
Hubbarddal is dolgozott együtt, és ezt állítólag tőle tanulta, aki
szerinte szintén híres volt ordításairól és azok hangerejéről.

Szóval ez volt az ideál, ami felé haladni kellett. Hubbard, mint
említettem, még egy külön irányelvet is szentelt a beosztottakkal való
ordítozás témájának, amelyben jóváhagyólag beszélt az ilyen
akciókról, amennyiben azok „a termelést”, azaz az értékes dolgok
előállítását segítik elő. Sokkal rosszabbnak tartotta azt, amikor egy
csendes, békés helyen semmi sem történik.
Walternak két helyettese is volt, mindkettő nő, akik hasonló
stílusban intézték az ügyeket. Ők is igen tehetségesen és hangosan
tudtak ordítani, de jól ment nekik a sármos és kedves bájcsevej is, ha
olyasvalakit kellett meggyőzni, akivel taktikai okokból nem volt
célszerű üvölteni.
Anne, az egyik helyettes látókörébe kerültem a Münchenben
végzett komolyabb tanfolyamok miatt. A zárásom után következő
nap, amikor a hazautat próbáltam leszervezni, meg is keresett, és
rendkívül kedvesen elbeszélgetett velem a koppenhágai
üresedésekről. Miklósnak tett ígéretemhez tartva magam udvariasan
leráztam.
Közben beszéltem telefonon az OTL-lel, és kiderült, hogy lesz
még egy feladatom. Ekkoriban vezették be az egész nemzetközi
szcientológia hálózatba az interneten keresztül zajló levelezési
rendszert (természetesen biztonságos, az internet többi részétől
elszeparált szervereket használva). Ezt „telexrendszernek” hívták. Az
volt a lényege, hogy minden egyes szcientológia szervezetben
felállítottak egy számítógépet, amelyikre rá volt telepítve egy, az
egyház programozói által fejlesztett alkalmazás, amely a Lotus Notes
nevű irodai szoftvercsomagra épült. Hubbard irányelveivel
összhangban gyakorlatilag digitálisan megvalósították a régen
használt telexrendszert. A belső üzeneteket telexformátumban
kezelte a rendszer (számozva voltak), nyomon követte a válaszokat és
a megválaszolatlan üzeneteket. Voltak olyan munkatársak, akiknek

semmi más dolga nem volt, mint az ilyen „telexek”
megválaszoltatása. Az egy adott témáról szóló üzenetváltást
általában csak a magasabb rangú fél zárhatta le.
Mivel elég jól értettem az informatikához, rám esett a
választás – nekem kellett megtanulnom a szoftver használatát, és
otthon leadni ugyanazt a képzést a mi ezért felelős emberünknek.
Plusz feladatként pedig gondoskodnom kellett a számítógép
Magyarországra szállításáról is, a vámolást elkerülve. Szereztem egy
adománylevelet, és elkezdtem fuvart nézni.
Találtam is két magyar szcientológust, akik másnap indultak
vissza autóval Magyarországra. Ingyen persze nem akartam elvinni
(főleg a géppel együtt), így ki kellett találnom valamit. Aztán jött az
ötlet: eladom valakinek a visszaútra szóló repülőjegyemet, amellyel
csak három hét múlva tudtam volna visszarepülni. Elvileg ezt ugyan
nem lehetett átíratni, de ekkora már a szcientológia képzés
lebontotta bennem ezt az erkölcsi gátat. Egyik EPF-es társamat
néztem ki. Azért esett rá a választásom, mert emlékeztem a nevére –
szerepelt László degradált lényeket tartalmazó listáján, ráadásul az
ötből öt csillagot kapott. Ez a maradék kételyeimet is eloszlatta
tettem helyességét illetően. Azt mondtam neki, hogy ha nagyon
akarja, fel tud ezzel szállni a gépre, ami valahol igaz is volt. El is
passzoltam neki a jegyet, így meglett a pénzem a visszaútra.
Útitársaim nem nagyon örültek a számítógépnek. Annak meg
főleg nem, hogy volt hozzá monitor, nyomtató és szünetmentes
áramforrás is, így elég sok helyet elfoglalt a kocsiban. Ráadásul nagy
értéket képviselt, és nem nagyon akartak ottragadni vele a vámon,
nem igazán bíztak az adománylevélben. Ezért a hátsó ülésre rakták
mellém egy pokróccal letakarva.

Már közeledtünk a magyar határhoz, amikor megszólalt az
egyikük:
– Te, Péter, nem gond az, hogy én régen aktívan
14
csempésztem? Azt tanultam Rontól, hogy aki ilyen overteket követ
el, az úgymond „behúzhat” valami kellemetlen eseményt. Lehet, hogy
az én régi kihágásaim miatt pont kiszúrnak minket, és itt fogunk szívni
a komputerrel.
A másik erre közölte, hogy ő nem fog itt emiatt várni, majd
kiraknak itt engem komputerestül, ha gond lesz, aztán csak eljutok
valahogy Budapestre.
Közben átjutottunk a határon, és megérkeztünk a
vámosokhoz. A vámos benézett a kocsiba, majd intett, hogy menjünk.
Egy darabig csönd volt, aztán a sofőr elkezdett kurjongatni a vámosok
irányába: „Hé, áthoztunk egy komputert!”. Az ablakok szerencsére fel
voltak húzva. Mindannyian megkönnyebbültünk, aztán végül házhoz
vittek Budapesten.
Az OTL-ben örültek, hogy visszaértem, meg annak is, hogy
megspóroltam a számítógép szállítási költségét. Miklós új pozíciót
adott nekem: én lettem a „terjesztési főnök”, feladatom a fordítások
és a promóciós anyagok elkészítésének felügyelete lett.
Ennek kapcsán behatóan megismerkedtem az OTL szervezési
táblájával, amely így nézett ki:
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Az egyes osztályok funkciói és feladatai pedig a következők:
7-es osztály: bár papíron része volt az OTL-nek, nem tartozott
az OTL vezetőjének fennhatósága alá. A szcientológia hálózat
különböző magyarországi képviselői alkották ezt az osztályt. Közéjük
15
16
tartozott az OSA , a New Era Publications , illetve az egyház
pénzügyeit nemzetközi szinten ellenőrző ún. Finance Network
(Pénzügyi Hálózat) magyar képviselője is.
Az első négy osztály az OTL belső funkcióiért felelt (1-es
osztály: összes személyzeti ügy, belső fegyelmezés és
15

Office of Special Affairs azaz a „Különleges Ügyek Irodája”; ők kezelték az egyházi
jogi és PR ügyeit, valamint az egyház titkosszolgálataként is működtek. Megfigyelés
alatt tartották a „gyanús” szcientológusokat, illetve a szcientológia ellenségeit. Ők
tartották a kapcsolatot az egyház ügyvédjeivel, illetve időnként magánnyomozókat is
igénybe vettek kényesebb feladatokra. Az OSA közvetlen felügyelete alá tartozott az
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért, az egyház pszichiátriaellenes szervezetének
közvetlen felügyelete is. Az OSA helyi vezetője parancsnoki rangban volt.
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igazságszolgáltatás, összes külső és belső kommunikáció; 2-es osztály:
Hubbard anyagainak és a felülről jövő nemzetközi utasításoknak a
fordítása, promóciós anyagok gyártása a magyarországi szcientológia
szervezeteknek; 3-as osztály: pénzügy; 3A osztály: az OTL
munkatársainak étkeztetése és elszállásolása), az utolsó három
osztály pedig az OTL fennhatósága alá tartozó szcientológus
szervezetekkel kapcsolatos funkciókat látott el (4-es osztály: adatok
és statisztikák begyűjtése a területről, a szcientológia szervezetekbe
küldött „missziók” irányítása, telexek menedzselése; 5-ös osztály: a
szcientológia szervezetek és az OTL munkatársainak képzése; 6-os
osztály: külső és belső PR, azaz kapcsolattartás a különféle
önkormányzati hivatalokkal, illetve a közvetlen környezetünkkel, a
szomszédokkal, közös képviselőkkel, valamint moráljavító
tevékenységek, pl. partikat és kirándulásokat szerveztek a
legénységnek).
A szcientológia öt nagy területét felügyelő szervezetek is
képviseltetik magukat Magyarországon. A magyar irodák vezetői
szintén parancsnoki rangban voltak, tehát az OTL vezetője elvileg
nem volt a felettesük.
Ez az öt terület a következő volt:
1. SMI (Scientology Missions International, Szcientológia
Missziók Nemzetközi Szervezet): a régebben (pontosan és joggal)
franchise-nak hívott kisebb szcientológia szervezeteket, az ún.
missziókat felügyelő szerv.
2. I HELP (International Hubbard Ecclesiastical League of
Pastors, Lelkészek Nemzetközi Hubbardi Egyházi Szövetsége – a
betűszó angolul azt jelenti: „Segítek”): ez a területi auditorokat (akik
nem munkatársként, hanem magánpraxisban dolgoznak) felügyelő
szervezet.

3. FOLO (Flag Operations Liasion Office, Flag Műveletek
Összekötő Irodája): ez az orgokat (a szcientológia Hídját a Clearig
szolgáltató szervezeteket) felügyelő helyi szervezet. A „Flag” itt arra
utal, hogy régen a Sea Org egy óceánjárón működött, egy
„zászlóshajón” (flag), a FOLO pedig a zászlóshajó utasításait hajtotta
végre helyben.
4. ABLE (Association for Better Live and Education, Szövetség a
Jobb Életért és Oktatásért)
5. WISE (World Institute of Scientology
Szcientológus Vállalkozások Nemzetközi Szervezete)

Enterprises,

Paradox módon az OTL mint szerzetesrend része volt még két,
papíron világi szervezet is. A hivatalosan Szövetség a Jobb Életért és
Oktatásért Alapítvány névre hallgató nonprofit szervezet
gyakorlatilag az egyházi struktúra része; minden munkatársa tagja a
Sea Orgnak. Ők voltak az ABLE (Association for Better Live and
Education, Szövetség a Jobb Életért és Oktatásért) magyar képviselői.
Az ABLE egy szcientológia szervezet, amely az egyház ún.
társadalomjobbító kampányaiért felelt. Ezeket a tevékenységeket
kisebb, az ABLE közvetlen felügyelete alá tartozó szervezetek kezelték
(drogmegelőzés – Narconon; bűnözők rehabilitációja – Criminon; L.
Ron Hubbard „Az út a boldogsághoz” c. könyvének osztogatása – The
Way to Happiness Alapítvány; Hubbard tanulási technológiájának
terjesztése, bevitele az oktatási rendszerbe – Alkalmazott Oktatástan;
emberi jogok – Fiatalok az Emberi Jogokért).
A másik ilyen világi szervezet a WISE (World Institute of
Scientology Enterprises, Szcientológus Vállalkozások Nemzetközi
Szervezete). Ez egy tagsági szervezet, amely a szcientológus
üzletembereket fogja össze, illetve Hubbard menedzsment
technológiáját licenceli. Magyarországon hivatalosan non-profit

egyesületként van bejegyezve, de ezt persze nem zavarta az egyházat
abban, hogy Hubbard irányelveinek megfelelően Sea Org tagok
dolgozzanak benne.
Osztályvezető lettem tehát, így belekerültem a „tanácsadó
testület”-be, amely az osztályvezetők gyűlése volt.
A tanácsadó testület feladata volt a heti pénzügyi tervezés
összeállítása is. Itt ismerkedtem meg a „szerezni” fogalmával. Miklós
még az elején egyértelművé tette számomra, hogy nem szeret pénzt
kiadni, csak ha nagyon muszáj. Elmesélte az OTL megalapításának
körülményeit. Az egész tulajdonképpen az ő partizánakciója volt. Az
egyik USA-beli szervezetnél dolgozott, de lejárt a vízuma, így haza
kellett jönnie. Ezután jött az ötlet, hogy csinálni kéne
Magyarországon is egy Sea Org egységet, mert emberanyag akadt
bőven. Beadta a kérvényt a nemzetközi vezetéshez, aztán a választ
meg se várva Nagy Tamással, az egyház magyar vezetőjével
megalapíttatta szerzetesrendként az OTL-t, kész tények elé állítva a
nemzetközi vezetést.
Ez a húzása abból a szempontból is problémás volt, hogy
gazdaságilag egyáltalán nem gondolta át, miből fog megélni az OTL.
Elvileg az orgok bevételéből részesedik egy ilyen jellegű szervezet, de
Magyarországon egyetlen org sem volt ekkor még, csak missziók.
Miklós kitalálta a megoldást – elkezdtek azokra vadászni, akik
munkatársak voltak valamikor szcientológia szervezetekben, és
tartozásuk keletkezett a tanfolyamok miatt. Ezeket „potyautasnak”,
vagy angol szóval „freeloadernek” hívtuk. Miklós és helyettese,
Tamás maguk elé tették a telefont, és elkezdték hívogatni a
freeloadereket. A tartozást akivel lehetett, kifizettették (a teljes
szcientológia eladási és manipulálási módszertant bevetve), majd
jutalékot kértek ezért attól a szcientológia szervezettől, akik felé a
tartozások fennálltak. Ezenkívül pedig a missziókból rendeltek föl

embereket képzésre, ezeket utána kiszámlázták, és könyörtelenül
bevasalták a misszióktól.
Emiatt a helyzet miatt a pénzzel óvatosan kellett bánni, így a
különféle irodai felszereléseket „szerezni” kellett. Így hívtuk azt,
amikor pénz nem volt rá, hanem máshogy kellett megoldani. Például
otthonról elhozni, vagy egy szcientológussal beadományoztatni. A
számítógépeket például az egyik szcientológus üzletembertől
„szereztük”, de volt olyan is, hogy valaki behozta az otthoni gépét, és
az onnantól fogva az OTL tulajdonává vált. A konyhai edényeket a
szakács hozta otthonról. A lényeg az volt, hogy az egyház ne nagyon
költsön, és csak az elkerülhetetlen költségeket kelljen a bevételből
kifizetni. A helyzetet bonyolította, hogy a bevételünk kb.
egyharmadát tovább kellett küldeni a nemzetközi központba, 14%-ot
csak promócióra költhettünk, így maradt a fizetésekre és minden
másra a bevétel kb. 50%-a.
Osztályvezetőként két beosztottam is lett: az egyik (Gábor) a
promóciós anyagokat tervezte meg és gyártatta le, a másik (Benedek)
pedig a fordításokat intézte. Ő maga is fordított, illetve ő fogta össze
az önkéntes szcientológus fordítók munkáját. Miklós nem kímélt,
elkezdte rajtam a Sea Orgos vezetők stílusában követelni a teljesítést
és a termékeket. Kifogásnak helye nem volt, bármi áron el kellett
érnem, hogy minden héten csütörtök kettőre magasabb legyen a
statisztika, mint az előző héten.
Egyik „szerzetestársam” így fogalmazta meg találóan a
követendő vezetői viselkedést: ha feléd hullik a tégla, félre kell
ugrani, hogy az alattad lévőt találja el. Vagy ahogy egy, az egyik
magyarországi multinál dolgozó rokonom megállapította: felfelé
nyalunk, lefelé taposunk. Középvezetőként úgy kellett beállítani a
dolgokat, hogy kudarc esetén meglegyen az a beosztottam, aki az
egészért felelős, és rögtön prezentálni kellett a „kezelést”: egy etikai

rendeletet, egy retorziót, túlóráztatást stb. A kedvenc módszer az
„addig nem mentek aludni, amíg nincs kész” volt, ezt gyorsan
eltanultam a többiektől. Különben nekem kellett volna elvinni a
balhét, és viselni a következményeket: túlóra, ételmegvonás, a
szabadnap lehetőségének elvesztése stb.
Rövid egy hónapnyi ténykedésem alatt elég ijesztő
személyiségjegyeket vettem fel, utánozva Miklóst, aki antropológiai
értelemben és külső jegyeit tekintve is a domináns hím volt kis
csapatunkban. Keményen bántam mindkét beosztottammal,
megtanultam ordítozni velük, és folyamatosan a sarkukban voltam.
Miklós nem tűrte a „nemteljesítést”, így ha ki volt tűzve a hétre, hogy
x anyag fordítása meglesz, és Benedek nem állt vele jól, akkor nekem
kellett kézbe venni a dolgokat – behívni a fordítókat, és ott tartani
őket, amíg kész nem lett. Ez a hozzáállás persze a minőség rovására
ment, de ez mindig is másodlagos szempont volt.
Egy másik személyiségjegy is kialakult nálam: a Sea Org
tagoknál alacsonyabb státuszúnak vélt emberek megvetése és
lenézése. A lista legalján a szcientológiával nem foglalkozók voltak,
azaz a korábban említett „wogok”. A „wog bulikon” „wog zenére”
„vonaglottak a testek”, szemben Hubbard valódi esztétikai értéket
képviselő, a szellemi lényhez szóló inspiratív zenéjével. A wogokat
néztük le és vetettük meg a legjobban.
A következő lenézett réteg a szcientológusok voltak. Őket
azért vetettük meg, mert nem vállalták fel az igazi felelősséget, és
nem csatlakoztak a Sea Orghoz. Nem a szcientológiával foglalkoztak
teljes időben, hanem a wog világ mindenféle dolgaiba is
belemerültek. Hozzánk képest „dilettánsok” voltak, „más pecsenyét
sütögettek”, illetve „nem voltak célon” (ténylegesen ezeket a
kifejezéseket használtuk velük kapcsolatban).

Az orgok és missziók munkatársait is lenéztük. Őket egy fokkal
kevésbé,
hiszen
felismerték
a
bolygó
megmentésének
szükségességét, de lusták és gyávák voltak teljesen feladni mindent a
cél érdekében. A könnyebbik megoldást választották – 40 órát
dolgoztak egy szcientológia szervezetben, hétvégén pedig
megvetendő módon saját szenvedélyeiknek és hobbijaiknak
hódoltak.
Közeledett karácsony, és december 25-e pont csütörtökre
esett. Miklós közölte velem, hogy nem érdekli, hogyan, de csütörtök
délelőtt 14:00 előtt fel kell küldeni a fordításokat Koppenhágába
(csak ekkor számított bele a heti statisztikába). Walter, a főnöke
közölte vele, hogy továbbra sem érdeklik a „karácsonyi
dramatizációk”, legyenek fenn a statisztikák, és kész.
Én mindenesetre lementem Pécsre karácsonyozni. A szüleim
igen furcsán fogadták új jellemvonásaimat, és beszámolóimat a lusta
beosztottak kezeléséről. Akkor pedig végképp kétkedve néztek rám,
amikor 25-én délelőtt felhívtam Benedeket az OTL-ben, és
ugráltattam az elegendő mennyiségű fordítás összehozására, hogy
meglegyen a statisztika.
A két ünnep között a Sea Org hagyományai szerint több partit
is rendeztünk. Az egyik az angolszász kultúrából importált Kris Kringle
/ Secret Santa köré szervezett buli volt, ami a rövidítésmánia
következtében a Sea Orgban a „KK” elnevezést kapta. Egy kalapból
kihúztuk, hogy ki kit fog megajándékozni, ami természetesen titkosan
zajlott. A Sea Orgos „titkos télapó” azonban némileg eltért a „wog”
hagyományoktól – egymás szívatása szerves részét képezte az itteni
változatnak. Az volt a lényeg, hogy három ajándékot is kellett
biztosítani a célszemélynek, és minden ajándéknál feladatokat
lehetett adni a kiválasztott személynek, amelynek végrehajtása után
tudhatta meg, hogy hol van az aktuális ajándéka.

A KK-rituálé remek alkalmat adott egymás alázásra és az
összezártságból adódó frusztrációk levezetésére. Az egyik női
munkatárs például olyan feladatot kapott, hogy oda kellett mennie a
bázis egyik, szintén női, viszonylag kis mellbőséggel megáldott
munkatársához, és be kellett neki mutatnia a „brit tudósok” legújabb
felfedezését, a mellnövelő masszázst saját magán – magyarul
masszírozni kellett a mellét, és közben magyarázni a másiknak, hogy
ha ő is ezt csinálja, akkor neki is meg fog nőni a melle. A hölggyel ez
meg volt beszélve, hogy amennyiben az illető a feladatot
meggyőzően hajtja végre, akkor megmondhatta neki, hol találja az
ajándékát.
Én ezekből minden évben kimaradtam, mert gusztustalannak
találtam az ilyesmit, de voltak, akik igencsak élvezték, hogy
kirúghattak ilyenkor a hámból.
Még két parti volt szokásban a két ünnep között. Az egyik a
„fedélzetmesteri parti”, amely lényegében egy jelmezes buli volt (ezt
nem mindig tartottuk meg), a másik pedig a „sör-és-sajt parti”néven
futott. Ez utóbbit Hubbard utasítására a felső vezetésnek kellett
desszerttel ellátnia, minden évben kaptunk is egy csomagot Los
Angelesből gyorspostával, tele finomságokkal. A sört és a sajtot
helyileg oldottuk meg.
Az ilyen partik többnyire a szó szoros értelmében vett
zabálásról (a kajára fordított összeg mindig a legutolsó prioritás volt,
így az átlag Sea Org tag csak az ilyen partikon tudott jóllakni, vagy
akkor, amikor hazament egy emberes vasárnapi ebédre a
szabadnapján) és a filmnézésről szólt. TV-je senkinek nem lehetett,
mert Hubbard szerint az zombit csinál az emberekből, és csökkenti a
termelékenységet.

Az első ilyen partimon ízelítőt kaptam a szcientológus
közízlésből. Miklós előhúzott egy VHS-kazettát, és hamarosan
kedvencét, az „Agymenők” (Brain Donors) c. filmet élvezhettünk. A
másik örökzöld Michael Flatley „Lord of the Dance” c. előadásának
felvétele volt, amelyet orrvérzésig néztünk. A fegyelem, ügyesség és
professzionalizmus olyan keveréke látható ugyanis az előadóktól,
amelyet minden Sea Org tagtól elvártak.
Volt még egy ilyen oktató jellegű videofelvétel, amit időnként
meg kellett nézni. Ezen az amerikai tengerészgyalogság díszőrsége
mutatott be elképesztő ügyességről és rengeteg gyakorlásról
árulkodó, rendkívül jól megkoreografált bemutatókat. Ez azt a
Hubbard-féle törvényszerűséget volt hivatott alátámasztani, hogy a
professzionalizmus titka a rengeteg gyakorlásban rejlik.
Az 1999-es év új feladatot hozott számomra: Miklós közölte,
hogy érdemeim elismerésére új, magas pozíciót kapok, és
gyakorlatilag egyenrangúak leszünk.

Ötödik fejezet
Személyzeti pszichózis
Toborzás
Miklós a „vezető megalapozási tiszt” pozíciót szemelte ki
nekem. Ez egy úgynevezett „hálózati” pozíció – tehát a közvetlen
felettesem Európában volt, és neki kellett hetente jelentenem a
statisztikáimat és a haladást. Ez a pozíció az előzőleg már említett 7es osztályba tartozott.
Az idevágó Hubbard-irányelvek szerint első és legfontosabb
feladatom az volt, hogy új Sea Org tagokat toborozzak. Ezt Miklós is
nagyon jól tudta, és leginkább ezért rakott engem oda. Tamásnak, a
helyettesének ugyanis el kellett hagynia a Sea Orgot. Felesége
teherbe esett, és nem akarta elvetetni a gyereket. Ilyenkor a Sea Org
szabályai szerint ki kellett lépniük a Sea Orgból (és befizetni az addig
elvégzett tanfolyamok árát). Tamás még bepróbálkozott azzal, hogy
kérelmezte áthelyezését a budapesti orgba 40 órás munkatársnak, de
ezt később elutasították (arra való hivatkozással, hogy Hubbard
megtiltotta, hogy a Sea Orgból kikerülő emberek bármelyik
szcientológia szervezetben dolgozhassanak). Miklós azt találta ki,
hogy kiküld két embert Sea Org tiszti képzésre a Sea Org Karibtengeren cirkáló hajójának fedélzetére, és az egyikük lesz majd Tamás
helyett a második ember. Erre a szerepre Pétert, a személyzeti
osztályvezetőt szemelte ki, aki az egyetemet hagyta ott az egyház
kedvéért. Amíg ő el nem végezte a képzést, nekem kellett kézbe
vennem a toborzást.
A személyzeti osztály új vezetője közben egy 15 éves fiú, a
WISE Magyarország vezetőjének, Imrének a fia lett. Ő volt talán a
legszomorúbb példája annak, ahogy a Hubbard-féle személyzeti

alapelveket alkalmazták. Hubbard ugyanis semmi különösebb
jelentőséget nem tulajdonított a különféle papíroknak és az elméleti
alkalmasságnak. Az életkort pedig egyáltalán nem kellett figyelembe
venni. Szerinte az volt a helyes, hogy kijelölünk valakit egy adott
pozícióra, és fokozatosan kiképezzük, így előbb-utóbb jól fogja
végezni a munkáját. Önmagának ellentmondva bizonyos pozíciókhoz
mégis alkalmassági feltételeket szabott, ezeket azonban nemigen
vették figyelembe, mivel a másik alapelvét gyakrabban emlegette
személyzeti irányelveiben.
Ez a fiú láthatóan szenvedett a feladat súlya alatt. Ráadásul
Miklós mellé kapott még egy hasonlóan termékorientált főnököt –
engem. Neki is láttam a munkának.
Elöljáróban annyit szeretnék megjegyezni, hogy amint a
példákból is kitűnik, elsősorban a 16–21 év közötti szcientológus
fiatalokra hajtottunk, ahol a szülők vagy szcientológusok voltak, vagy
olyan jó/rossz volt velük a kapcsolat, hogy nem okozott nagy traumát
az otthonról való eljövetel. Azért őket szemeltük ki elsősorban, mert
őket lehetett a legjobban és legkönnyebben befolyásolni. Legfőbb
eszközünk és fegyverünk egy idealista jövőkép felvázolása volt,
amellyel az egész témát egyfajta emocionális síkra lehetett terelni,
ahol a lelkesedés a szebb jövőért elnyomta a racionális aggályokat.
Erre a fajta megközelítésre pedig ők a legfogékonyabbak. Ironikus
módon én is pont ebből a körből kerültem ki, de akkor egyáltalán
nem tűnt fel nekem. Ekkorra már kezdett kialakulni az új
személyiségem: egyre inkább Bonyai Péter, a Sea Org tag voltam,
nem pedig Bonyai Péter, az átlagos idealista magyar tinédzser.
Az első feladat az egyik szcientológus 16 éves lányának
megérkeztetése volt a Sea Orgba. Egy probléma akadt csak – papíron
ő volt a kalocsai misszió „ügyvezető igazgatója”. Ez azért volt
különösen vicces, mert ő volt az egyetlen munkatárs a misszióban, így

gyakorlatilag papírmunkát végzett, illetve felvette a telefonokat
(többnyire csak az OTL-ből hívták a „missziót”). Rajta kívül volt ugyan
egy misszióvezető is (aki a licencszerződést aláírta), de ő egyéb
elfoglaltságai miatt nem tudott túl sok időt a misszióban tölteni. A
vonatkozó szabályok alapján a missziót rég be kellett volna zárni, de
ezt senki sem vállalta be, mert a „missziók száma” nevű, egyébként
igen fontos statisztikát levitte volna.
Így be kellett őt helyettesítenem valakivel. Igen ám, de
Kalocsán összesen kb. három szcientológus élt, és egyik sem volt
túlságosan alkalmas a feladatra. Egyetlen jelölt akadt, akire rá
lehetett mondani, hogy alkalmas munkatársnak, de vele se jutottam
dűlőre. Miklós persze közben nyomott ezerrel telefonon, és közölte,
hogy csak Krisztával együtt jöhetek vissza, továbbá mindenképp
csütörtök kettő előtt vissza kell érnem (szerda reggel volt ekkor),
oldjam meg valahogy. Így a tradicionális megoldás győzött: szerda
délután leültem beszélgetni a szcientológus szülőkkel, és türelmesen
végighallgattam az összes eddigi problémájukat az egyházzal, cserébe
pedig ecseteltem a Sea Org nemes küldetését, a bolygó
megmentését. Eddigre már egész jó voltam ebben. Közben befutott
Jenő, a misszióvezető is, őt is győzködtem, hogy engedje el.
Bevetettem az eddig tanultakat, a hízelgés és a fenyegetések finom,
de hatásos elegyét. Csütörtök hajnali 2-re végeztünk is a
beszélgetéssel, és beleegyeztek, hogy elvigyem a lányt. Szerintem
látták rajtam, hogy addig úgysem hagyom őket békén, amíg el nem
engedik el, és egyszerűen feladták. Reggel felültünk a buszra (nehogy
meggondolhassa magát), így megérkeztem „kettő előtt” a
zsákmánnyal. Miklós persze nagyon örült.
Kriszta után két budapesti jelölt került a látóterembe (szintén
kiskorúak). Mindkettő szeretett volna a Sea Orgba jönni, de a szülők
nem voltak szcientológusok, és igencsak ellenezték az ötletet. Ez
nagyobb kihívásnak ígérkezett, hiszen itt dühös szülőket kellett arra

rábeszélni, hogy engedjék el a gyereket a „szektába”. Balázst vettem
előre, mert ő már nagyon velünk akart lenni, csak a család nem járult
hozzá. Annyit elértem, hogy beszéljenek velem. Be is jött hozzám az
édesapja és a nevelőanyja. Az apát nem izgatta annyira a téma,
inkább csak szórakozott az egészen, és engedte is volna a fiát, de a
nevelőanya igencsak dühös volt. Elkezdtem vele beszélgetni, hogy
megtudjam, mi a baja. Kiderült, hogy Balázska sajátos módon
próbálta meggyőzni őket – úgymond az igazat mondta nekik, azaz
tájékoztatta szüleit, hogy ő egy szellemi lény, és ezentúl csak a testét
legyártó biológiai nemzőknek tekinti őket, hiszen ő már valójában
legalább egybillió éves. Természetesen megemlítette, hogy
tulajdonképpen már alá is írt egy többmilliárd évre szóló szerződést,
amely kötelezi arra, hogy itt dolgozzon.
Innen kellett visszahozni az ügyet. Többórás beszélgetés után
sikerült annyira enyhítenem az ellenszenvet, hogy legalább fontolóra
vették Balázs elengedését. Balázs még két hétig visszajárt hozzám,
konzultáltunk, megbeszéltük, hogy mit fog mondani. Végül kiharcolta,
hogy jöhessen, és „meg is érkezett” a bázisra. (Később összejöttek és
összeházasodtak Krisztával, majd pedig mindketten a szcientológia
nemzetközi bázisára mentek. Balázs lett később L. Ron Hubbard
magyar hangja Beleznay Endre helyett, és mind a mai napig ő mondja
fel Hubbard előadásait magyarul. Kriszta pedig az asszisztenseként
dolgozik.)
A másik jelölt Viktória volt. Itt még durvább volt az
előtörténet: a lányt egyedül nevelte az anyja, és az egyik toborzóval,
aki igen erőszakosnak bizonyult, odáig fajultak a dolgok, hogy
seprűvel kergette ki a házból. Vele is leültem beszélgetni, aztán
sikerült meglágyítanom az anyuka szívét, és itt is a Balázséhoz
hasonló folyamat játszódott le – pár hétig bejárt, beszélgettünk,
egyeztettük a taktikát, aztán végül beleegyezett az anyukája, és ő is
megérkezett a bázisra.

Ezután egy nagy fogás következett – egy ismertebb
programozót (a Linux operációs rendszer nagy guruját) kellett
behozni a Sea Orgba. A szülők itt sem lelkesedtek az ötletért, így el
kellett utaznom a családhoz beszélgetni – hová máshová, mint
Karakószörcsökre (szó szerint). A szülők nagyon kedvesek voltak, de
féltették a fiúkat és a karrierjét a döntéstől. Beblöfföltem azt a
féligazságot, hogy az egyház programozóit tömörítő szervezetben, az
INCOMM-ban fényes jövő állhat előtte. Ugyan nem terveztük oda
küldeni, de akár ez is lehetett volna a Sea Org karrierjének egyik
állomása. Őt is behoztam ugyan, de sejtettem, hogy ebből még baj
lesz, ha a szülőkkel nincs fenntartva a folyamatos kommunikáció.
A programozó gyerek apróbb feladatokat kapott az OTL-ben
(fénymásolás, irodaszerek beszerzése), és Miklós kaján mosollyal
fizettette ki vele zsebből azokat a tételeket tanulópénzként,
amelyeknek az árát nem kérvényezte meg előre. Ezeket a pénzeket a
bankszámlájáról vette fel, amelyről (mint kiderült) a szülőkhöz is
ment SMS-értesítés. Ők az egész szcientológiából azt érzékelték, hogy
a gyereket éppen megkopasztják, és még arra se nagyon van ideje,
hogy hazatelefonáljon.
Pár hét múlva Miklós valami ügylet keretében (és Walter
Kotrič igen erőteljes ordítozásának hatására) a hátam mögött
elpasszolta Viktóriát és a programozót a koppenhágai haladó
17
szervezetnek , akiknek éppen itt volt egy toborzó túrája. Eleinte
nagyon dühös voltam, de aztán jó Sea Org tag módjára elfogadtam a
döntését, és továbbléptem.
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olyan szcientológia szervezet, ahol a szcientológia Hídján a Clear feletti, elvileg
természetfeletti képességeket adó OT-szinteket lehet elvégezni

A programozó a toborzók mellé került tolmácsnak, így nem is
foglalkoztam vele, nem konzultáltunk a szüleivel kapcsolatban. Pár
hét múlva az egyik este befutott a fiú családja. Két autóval jöttek
tízen, hogy akkor viszik a gyereket. A koppenhágai toborzó vörös
fejjel rohangászott az OTL-ben, hogy segítséget kérjen a rokonok
lecsillapításában. Én inkább kimaradtam ebből (a sértettség nyilván
bennem maradt amiatt, hogy csak úgy „odaadtuk” egy másik
szervezetnek). Végül előkerítették Kárpáti Pétert, az egyház
szóvivőjét és az ilyen „különleges” ügyekkel foglalkozó munkatársát
(akit ugyan lenéztünk, mert nem volt Sea Org tag, de ilyenkor jól jött),
és ő elbeszélgetett velük. Az lett a vége, hogy vitték a fiút haza még
aznap este, Kárpáti kolléga pedig megállapította a nyilvánvalót: ezek
az emberek senkivel nem tudtak beszélni a gyerekről és az egyházról.
Persze visszakaptam az ügyet, fel is hívtam az apát telefonon,
és megegyeztünk, hogy bejön a jövő héten a gyerekkel, és
megbeszéljük a dolgot. Apuka persze készült a találkozóra, és dr. Veér
András leleplező könyveivel felfegyverkezve érkezett. Megpróbált
nekem érvelni, illetve meggyőzni arról, hogy rossz lóra tettem, de
szcientológiai tanulmányaim hatására ezek leperegtek rólam. Viszont
dr. Veér szerepe miatt ezen a ponton át kellett adnom az ügyet az
OSA-nak. Így megegyeztem a srác apjával, hogy akkor elfelejtjük
egymást. A beszélgetés után viszont félrevont, és közölte velem, hogy
kapcsolatban áll Veér Andrással, és bármikor ki tud innen hozni, csak
telefonáljak neki. Udvariasan elhárítottam az ajánlatot, aztán
elbúcsúztunk egymástól.
A beszélgetés után beszámoltam Kárpáti Péternek a
fejleményekről. Megtudtam, hogy az OSA komoly programokat
dolgozott ki Veér semlegesítésére, akire csak úgy hivatkoztak a belső
kommunikációkban, hogy „V”. Ennek részleteire nem voltam kíváncsi,
mivel az én szerepem csak addig tartott, hogy átadjam nekik az
ügyet.

Ezután kezdődött a nehéz rész. A jelentkezők elfogytak, most
már nulláról kellett indulni. Közben Miklós talált egy hagyományos
Sea Org egyenruhát is (valamelyik toborzó hagyta itt pár hónapja),
ami pont jó volt rám. Ezeket Hubbard az amerikai haditengerészet
egyenruháiról másolta, így fess tengerészaltisztnek néztem ki benne.
Át is mentem a budapesti misszióba toborozni. Elbeszélgettem a
munkatársakkal, hogy tudnak-e valakit. A munkatársak között volt
Ágota, egy 12 éves lány is, akinek az volt a feladata, hogy a
teszteredményeket vigye be egy számítógépbe. Amikor
megkérdeztem, hogy tud-e valakit, aki a Sea Orgba akar menni, azt
mondta, ő nemrég csinálta meg az alapképzést. Dániában azonban
vízumproblémák miatt nem maradhatott, így hazajött, és úgy
beszélte meg az apjával, hogy együtt fognak dolgozni a misszióban.
Ezt aznap este meg is említettem Miklósnak. A válasz
egyértelmű volt: mivel elvégezte az alapképzést, itt a helye a Sea
Orgban, a misszióban nem dolgozhat. Hozzam ide, és csütörtök kettő
előtt legyen Sea Org tag, hogy beszámítson még a heti statisztikába.
Berendeltem a lányt másnapra, és közöltem vele, hogy mivel az
alapképzést elvégezte, csak itt dolgozhat, és még ma költözzön be a
szállásra. Ő azt felelte, hogy esze ágában sincs, ő az apukájával együtt
akar lenni a misszióban. Én ridegen közöltem vele (Hubbard tanításait
szem előtt tartva, miszerint a gyerekek „nagy lények kis testben”, és
ugyanúgy kell bánni velük, mint a felnőttekkel), hogy akkor
fegyelmező eszközökhöz kell nyúlnunk, és találkozunk az etikai
bíróság előtt (ez a szcientológia belső igazságszolgáltatási
rendszerének egy fegyelmező testülete), amit mindjárt össze is hívok
az ügyében.
Szegény lány erre elsírta magát. Nem hatott meg a szimpátiám
kivívására bevetett manipulatív trükkje, és készültem otthagyni. Erre
rám nézett, és szipogva közölte, hogy inkább beköltözik, és idejön
dolgozni, de nem akar semmiféle etikai bíróság elé állni. Másnap

reggel szomorúan be is állított, és munkába állt. Akkor büszke voltam
magamra, és hálát adtam Hubbardnak, hogy ilyen hatékony
eszközökkel látott el, amelyek segítségével rendet lehetett tartani a
szcientológusok között. Visszanézve nyilván más ízt kap a történet, de
akkor tény, hogy büszkeséggel töltött el, sőt meg is dicsértek érte.
Ezután gyakran jártam át a misszióba, újabb jelöltek után
kutatva. Az egyik ilyen alkalommal észrevettem, hogy egy alacsony,
köpcös fickó a recepciósnak panaszkodik, és az egyházra tesz kritikus
megjegyzéseket. Rögtön bevillant, amit az alapképzésen tanultam: „a
Sea Org elsődleges célja az etika bevezetése ezen a bolygón és az
univerzumban”. Ez az ember pedig a bolygó egyetlen reményét, a
szcientológia egyházat támadta, tehát nyilvánvalóan bűnöző, vagy
súlyos bűnei vannak. Odaléptem hozzá frissen tisztított tengerészegyenruhámban, amelyet egy ezüstlánc tett még félelmetesebbé, és
mind a 192 centimmel fölé magasodtam. A szemébe néztem, és
határozattan közöltem vele, hogy ez most azonnal abbahagyja. Ő
persze visszaszólt, én pedig elkezdtem vészjósló tekintettel közeledni
felé. A fickó bátorsága eddig tartott, menekülőre fogta, én pedig
utána futottam. A misszió egy bérház ötödik emeletén volt, így
végigkergettem a lépcsőházon egészen a földszintig, és megvártam,
amíg kirohan a házból, és eltűnik a körút forgatagában.

Amerikai import
Miközben én vadul toboroztam az új embereket, Miklós éppen
azon dolgozott, hogy két régi ismerősét, akik már pár éve a Los
Angeles-i központban dolgoztak, valahogy áthelyeztesse az OTL-be.
Egy házaspárról volt szó (Károly és Judit), akik még a „hőskorban”,
1991 táján keveredtek ki a Sea Orgba. Károly még az RPF-et is
megjárta – igaz, pár hónapnyi feketeruhás futkorászás után kiderült,
hogy jogtalanul került rá, és visszavonták az RPF-re áthelyezési
utasítást. Egész Sea Orgos pályafutásom alatt csak róla hallottam, aki
ilyen könnyen megúszta az egészet.
Judit valahogy kikavarta magának, hogy jöhessen, de Károly
viszonylag fontos pozícióban volt, helyette mindenképpen kellett
valakit küldenünk, aki képes volt váltani őt. Mivel az OTL a Sea Orgos
tápláléklánc legalján tartózkodott, így nekünk mindenképpen be
kellett tartanunk Hubbardnak a helyettesítésre vonatkozó összes
irányelvét. Visszafelé ez nem volt érvényes, bármikor elvihettek
embert arra hivatkozva, hogy amúgy is dolgunk lenne (szcientológus
szaknyelven szólva) „személyzetet felfelé áramoltatni”.
Karcsi az Egyesült Államok nyugati részéért felelős
kontinentális összekötő iroda kifizetési igazgatójaként dolgozott.
Hubbard természetesen a földrajzot is újraírta. A bolygót a következő
módon osztotta fel kontinensekre, az elmaradhatatlan rövidítésekkel
ellátva:
-

Európa (EU) – ide tartozik Európa (kivéve Nagy-Britannia),
Izrael és a Közel-Kelet, valamint a volt Szovjetunió területe.

-

Egyesült Királyság (UK) – Nagy-Britannia és India tartozik ide.

-

Kelet-USA (EUS) – az Egyesült Államok keleti része

-

Nyugat-USA (WUS) – az Egyesült Államok nyugati része

-

Latin-Amerika (LATAM) – Közép- és Dél-Amerika egésze.

-

Afrika (AF) – az afrikai kontinens tartozik ide.

-

Ausztrália és Új-Zéland (ANZO) – Ausztrália, Új-Zéland,
Indonézia, Fülöp-szigetek, Korea, Kína, Japán és minden más
ország India és Japán között (Thaiföld, Vietnam stb.)

Judit és Miklós közben ki is küldte a kiszemelt helyettest Los
Angelesbe. Az ügy engem is érintett, így hát úgy döntöttem,
beszállok, és segítek idehozni Karcsit. Naiv módon azt hittem, hogy az
egyenes, becsületes kommunikáció a megoldás. Elvégre a világ
legetikusabb szervezetében dolgozunk együtt a bolygó
megmentésén, így biztos voltam benne, hogy a kintiek megértik a
szempontjainkat, és együttműködnek ebben az ügyben.
Írtam is egy telexet az érintett személyzeti vezetőnek, és
kértem az együttműködését. Másnap itt volt a válasz, elég ingerült,
helyenként durva megfogalmazással. A lényege ez volt: ő nem tud
semmiről, mi ez az egész, és egyáltalán honnan veszem a bátorságot,
és különben is, HOL A HELYETTESE, aki tökéletesen ki van képezve
arra a pozícióra?!
Alaposan megijesztett a válasz. Félve attól, hogy jól elszúrom
az egészet, gyorsan igyekeztem megnyugtatni az illetőt, és leírtam
neki, hogy már ott a helyettese (megadtam a nevét), aki majd ott lesz
munkatárs, és hogy Karcsi gondoskodni fog a megfelelő kiképzéséről.
Pár nap múlva megláttam Juditot felém közeledni. Rosszat
sejtettem, amikor a szemembe nézett. Ha a pillantása ölni tudott
volna, akkor már vittek is volna temetni, az biztos.

– Péter! – sziszegte. – Hogy lehetsz ekkora fasz? Van fogalmad
róla, hogy mit csináltál?! – Innen már ordított: – Több hónap
munkáját tetted tönkre azzal a kibaszott telexszel!!!
Utána pedig emelt hangon vádaskodni kezdett, hogy biztos
meg akarom gátolni, hogy Karcsi idekerüljön. Ennek egy oka lehet:
Karcsi képzett auditor, aki kiderítené a BŰNEIMET! Amit jobb, ha
most kiköpök, mert ha ő deríti ki, annak SÚLYOS következményei
lesznek.
Kissé hitetlenkedve néztem rá. Nem tudtam eldönteni, hogy
ez most komoly, vagy csak bekattant, és mondja, ami dühében
eszébe jut. Miután a fejemhez vágta ezeket, elviharzott.
Másnap Tamás, Miklós helyettese (aki épp elmenőben volt a
Sea Orgból) behívott, és megpróbálta elmagyarázni a helyzetet.
– Péter, el sem tudod képzelni, hogy milyen SZEMÉLYZETI
PSZICHÓZIS van Los Angelesben – mondta, gondosan kihangsúlyozva
ezt a két szót. Az történt, hogy akivel te telexeztél, az a WUS
kontinentális iroda parancsnoka volt, mert jelenleg nincs személyzeti
vezető. Ő pedig a te telexedből azt vette le, hogy csak úgy odaadtuk a
helyettest, ők pedig majd más posztra rakják, mert ugye ők
rendelkeznek vele. Ezért Karcsinak bújtatnia kell most a helyettest,
amíg fű alatt elrendezi ezt a posztátadást. A parancsnok ugyanis
utálja őt, így az ő háta mögött kell a nemzetközi vezetéssel
leegyeztetni a cserét.
Ezt az új információt se tudtam hova tenni. Abszolút nem illett
bele Hubbardnak a Sea Orgról kommunikált képébe. A bolygó
megmentésén dolgozó elit, hatékony, a világ legjobb (és egyetlen
valóban működő) szervezési technológiáját használó, maximálisan
racionális és józan szervezetben nem fordulhatott elő, hogy egy

nagyobb Sea Org szervezetben a parancsnok személyesen intézi a
személyzeti ügyeket, és kicsinyes személyi ellentétek miatt szokatlan
megoldásokra van szükség. Ezt igen nehezen tudtam beilleszteni a
világképembe, de aztán megkaptam az ilyen helyzetek univerzális
magyarázatát: Hubbard adminisztratív technológiája ugyan
tökéletesen működik, de nem mindig alkalmazzák! Tehát az összes
ilyen szituáció oka az, hogy az érintettek nem ismerik, vagy nem
alkalmazzák Hubbard odavágó irányelveit.
Egyébként Miklós is elég sötét pillantásokat lövellt felém,
miután Judit a fülébe suttogta, hogy mekkora „kárt” okoztam. De
aztán meg is mondta a maga nyers és közvetlen módján a
véleményét, a kedvenc univerzális szitokszavát használva.
– Ne csinálj több ilyen faszságot, érted? Az ilyen ciklusokat
(szcientológia szleng az ügyre) SOSEM telexen intézzük.
Ezzel párhuzamos Miklós egy másik ügyet is intézett. Az új
helyettese, Péter nemrég végezte el a Sea Org tisztképzőt az egyház
Freewinds elnevezésű óceánjáróján. A tanulópárja az ABLE
Magyarország alapítvány (ld. YY) helyettes vezetője volt. Egy
probléma lépett fel – mindaddig nem akarták hazaengedni őket, amíg
az OTL ki nem fizeti a szállás- és étkezési számlát. Ez kb. 800.000
forintra rúgott. Miklós eleinte azt fontolgatta, hogy rábeszéli őket
arra, szökjenek meg a hajóról, és majd részletekben kifizetjük. A
tisztképző vezetője viszont nem akkor jött le a falvédőről, és már a
képzés elején „biztonsági okokból” elvette a két emberünk útlevelét.
Úgyhogy elő kellett állni a pénzzel.
Miklós összeült Tamással, és kitalálták a megoldást. Az egyik
WISE-cégnek pont ennyi pénzért kinyomtatott egy csomó 1-es és 2-es
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munkatársi státusz anyagot a munkatársaik képzéséhez – ezek
ugyanis nem voltak hivatalosan elérhetőek magyarul. (Ehhez ugyan
elvileg nem volt jogunk, de a cél szentesítette az eszközt.) A cég
vezetői igen elkötelezett szcientológusok voltak, pár hónappal később
még azt is megfinanszírozták, hogy minden parlamenti képviselő
kapjon egy példányt a Mi a Szcientológia? c. könyvből.
1-es termék lettem
„1-es termék” volt a neve az alapképzést követő
tanfolyamcsomagnak. Elvileg csak ennek elvégzése után lehetett
volna valakit konkrét pozícióba helyezni, de az állandó
személyzethiány miatt ezt sosem tartotta be senki.
A napi kiszabott 2,5 óra tanulóidőben végeztem el ezeket az
előírt tanfolyamokat 1998 tavaszán. Az első két lépés a „Munkatársi
státusz I” és „Munkatársi státusz II” lett volna, amelyek rövidítése „SS
I” és „SS II” volt, és úgy is kellett ejteni, ahogy a másik, történelmi SSt. Ezeket már megcsináltam a pécsi misszióban, így rögtön a négy,
csak a Sea Org tagok számára elérhető tanfolyam jött.
Az első „A kompetencia kulcsai” (Keys to Competence) volt. A
tanfolyam kb. 20, Hubbardnak speciálisan a Sea Org tagok számára írt
irányelvét tartalmazta. A lényegi üzenete mindegyiknek a következő
volt: a Sea Org tagoknak, bárhol is tartanak a szcientológia teljes
szabadsághoz vezető Hídján, képesnek kell lenniük bármilyen feladat
elvégzésére. Hubbard úgy érvelt, hogy mindannyian halhatatlan
szellemi lények vagyunk, és több millió éve létezünk. Ennek
következtében minden földi ember elképesztő mennyiségű rejtett
tudással rendelkezik, és a képességei is megvannak szinte mindenféle
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Hubbard menedzsment módszerének alapjait oktató tanfolyamok

munka elvégzésére. Tehát az olyan kifogások, mint a „nem képeztek
ki a munkára”, „sosem csináltam ilyesmit” stb., nem elfogadhatóak,
és tulajdonképpen hazugságok is. Az orgok munkáját felügyelő
emberekkel kapcsolatban megjegyezte, hogy „régebben” ezek az
emberek bolygókat irányítottak, úgyhogy ne jöjjenek azzal, hogy nem
tudják, mi a teendő.
Az ő elmélete szerint ezek a képességek előhozhatóak kellő
mennyiségű külső nyomással. Ezt ő „szükségességi szintnek” hívta –
szerinte követelésekkel és fenyegetésekkel növelve a „szükségességi
szintet” bárkiből ki lehet csikarni a teljesítést. Ha valaki nem tud
valamit megcsinálni, az első feltételezésünk az kell legyen, hogy az
illető etikátlan (lusta, más pecsenyét sütöget stb.).Viccesen meg is
jegyezte, hogy egyetlen feltételnek kell megfelelni ahhoz, hogy valaki
munkatárs lehessen: a leheletének látszódnia kell egy tükrön.
A Sea Org tagoktól pedig azt várta el, hogy ennek tudatában
tegyék félre összes negatív gondolatukat, legyenek minden
körülmények között hatékonyak, és bármi áron hajtsák végre a nekik
kiadott utasításokat. Se maguktól, se másoktól ne fogadjanak el
semmiféle indokot arra nézve, hogy valamit miért nem lehet
megcsinálni.
Még többet tudtam meg a tanfolyamon az alacsonyabb rangú
személyzettel való ordítozás előnyeiről. Hubbard kifejtette, hogy nem
a csendes és békés környezet az ideális. Ha valakinek ordítania kell,
hogy elvégeztessen valamit, akkor az helyes és elfogadható, sőt,
sokkal jobb, mintha csendben elnézné, hogy az emberek nem
csinálják a dolgukat.
Ezután a „Harmadosztályú missziós iskola” (Mission School
Third Class) következett. Ez egy „legyen Ön is titkos ügynök” típusú
képzés volt. A Hubbard-féle Sea Org missziós (a misszió itt küldetést

jelent) technológia alapjait kellett itt elsajátítani, amelyek főként az
USA
haditengerészeténél
és
titkosszolgálatainál
használt
módszerekre hasonlítottak, méghozzá erősen. A misszió Hubbardnál
egy 2–3 fős Sea Orgos különítményt jelentett, akiket akkor küldtek ki
egy adott szituáció kezelésére, ha a normál ügymenettel (egy távoli
bázisról távirányítással) nem lehetett azokat megoldani. Ilyen lehetett
például egy éppen csődbemenő szcientológia szervezet, amely több
ezer kilométerre volt a központtól, egy súlyos per az egyház ellen,
amivel a helyiek nem tudtak mit kezdeni, stb. De nagyobb lélegzetű,
különleges projektekre is missziót kellett „kilőni” (ez a szakszó) –
például egy olyan országban bejegyeztetni az egyházat és a
védjegyeket, ahol még nincs jelen a szcientológia, vagy összeszedni x
millió dollárt egy épület megvásárlására a helyi szcientológusoktól
(hogy ne az egyház kasszáját terhelje ez sem).
A lényeg a missziós utasításokhoz való ragaszkodás volt. Ezek
elvileg a helyzet alapos feltérképezése után születtek, és csak ezeket
volt szabad lépésről lépésre végrehajtani, semmi mást nem lehetett
csinálni. Ezek az utasítások konkrét célkitűzésekből álltak, és minden
este jelentést kellett küldeni arról, hogy melyik célkitűzés kész, vagy
melyiken történt haladás, és pontosan mi. Másnap reggelre megjött a
válasz és az iránymutatások.
A tanfolyam végén már gyakorló küldetést is kaptam, amit
végre kellett hajtanom. Az egyik egy összehasonlító árlista készítése
volt – el kellett mennem három szupermarketbe, és felírni, hogy
bizonyos élelmiszerek mennyibe kerülnek. Lelkesen neki is álltam,
azonban az egyikben nem díjazták, hogy egy csiptetőtáblára
jegyzetelem az árakat, és a biztonságiak rövid úton kikísértek.
Tanulva ebből a többi helyen már rejtetten jegyzeteltem.
Elég lelkes voltam egyébként, izgalmas volt titkos ügynököt
játszani. A buta wog eladók a szupermarketben még csak nem is

sejtették, hogy a stikában jegyzetelő rendszergazda-külsejű figura
valójában éppen a bolygó megmentését kitűző szcientológia egyház
különleges ügynöki képzésén vesz részt, és biztosítani fogja az ő és
gyerekei jövőjét.
Amikor végeztem a feladattal, a végső beszámolóval a
küldetésről Imrének, a szcientológus üzletembereket tömörítő WISE
elnökének kellett fordulnom, aki bázis legidősebb munkatársa volt a
maga ötvenvalahány évével. (Mint ahogy már korábban említettem,
a WISE ugyan világi egyesületként működött, de Imre ugyanúgy Sea
Org tag volt, szerzetes, mint én, és rá is ugyanazok az egyházi
szabályok vonatkoztak). Amikor Imrének beszámoltam arról, hogy
kidobtak az egyik helyről, kajánul megjegyezte, hogy miért nem
mondtam azt, hogy „most készítem a bevásárlólistát egy 500 fős
esküvőhöz, de persze akár máshol is bevásárolhatok”. Bosszús is
lettem, hogy nem jutott az eszembe ez az elegáns, Bond-féle
megoldás.
A missziós iskolát két további, Sea Orgos alapismereteket
oktató tanfolyam követte. A „Sea Org Etikett” tanfolyam során egy
csomó, ismét csak a haditengerészettől elszármazott udvariassági
szabályt kellett megtanulnom, amelyek elvileg tradíciónak
számítottak a Sea Orgban (étkezés közben nem lehetett utasításokat
osztogatni, Sir-nek kellett szólítani minden tiszti rangú Sea Org tagot
és az összes felettesünket nemtől függetlenül, stb.).
Az ezt követő takarítási tanfolyamban Hubbard hosszú
elemzéseit olvashattam a kosz, a por és a szagok ártalmairól.
Természetesen takarítási és tisztálkodási technológiát is kifejlesztett.
Itt újra megtanultam, hogy tilos mindennemű „illatos” takarítószert
vagy parfümöt használni. Minden ilyennek szigorúan illatmentesnek
kellett lennie. Az ablakokat csak hideg vízzel és újságpapírral lehetett
mosni, semmiféle szert nem lehetett használni, a bútorokat pedig

vizezett ammóniával lehetett csak tisztítani. Ez már némi kételyt
ébresztett bennem (a 70-es években íródott irányelvei óta azért már
kifejlesztettek pár hatékony takarítószert), de szigorú retorziókat
helyeztek kilátásba bármiféle takarítószer használata esetén.
Beletörődtem ebbe is, és a tanfolyam gyakorlati részén megadóan
pucoltam az ablakokat a kissé korlátozott hatásfokú hideg víz és
újságpapír kombinációval.
A gyakorlati képzés részeként Miklós válogatott Hubbardírások segítségével kiokosított arról, hogyan kell végrehajtatni az
utasításokat. Külön kifejezés volt erre: az ún. terméktiszti feladatkör.
Terméktisztnek számított minden vezető pozícióban lévő munkatárs,
aki nem szervezéssel vagy kizárólag személyzeti ügyekkel
foglalkozott. Az elvárt hozzáállást leginkább egy belsős vicc
illusztrálja:
– Mi a különbség a terméktiszt és a terrorista között?
– A terroristával lehet tárgyalni.
Az átlag Sea Org-tagtól elvárt termékorientáltság fokozottan
érvényes volt a terméktisztekre. A célokat BÁRMI ÁRON, de el kellett
érni, és a statisztikákat fel kellett vinni. A témáról szóló írásaiban
Hubbard megvetően beszélt a „dolgozó-orientált” vezetőkről, akik
tekintettel vannak a beosztottaikra, és nem a szcientológia céljainak
elérését tartják elsődleges szempontnak.
Ezt írta:
„A szuperszocializmusnak ezekben a drogos napjaiban az
embereknek támadhatnak egyéb elképzeléseik is arról, hogy miért
van ott egy ügyvezető. És sajnos maguknak az ügyvezetőknek is lehet
más elképzelésük a szerepükről.

(…)
Egy munkáscentrikus ügyvezető úgy próbál népszerű lenni,
hogy nem várja el a szervezet számára végzett munkát: és valójában
mit ér el? Lecsökkenti az emberek életszínvonalát; szegénységbe
taszítja őket. Ha továbbra sem ösztökéli őket termelésre, akkor
megöli őket. Ez az elnyomó tett kategóriájába esik. »Csak rajta, Joe,
vedd ki ezt a napot.« »Óh, te szegény, nem kellene olyan keményen
dolgoznod.« »Kit érdekelnek a statok, dolgozzunk csak délelőtt 11-től
délig.« »Kényelmesen szundikáltok? Óh, akkor jó, horkoljatok csak
tovább.« Az ilyen személy biztos, hogy nem ügyvezető: egy csaló, aki
pisztolyt tart a munkatársak fejéhez. Az biztos, teljesen biztos, hogy Ő
az, aki lecsökkenti a fizetésüket, és Ő az, aki végül a munkások
elnézett semmittevése miatt kirúgatja őket. Ő veszejti el a
szervezetet. Ez túl nagy ár csak azért, hogy »jó srác« lehessen.
(…)
Közmondásos, hogy a legénység, a dolgozók és alkalmazottak
csak azokat a feletteseket tisztelik, akik elvégzik a saját munkájukat,
és velük is elvégeztetik az övékét.
Óh igen, olyanokat fognak megválasztani, akik azt mondják
nekik, hogy nem kell dolgozniuk. De érdekes, hogy az elsők, akiket
vádolnak, amikor a dolgok rosszra fordulnak, azok ezek a
munkásorientált puhányok lesznek: az utána bekövetkező káoszban
az első, akit támogatni fognak, egy keménykezű, erős valaki lesz, aki
tudja a dolgát.
Egyedül azokat az ügyvezetőket tisztelik a dolgozók és az
alkalmazottak, akik elérik, hogy ők termeljenek, és elvégeztetik a
munkát.

Nézzétek csak meg Cartert, a leköszönő elnököt, akiért senki
nem hullatott könnyeket. Habár sokat beszélt a vezetésről, habár ő
volt a munkásemberek és hasonlók üdvöskéje, a hivatalban olyan
tesze-tosza, puhány és inkompetens – mindenki haverja – volt, hogy
végül az ellenfele, aki egy nagyon keményszavú ember volt, és
valójában antiszocialista, elsöprő győzelemmel kiebrudalta.
Noha az ember megpróbálja megédesíteni a keserű pirulát,
egy ügyvezetőnél semmi nem helyettesítheti azt a képességet, hogy el
tudja érni, hogy a legénység termeljen.
A tűzokádó terméktisztet követni és támogatni fogják,
miközben a tesze-tosza,"régi haver" fickót le fogják taposni a nagy
igyekezetben, hogy kövessék a valódi vezetőt.” – L. Ron Hubbard,
1982. január 17. MI EGY ÜGYVEZETŐ? c. irányelve
Ezen a ponton már tisztában voltam az alapokkal. Készen
álltam arra, hogy kíméletlen hatékonysággal segítsem a szcientológia
terjeszkedését, és elsöpörjek minden akadályt annak útjából.

Az etika specialistái
1998 tavaszán új tanfolyam jelent meg a Sea Org tagok
számára – a Sea Org Etika Specialista Tanfolyam. Hubbard
szcientológián belüli etikával és igazságszolgáltatással (főleg az
utóbbival) kapcsolatos irányelveit foglalta össze. Walter Kotrič, az
európai főparancsnok ki is adta az ukázt Miklósnak: meg kell csinálnia
a tanfolyamot, méghozzá Koppenhágában, és hozzon magával egy
tanulópárt is. Engem választott. Ekkoriban jöttem össze az egyik
lánnyal, Krisztával, így nem voltam túlságosan lelkes a többhetes
távollét miatt.
Kriszta az I HELP magyarországi irodáját vezette. A mások
szerint is kedves és gyönyörű lány Nagyváradon született egy kissé
hányatott sorsú családban (börtönviselt apa, válás stb.). Később
Budapestre költözött szerencsét próbálni énekesnőként, majd pedig
a százhalombattai misszióban kötött ki munkatársként, amíg Miklós
egyszer el nem hozta a Sea Orgba. Ő is rendkívüli módon lelkesedett
a szcientológia céljait illetően, így mindjárt megvolt a közös téma.
Bár három évvel idősebb volt nálam, a külső szemlélők
számára nem egyszer úgy tűnt, kettőnk közül ő a fiatalabb. Egyszer
visszahallottam, hogy az egyik új munkatársunk megjegyezte a hátam
mögött: „Nem is értem, mit eszik ez a szép fiatal lány ezen az öreg
fószeren.”
Kapcsolatunk a szigorú Sea Orgos szabályok miatt csak plátói
maradt, de dúlt a szerelem. Így többnyire abban merült ki a
viszonyunk, hogy esténként, a „munkaidő” letelte után (azaz este 11től) 1–2 órát sétáltunk és beszélgettünk. Hubbard instrukcióinak
megfelelően össze sem költözhettünk ekkor még.

Karrieremet és haladásomat azonban hithű szcientológus
módjára mindennél fontosabbnak tartottam, így ki is mentünk
Koppenhágába, a másik Péterre hagyva a kormányrudat.
Kinn elég gyorsan lepörgettük a tanfolyamot. Mindketten jól
tudtunk angolul, gyors tanulók voltunk, és így nagyjából egyforma
tempóban tudtunk haladni. Walter időnként berendelt minket
magához. Ilyenkor vagy vidáman sztorizott, vagy az éppen aktuális
problémáiról beszélt nekünk, de előfordult olyan is, amikor a kettő
egyfajta bizarr elegyét tálalta. A hamburgi org volt az egyik kedvenc
témája. Amikor először felkerestük, rögtön elkezdett nekünk
Hamburgról mesélni. Így kezdte: nem tudja, hogy mi van ott, de
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rengeteg SP van az ottani publikok között. Két missziót küldött ki a
nemzetközi vezetés, akik egész nap csak az SP-ket kergetik, és írják az
elnyomó személlyé kinyilvánító papírokat. Utána pedig azon
kesergett, hogy odaküldött öt jó embert a koppenhágai Sea Org
egységből, hogy vegyék át az org irányítását, és szedjék ráncba, de
belebuktak. Pár hónap után vissza kellett őket rendelni, és amikor
visszajöttek, olyanok voltak, mint a növények.
Miközben hamburgi problémáit ecsetelte, átfutotta a telexeit
is. Megakadt a szeme az egyiken, felpattant, átrohant a szomszéd
irodához, és elkezdte dühösen döngetni az ajtót. Tíz perc múlva
vidáman visszajött, majd közölte, hogy már megint le akart nyúlni
valakit a „Felettes HCO”, a szcientológia hierarchia egyik személyzeti
ügyekkel foglalkozó felettes szerve. Bizalmasan elárulta nekünk, hogy
ha nem figyelne, akkor már rég ellopták volna az összes munkatársát.
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publikoknak hívtuk az olyan szcientológusokat, akik nem voltak munkatársai
egyetlen szcientológia szervezetnek sem, csak az egyház szolgáltatásait vették igénybe.
Az egyház hivatalos kommunikációban őket nevezi „hívőknek” (parishioners).

Ez némileg sokkolt, de kezdett derengeni, miért is hívják személyzeti
pszichózisnak a Sea Orgban uralkodó állapotokat.
Walter egyik nap elkísért minket ebédelni, közben végig
Miklóssal beszélgettek a magyar ügyekről. Közben egy koldus odajött
Walterhez pénzt kérni. Walter felnézett, és rámordult:
– Fuck off! Get some work!
Azaz elküldte melegebb éghajlatra, és arra bátorította, hogy
keressen inkább valami munkát. Ismerős volt az attitűd – Hubbardtól
eredt ez is, aki egy külön irányelvet szentelt annak, hogy a siker egyik
titka az, hogy a jól teljesítő (magas statisztikájú, ahogy ő nevezte)
embereket kell jutalmazni, a rosszul teljesítőket (az alacsony
statisztikájúakat) pedig büntetni. A koldusnak pénzt adni ebben a
koordinátarendszerben az alacsony statisztika megjutalmazása lett
volna, ami ellenkezik egy hithű szcientológus elveivel.
Kinti tartózkodásunk vége felé még egyszer felkeresett minket
Walter. Igen komor arckifejezéssel közelített felénk, egy pillanatra
meg is állt bennem az ütő – attól féltem, hogy valami miatt engem
vagy Miklóst fog a falhoz nyomni, és közben üvöltve kérdőre vonni
valami miatt. Szerencsére nem miattunk volt morcos hangulatban. Az
ABLE Magyarország Alapítvány helyettes vezetője, Richárd (aki ugye
tisztképzésre ment Miklós új helyettesével) most tért vissza
Stockholmból egy sikertelen toborzó túráról, és éppen itt volt
Koppenhágában az európai felettesénél beszámolni a túráról. Walter
négybetűs angol szavakkal érzékeltette, hogy bár tisztában van azzal,
hogy Svédországban nem túl egyszerű embert fogni a Sea Orgba, de
az úriembernek egyetlen szerződést sem sikerült aláíratnia. Azt is
hozzátette, hogy amióta ő a Sea Orgban van, ilyet még nem látott.
Egy-két szerződést még a Sea Org toborzás szempontjából
legrosszabb helyeken (Hamburg, Lyon, Oslo, Stockholm) is össze

szoktak hozni. Miklós gondolkodott egy darabig, aztán annyit
mondott, hogy Richárd nemrég házasodott meg, és a feleségével
sokat beszéltek telefonon, amíg Richárd kinn volt Stockholmban. Ezt
én is megerősítettem, én is többször láttam az OTL-ben, hogy a
felesége hosszasan telefonál vele. Walternek erre elborult a
tekintete, és elordította magát:
– Biztos erre költötte az az etikátlan fasz a toborzásra kapott
pénzt!
Majd elrohant az európai ABLE iroda irányába. Tíz perc múlva
vissza is tért, maga előtt lökdösve Richárdot. A szerencsétlen fickó
egész testében remegett, tiszta vörös volt a feje, tehát valószínűleg a
szétüvöltős rész már megvolt.
Aztán Walter végső nyomatéknak még lökött egy akkorát
rajta, hogy Richárd majdnem elterült a földön. Búcsúzóul odavette
nekünk, hogy „Kezeljétek! Találjátok meg a bűneit!”, aztán
elviharzott. Miklós el is vitte etikai interjúba, de aztán a
magántelefonokon kívül mást nem tudott kihúzni belőle.
Mielőtt hazamentünk, Walter a lelkünkre kötötte, hogy
rakjunk otthon rendet, és frissen szerzett tudásunkkal gyökerestül
irtsuk ki az összes etikátlanságot. Otthon felosztottuk egymás között
a problémásabb eseteket, és elkezdtük a kemény interjúkat „valld be
a bűneidet” stílusban. A rendrakásnak egy áldozata volt: az egyik
terület kissé visszahúzódó természetű (Miklós szavaival élve „másfél
voltos”) felelőse, aki pozícióját tekintve helyet cserélt a
beosztottjával. A hozzáállásunk is durvább lett, még lekezelőbben
bántunk a kezdő vagy gyengébben teljesítő munkatársakkal. Miklós
egyik látogatásán például így szólt a képzési központ tanulókat
behívó, kissé rossz hangulatban lévő munkatársához:

– Két dolog kell a behíváshoz. Először ki kell jönni a
búvalbaszottság állapotából. Utána pedig be kell hívni az embereket.
Én pedig a személyzetfelvételi embert szívattam hasonló
stílusban, amellett pedig folytattam a toborzást, bevetve a kinn tanult
keményebb stílust.
Sajnos etika specialistaként le kellett mondjak egy tiltott
gyümölcsről is. A tanfolyam előtt már erősen fontolgattam, hogy –
áthágva a Sea Org szabályait – a tettek mezejére lépek Krisztával.
Etika specialistaként viszont jó példát kellett mutatnom, így
kénytelen voltam leküzdeni egyre erősebb késztetéseimet.
Nem sokáig élvezhettük az új helyzetet, ugyanis nagy erővel,
egy meteorzápor erősségével becsapódott a Mi a Szcientológia?
című, több ezer oldalas könyv lefordítása, és az azzal kapcsolatos
összes probléma.

A visszafelé elsült misszió
A Sea Orgban szokásos módon, mindenféle előzetes
figyelmeztetés vagy szervezés nélkül jött az utasítás: elkészült az
angol Mi a Szcientológia? c. könyv, amely több ezer oldalon át
mutatja be az egyházat, Hubbardot és magát a filozófiát. Mindent
félredobva azonnal meg kell csinálni a fordítást, a lektorálást, át kell
nézetni valakivel, aki jól tud magyarul, majd fel kell küldeni. Egy
hónap van rá, oldjuk meg. A sürgősség miatt pedig lőjünk ki egy
missziót, aki összeszedi a megfelelő mennyiségű embert.
Kiszámoltuk, hogy kb. 160 részidős fordító kéne ahhoz, hogy
határidőre minden meglegyen. Minimális pénzt adtak rá, tehát szinte
az egészet önkéntesekkel kellett megcsináltatni. Tovább bonyolította
a helyzetet, hogy a fordítást a Hubbard-féle anyagok fordítási
metódusával kellett csinálni – hatalmas hangsúly volt a
szöveghűségen, és tilos volt a szabadfordítás: ne lehetett
átfogalmazni vagy bármilyen módon megváltoztatni az eredeti
gondolatokat. Mondatról mondatra ugyanazt kellett kommunikálnia,
mint az angolnak.
Röviddel a bejelentés után jött a következő utasítás: nemcsak
a Mi a Szcientológia? könyv lefordítása lesz a feladat, hanem a
Bevezetés a Szcientológia Etikába c. 800 oldalas Hubbard-válogatást
is le kell fordítani ezzel együtt.
Miklós úgy döntött, hogy rám bízza ezt a feladatot – én és a
személyzeti osztályvezető (a WISE-os Imre 15 éves fia) lett a két
„misszionárius”. Bármi áron, de el kellett érnünk, hogy meglegyen
határidőre a feladat. A missziót Walter egyik helyettese, Anne
irányította Koppenhágából. Minden este 22:30-kor el kellett neki
küldeni telexen a helyzetet, ő pedig küldte az instrukciókat még
aznap éjjel, és másnap reggel már azok alapján kellett intézkednünk.

Miklós igyekezett az ő missziós sztorijaival kedvet csinálni a
témához. (Először ugyanis nem voltam túl lelkes; öngyilkos
küldetésnek, tuti buktának tűnt.) Elmesélte azt, amikor a
szcientológia nemzetközi vezetésének engedélye nélkül (bár Walter
tudott róla) megalapította a magyar Sea Org-egységet. Utána azt
találták ki, hogy valami fontos küldetést elvállalva, utólag le lehet
nyomni ezt a partizánakciót a nemzetközi vezetés torkán. Walter ki is
találta, hogy mi legyen az.
A Budapesti Misszió ekkoriban fénymásolt jegyzetekből
tartotta a tanfolyamokat, mert ekkor még semmi nem jelent meg
magyarul hivatalosan pár alap szcientológia könyvön kívül. Az egyházi
szabályok szerint a rendszeren belül jogdíjat kellett volna fizetni a
kalózkiadások után is az egyház könyvkiadójának. Miklós megkapta a
feladatot: számoltassa ki hét évre visszamenőleg az eredeti számlák
alapján, hogy pontosan mennyi bevétele volt ezekből a fénymásolt
jegyzetekből a Budapesti Missziónak, és hajtsa be a jogdíjat a
késedelmi kamatokkal együtt. Maga mellé vett két embert, és el is
indult végrehajtatni a küldetést.
Miklós azt is elmesélte, hogy a küldetés során az első feladat
az „etika betétele” volt. A Sea Orgos logika szerint aki nem fizet
jogdíjat, az magát L. Ron Hubbardot lopja meg, és ezzel a létező
legnagyobb bűnt követi el. Így Miklósék rögtön összehívták az összes
missziós munkatársat, és bejelentették: mindenkinek „ki kell írnia” a
bűneit. Walter felkészítette őket arra, hogy lesz majd olyan
munkatárs, aki megpróbálja majd ezt leállítani arra hivatkozva, hogy
az ilyen akciókat engedélyeztetni kell az auditorokat és a
munkatársak
szcientológiai
haladását
felügyelő
vezetővel
(esetfelügyelőnek hívták, ahol az „eset” az egyéni aberrációk és
irracionális viselkedést okozó fixa ideák összessége volt). Erre az
eshetőségre is felkészültek, Miklós egyik emberénél volt egy
fényképezőgép. Amikor valaki akadékoskodott, látványosan vakuzva

le kellett fotózni, és feltűnően jegyzetelni kellett valamit egy fekete
füzetbe.
Úgy lett, ahogy Walter megjósolta. Valaki elkezdett
akadékoskodni, és már villant is a vaku, és íródott a feljegyzés. Ez elég
is volt az ellenállás letöréséhez. Miklós ezután összehívta az org
vezetőit, és elmondta, mi a helyzet. Megkérdezte, mennyi munka
lenne kiválogatni az elmúlt hét év jegyzetekről kiállított számláit a
könyvelési anyagokat tartalmazó kartondobozokból. Kárpáti Péter,
aki a Budapesti Misszió OSA-sa volt, elfehéredett, és közölte:
20

– Száz ember tíz nap alatt FULL TIME .
Erre Miklós elmosolyodott, és csak annyit mondott:
– Melegítsétek azokat a dobozokat!
Természetesen ez azt jelentette, hogy mindenki ottmaradt
éjszakázni és számlákat válogatni. Másnap reggelre meg is lett az
összes számla, és ki is számolták a tartozást, amit azután Miklósék az
utolsó fillérig be is hajtottak.
A rám bízott küldetés keretében az én feladatom az volt, hogy
lehetőleg minden angolul tudó szcientológust bevonjak a projektre,
és annyi wogot, amennyi csak kell. Végig kellett látogatnom a
nagyobb missziókat, fordítási összekötőket kinevezni, és az angolul
tudókat bevonni. Emellett pedig az angolul tudó budapesti
szcientológusokat folyamatosan nyomni kellett, hogy jöjjenek be, és
minél több időt fordítsanak nálunk önkéntes alapon.
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teljes időben

Elképesztő nyomás volt rajtam kintről; ha Anne nem volt
elégedett a haladással, azonnal elkezdett vádaskodni, hogy
szabotálom a szcientológia terjesztését, és a legdurvább
következményekkel fenyegetett (lefokozás, hónapokig tartó ún. etika
program, melynek keretében kemény fizikai munkát kell végeznem,
vagy a legrosszabb esetben RPF). A nyomást igyekeztem továbbadni,
elsősorban a másik misszionáriusra, aki ki is purcant alatta
(megszökött a bázisról, és nem is lehetett visszahozni a Sea Orgba).
Sikeresen szereztem ezzel egy ellenséget Imre személyében, aki
(részben jogosan) engem hibáztatott azért, hogy a fia lelépett a Sea
Orgból. Sosem bocsátotta ezt meg nekem igazán.
Koppenhágában még durvább volt a helyzet – az összes
európai nyelvre le kellett fordítani az anyagot. Mivel az utasítás
magától Miscavige-től jött, így Walter személyesen vette kezébe az
ügyet, és irányította a kinti fordítási hadműveletet. Miklóst is
utasította, hogy mindent dobjon félre, és vegye kézbe. Miklós a két
Sea Org tag fordítóval és négy teljes idős önkéntessel (ez hetekig napi
2–3 óra alvást jelentett nekik) nyomta ezerrel a fordítást. A
szcientológus szerkesztőt, aki átnézte az anyagot, beköltöztette a
fordítóirodaként funkcionáló lakásba, és nagydózisú kávéadagokkal
szorította le minimálisra az alvásigényét. Volt, hogy a Sea Orgos
fordítók az alváshiány gépelés közben aludtak el. Egyik nap, amikor
odamentem az új önkéntesek elérhetőségeivel, az egyik fordító a
földön hevert teljesen kiütve, és éppen próbálták ébresztgetni, hogy
megtudják, hol tart a neki kiadott anyaggal. Miklós közben Walterral
beszélt telefonon, és annyit mondott neki:
– Nem tudjuk, Sir, hogy hol tart az anyagban. Most éppen
eszméletlenül hever a földön.
Walter is félig aludt, így elmaradt a szokásos ordítozás, csak
rezignáltan megjegyezte, hogy akkor majd küldjük a jelentést, amikor

magához tér. A nyomás tovább fokozódott, ekkor már minden
angolul tudó OTL-esnek fordítania kellett a 9:00-22:30 közötti
munkaidején felül, sőt, a munkaidejük egy részét is erre kellett
áldozniuk. További problémát jelentett, hogy időnként változott az
angol szöveg is, és bizonyos részeket többször is meg kellett csinálni.
A kapkodás miatt elég nagy lett a zűrzavar, és Miklósnak
minden képességét be kellett vetnie, hogy uralni tudja a kialakult
kaotikus helyzetet.
Ennek következtében az általam beállított új önkéntesekkel
senki nem tudott érdemben foglalkozni (képezni kellett volna őket,
korrigálni stb.), így alig nőtt a fordítási kapacitás. Ez Anne-nak kb.
három hét után feltűnt, és magyarázatot követelt – vagy én hazudok
arról, hogy vannak új fordítók, vagy a fordítási egység hajtja el őket.
Én erre válaszul részletesen leírtam név szerint, hogy kiket állítottam
be fordítónak, és mi történt velük. Megijedtem attól, hogy engem
fognak elővenni, így önvédelemből megírtam azt is, hogy szerintem
az OTL-es vezetők lusták, etikátlanok, és felelőtlenül kezelik az egész
fordítási projektet. Vannak köztük, akik igyekeznek kibújni a közös
fordítások alól, és megpróbálják lerázni magukról a kellemetlen
problémát, hogy „ez a fordítási egység dolga, oldják meg ők.” A
jelentésbe beleírtam az összes addigi keserűségemet, kiadtam
magamból a Hubbard által felvázolt ideális helyzet és a valóság közti
különbség miatt érzett frusztrációmat is. Így a jelentés rosszabbnak
állította be a helyzetet, mint amilyen valójában volt.
Anne erre közölte velem, hogy meg fog változni a küldetésem.
Le kell váltanom Miklóst a projektről, szét kell csapnom, és be kell
vezetnem az etikát az OTL-ben, majd végig kell nyomni a fordítást.
Szerinte az OTL nemes egyszerűséggel szabotálja ezt a hadműveletet,
és itt az ideje keményen lecsapni a vezetőkre. Úgy éreztem, ez kapóra
jött Anne-nak – a projekt eddigi lassú haladását rá lehetett fogni

valakire, és így ő is megmenekült a felelősségre vonás elől. Találtam
neki valakiket, akiket hibáztatni lehetett, és ezért hálás volt. Akkor
kezdett derengeni, hogy ez a túlélés módja a lehetetlen határidőkkel
operáló Sea Orgban.
Eléggé kétségbeestem. Miklóst mindig is nagyra tartottam,
kétségtelenül magasan ő volt a legtehetségesebb ember az OTL-ben.
Kizártnak éreztem, hogy nála jobban fogom tudni csinálni. Anne
viszont közölte, hogy vagy gyökerestül kiirtom az etikátlanságot, vagy
engem fognak elkapni – ha ugyanis nem vagyok hajlandó erre, az azt
jelenti, hogy egyetértek a lusta és etikátlan szabotőrökkel, és ezért
kemény büntetést érdemlek.
Így jó Sea Org tag módjára tettem, amit tennem kellett.
Miklósra és a komplett OTL-vezetőségre kijelöltem a Veszély
állapotát. Ez abból állt, hogy át kellett vennem az irányítást, le kellett
íratnom velük a bűneiket (és a kiderült bűnökre a megfelelő
büntetést kiszabni), majd pedig átszervezni az egész területet, hogy
ne forduljon többet elő a veszélyt okozó szituáció. A vezetők
elkezdték kiírni a bűneiket, én pedig a fordításokra koncentráltam. Az
„etikai tisztogatások” a két Sea Orgos fordítóra is kiterjedtek.
Megnéztem a számítógépeiket, és mindkettőn volt számítógépes
játék is. Mint kiderült, valahonnan szereztek Starcraftot, és a fordítási
egység hálózatán keresztül LAN-partikat tartottak (erre mondjuk
nagyon ritkán volt idejük). Hatalmas balhét csaptam, a Waltertől
eltanult üvöltözős jelenetekkel. Megvádoltam őket azzal (igaztalanul),
hogy amikor nem vagyok itt, mindig ezekkel játszanak, ezért nem
haladunk, így nekik is ki kellett írni a bűneiket. Anne elégedett volt a
terror mértékével, én pedig szereztem két újabb ellenséget. Miklós
közben beosztotta a fordítók közé Juditot is, aki továbbra sem
bocsátotta meg azt a félresikerült telexet, és csak úgy sugárzott róla a
rosszindulat.

Az is rettentően irritálta az ott éjszakázókat és a
keménykedéseket a bőrükön tapasztaló OTL-es vezetőket, hogy én
mindig ügyeltem arra, hogy legalább 6–7 órát aludjak, és valamennyi
időt még a barátnőmmel is töltsek. Rossz előérzetem volt – éreztem,
hogy valami készül ellenem.
Pár nap múlva megkeresett a budapesti missziós OSA-sa,
Szamper Marika, aki Kárpáti Pétert váltotta a poszton. Közölte velem,
hogy most kapott egy utasítást az európai OSA-irodától, és azonnal
kapnom kell egy e-méteres interjút (gyakorlatilag egy kihallgatást
hazugságvizsgálóra kötve). Ennek során azt fogják ellenőrizni, hogy
nem tartozom-e az egyházra bajt okozó személyek valamelyik
kategóriájába. Elhajtottam a fenébe, mivel nem volt Sea Org tag, és
nem volt joga ilyet elrendelni. Sajnos itt nem ért véget a történet,
mert az OTL frissen kinevezett OSA-sa megerősítette, hogy ennek
bizony meg kell történnie. Megalázó módon a budapesti misszió
egyik munkatársa csinálta meg velem az interjút, ahol persze nem
jött elő semmi.
Másnap Péter, Miklós helyettese megállított egy kinyomtatott
telexet lobogtatva. Az európai OSA iroda küldte. Ebben azonnali
hatállyal megfosztottak minden jogkörömtől, és 24 órán belül meg
kellett jelennem Koppenhágában „biztonsági ellenőrzésre” (ez egy eméteres faggatózás a bűnök után, amelyre nem vonatkozik a gyónási
titok). Utasításba adták Miklósnak, hogy ezután csak kísérettel
mehetek bárhova, és Koppenhágába is el kell kísérjen valaki, nehogy
megszökjek útközben.
Először azt hittem, hogy ez valami vicc, de aztán kiderült, hogy
komolyan gondolják. Egy darabig faggattam Pétert, hogy mi ez az
egész. Annyit sikerült csak kihúzni belőle, hogy azt gyanítják, kém
vagyok, a Nemzetbiztonsági Hivatal beépített embere. Arra tudtam
csak gondolni, hogy valaki rátalált a Münchenben történt dolgok

leírására. Azt gondoltam, hogy ezt gyorsan tudom tisztázni, így nem
akadékoskodtam – nem mintha lett volna választási lehetőségem.
Gyorsan elbúcsúztam a barátnőmtől, és összecsomagoltam. Ő
nagyon aggódott értem, de megnyugtattam, hogy semmi bajom nem
eshet, hiszen a világ legetikusabb és legépelméjűbb szervezetének
vagyunk a tagjai, biztosan igazságosan és méltányosan fogják kezelni
az ügyet.
1998 áprilisának végét írtuk, amikor kimentem Koppenhágába.
Miklós annyit kialkudott, hogy mehessek egyedül úgy, hogy
feltesznek a repülőre, és a reptéren már várni fog valaki az európai
bázisról.

Hatodik fejezet
Megfigyelés alatt
A gonosz nagyúr tanítványa
Tényleg vártak a repülőtéren, rögtön vittek is be autóval a
koppenhágai bázisra. Ketten vártak: az európai OSA külső
kivizsgálásokkal és nyomozásokkal foglalkozó főtisztje, Wahida Hickey
(egy középkorú afro-brit nő) és Nemes Natália, egy velem egykorú
magyar lány, hasonló funkciót töltött be, csak éppen a szervezeten
belüli ügyek tekintetében – tulajdonképpen ő felelt az összes belső
vizsgálatért és igazságszolgáltatási akcióért. Ekkor már éreztem, hogy
baj van. Nem hétköznapi lehetett az ügy, ha két ilyen magas
pozícióban lévő ember foglalkozott vele. Röviden tájékoztattak,
hogybeépített embernek tartanak. Wahida azt is hozzátette, hogy az
egyik szcientológus „felismert”, és szerinte dr. Veér András egyik
tanítványa vagyok. Az ő elméletük szerint a gonosz, antiszociális
személyiségű pszichiáter összefogott az NBH-val, és közös erővel
beküldték az egyházba kémkedni az egyik legjobb tanítványt – ez
lennék én. A fordítási misszión elkövetett „romboló akcióim” és
„gyanús viselkedésem” (néha kíváncsiságból elolvastam mások
telexeit) megalapozottá tették ezt a gyanút, úgyhogy ezt most
teljesen ki kell vizsgálni.
Natália vette át a szót. Behívta az addig kinn ácsorgó
biztonsági őrt (József volt a neve, szintén magyar volt), és közölte,
hogy Józsi ezentúl mindenhova elkísér, és a nap 24 órájában velem
lesz. Egy szobában fogunk aludni, és nem mehetek sehová egyedül.
(Itt annyit hozzátennék, hogy az egyházban a szokásostól eltérő volt a
biztonsági őrök szerepe. Ugyan járőröztek és területeket is őriztek, de
feladatuk volt még a gyanús elemek figyelése az adott Sea Org
bázison belül, illetve folyamatosan figyelniük kellett, hogy buzgón

dolgoznak-e a Sea Org tagok, rászólni a lazsálókra, a nem
engedélyezett szünetet tartókra stb. Ha pedig valaki reggel elaludt a
szálláson, és a többiek nem ébresztették fel, akkor a biztonságiak
mentek érte, és ráncigálták be dolgozni.) Még azt is megtudtam, hogy
egy igen hosszú, több mint száz kérdésből álló kérdőíven fogunk
végigmenni, miközben én az e-méterre leszek kötve. A kérdőívet
eredetileg a németországi viszonyokra fejlesztették ki, ahol Natália
szerint gyakoriak az ottani nemzetbiztonsági hivatal beszivárgási
kísérletei. Egy külön specialistát is hozattak Németországból; egy
olyan auditort, akit Miscavige emberei képeztek ki ennek a
németországi kérdéssornak a végigkérdezésére. Nem csak a
kérdésekre szorítkozott az ellenőrzés – minden ártó tettet, kihágást,
esetleg bűnt be kellett vallanom, amit elkövettem és a kérdés
kapcsán eszembe jutott. A gyónási titok ezekre a tárgyhoz szorosan
nem tartozó vallomásokra sem vonatkozott. Bármit mondtam, azt
rögzítették, és felhasználható volt ellenem.
Kiderült, hogy az egész előreláthatólag több hónapig fog
tartani, ugyanis akkor lehet a következő kérdésre haladni, ha egy
adott kérdés feltevésekor az e-méteren semmiféle reakciót nem
adok. Az auditornak volt más páciense is, így maximum napi 2–3 órát
ért rá. Ráadásul az auditor jegyzeteit minden este átnézte egy ember,
hogy mindent a Hubbard által előírtak szerint csinált-e. Ha hibázott,
akkor azokat a Hubbard-írásokat újra kellett tanulnia, és
kimaradhatott 1–2 nap. Semmit sem bíztak a véletlenre.
A végén pedig jött a „slusszpoén”: mivel én gyanús elem
vagyok, aki rengeteg problémát okoz az egyháznak, etetniük kell, és
még el is kell szállásolniuk, ezért amikor éppen nem „auditálnak”,
akkor kemény fizikai munkát kell végeznem. A biztonsági őrnek
mindig meg fogják mondani, hogy mi az aznapi feladat.

Annyit azért elárultak, hogy elsődleges feladatként a
biztonságiak új irodájának előkészületi munkálataiban kell majd részt
vennem. A munkálatok 3–4 nap múlva kezdődnek. Átfutott rajtam,
hogy ez pont olyan, mintha az elítéltekkel új börtönt építtetnének, de
aztán elhessegettem ezt a rosszindulatú gondolatot.
Ekkor már későre járt, így Józsi el is kísért a közös
szálláshelyünkre. Már beletörődtem, hogy Sea Orgos szaknyelven
„etikai részecske” vagy „biztonsági részecske” vagyok; így nem voltak
illúzióim a szálláshelyem felől. Amikor megláttam a szobámat,
végképp biztos lettem abban, hogy veszélyes kémnek gondoltak. A
leglepukkantabb Sea Orgos tömegszállás talán legrosszabb állapotú
szobáját kaptam, amit éppen fel akartak újítani. Ott tartott a
folyamat, hogy le volt verve a vakolat (a darabjai ott hevertek
szanaszét a padlón), és már behordtak némi építőanyagot és egyéb
kellékeket (cementeszsák, festékesvödör, fadarabok) is. A helységet
pedig egy, a mennyezetről lógó csupasz izzó világította be. Bútor egy
szál se. Józsival hoztunk a padlásról két egérrágta matracot és egy
pár, ránézésre már a II. világháborúban is használt hálózsákot. Az is
kiderült, hogy WC-zés és a zuhanyzás úgy fog működni, hogy megvár
a WC ill. a zuhanyzófülke előtt; amikor pedig neki támadtak ilyen
jellegű szükségletei, odahívott egy másik biztonsági őrt, hogy addig
vigyázzon rám.
Eltakarítottam a szoba közepéről a törmeléket és a vödröket,
majd „megágyaztam”. Józsi (követve főnökei utasításait) közvetlenül
az ajtó előtt alakította ki az alvóhelyét, belülről bezárta az ajtót, és
ráfeküdt a kulcsra. Kicsit gondolkoztam ezen az egészen elalvás előtt,
de ekkor még annyira mélyen hittem a rendszerben, hogy elfogadtam
ezt a sorsot, és úgy döntöttem, mindenben együttműködök. Azt
gondoltam, hogy ha itt most egyszer és mindenkorra tisztázom
magam, akkor a továbbiakban semmi akadálya nem lesz, hogy
haladhassak a Hídon, és elérjem a teljes szellemi szabadságot. Nem

akartam elveszíteni ennek lehetőségét, így az akkori
gondolkodásmódom szerint nem volt választási lehetőségem.

„Nem az átlagos, Comm Ev21-re váró csapat”
Másnap reggel Józsi bemutatott a többi őrizetesnek. Volt négy
sorstársam, akiket szintén 24 órán át szemmel tartottak. Nekünk
négyünknek kell majd elkezdeni az új biztonsági iroda építésének
előkészítő munkálatait. Ez kb. három nap múlva volt esedékes, addig
az egyik Sea Orgos tömegszállás, a Hotel Corona felújítási
munkálatain kellett dolgoznunk, konkrétan ablakokat csiszolni és
építési törmeléket talicskázni.
Munka közben beszélgetésbe elegyedtem a többiekkel.
Igyekeztem megismerni a történetüket, hogy miért is kerültek ebbe a
helyzetbe. A jelek szerint mindannyian a fordítási kampányáldozatai
voltak.
Ralph Pieters-Kwiers az európai fordítási egységben volt
„megalapozási tiszt”, a személyzetfelvételért és a belső képzésért
felelt. Az életvidám, kissé bohém, a Holland-Antillákról származó
középkorú Sea Org-tag nehezen viselte a két új könyv fordítási
projektjének indulása óta tartó elképesztő termelési nyomást és
terrort. Miscavige nem bízta a véletlenre a fordítások elkészültét, és
21

Comm Ev: A Committee of Evidence (Tényfeltáró bizottság) általánosan használt
rövidítése. Ez egy általában háromtagú (elnök, titkár, tag) igazságszolgáltatási testület
az egyházon belül, amelyet a legsúlyosabb ügyek esetén hívnak össze, és csak ez
hozhat meg bizonyos fajsúlyú ítéleteket (pl. kizárás a szcientológiából, munkatársi
státusz megszüntetése). Magas pozíciójú egyházi tisztviselők hívhatják össze, tagjai
pedig szintén a magasabb pozíciójú, az adott ügyben elvileg pártatlan egyházi vezetők
közül kerülnek ki. A gyakorlatban azonban az ítéletek előre meg voltak írva, a bizottság
csak végigment az előírt lépéseken, és megcsinálta a papírmunkát. A feladatuk arra
korlátozódott, hogy papíron is rendben legyen egy előre eldöntött ítélet végrehajtása.

egy kb. nyolcfős missziót küldött Walterék nyakára, hogy gyorsan
elkészüljön minden, természetesen helyi finanszírozással. A
misszionáriusok nem válogattak az eszközökben, kíméletlenül
hajtották az embereket. Még durvább volt a helyzet, mint nálunk –
minimális alvás, vérfagyasztó légkör, a legkisebb hibákat sem
tolerálták. Ralph pedig inkább hangulatjavítással (jó teljesítmény
esetén partik stb.) és csapatépítéssel növelte volna a
termelékenységet, és ellene volt az új módszereknek. Miután
sikeresen összeveszett ezen a fő misszionáriussal, elzavarták a
fordítási egységből, és fizikai munkavégzésre utasították, állandó
megfigyelés mellett. Előtte még kapott egy „enturbuláció-tiltó”
utasítást – ez egy sárga papírra nyomtatott figyelmeztetés, amelyben
az áll, hogyha még egy jelentést ír arról valaki, hogy ő kritizálja az
egyházat vagy a vezetést, akkor azonnal, kérdés nélkül elnyomó
személlyé deklarálják. Ezenkívül előírtak neki rengeteg biztonsági
ellenőrzést (gyóntatást), hátha a bűnei bevallása után megtisztul, és a
gondolkodásmódja is az egyház által kívánt módon megváltozik. A
változásnak azonban semmi jelét nem mutatta, mert hol viccelődve,
hogy pedig kritikusan beszélt a mostani irányvonallal egyetértő
munkatársakról.
Hubbardhoz továbbra is hű maradt, de megvolt a véleménye
az egyház mint szervezet jelenlegi állapotáról. A fő problémája az
volt, hogy egyre nagyobb szerepet kapott a különböző felsőbb
pozíciók elérésében a felső vezetés iránti feltétlen lojalitás. A fontos
posztokat vezetők között egyre többen lettek azok, akik minden
utasítást kérdés nélkül és gátlástalanul végrehajtottak, és
kíméletlenül lecsapva az ellenkezőkre és a másként gondolkodókra.
(Miután otthagytam az egyházat, rájöttem, hogy valójában Hubbard
egyik alapelvére épült ez a hozzáállás. Hubbard úgy definiálta a
szervezeten belüli etikát, hogy az „ellenszándék” és a „másszándék”
eltávolítása a célja. Tehát a sikerhez és a terjeszkedéshez el kell

távolítani azokat, akik nem vagy nem teljesen értenek egyet a felső
vezetés szándékaival, vagy pedig el kell érni, hogy ne így
gondolkodjanak.)
Robert Dale volt a másik állandó társam. Ő Angliából érkezett,
és igazi zseni volt. A birminghami szcientológia misszióban indult a
karrierje, aztán valahogy a koppenhágai bázison kötött ki. Azt sosem
árulta el, hogy pontosan miért is került a mi csoportunkba, és
magáról sem beszélt túl sokat. A közös munka során kiderült, hogy
kiválóan értett az informatikához, az építészethez és különféle
harcművészetekhez is.
Harmadik társam egy középkorú norvég nő volt, aki régebben
az oslói szcientológia egyházat vezette. Utána belépett a Sea Orgba,
és a norvég fordítások felelőse lett az európai bázison. Ő elérte már a
Clear állapotot, így elvileg mentes volt minden, saját magával
kapcsolatos problémától. Ezzel szöges ellentétben állt a valóság: azért
került a mi csoportunkba, mert öngyilkos gondolatai voltak, és ki
akart ugrani a negyediken az ablakból. Nagyon rosszul mentek a
norvég fordítások (elsősorban azért, mert nagyon kevés volt az
önkéntes munkára fogható és angolul tudó szcientológus). De persze
Waltert nem hatotta meg a valóság, és OTL-es szófordulattal élve
rátette „Isten nyomását” a nőre, amitől az teljesen ki is készült.
Elmesélte, hogy volt olyan, amikor Walter iszonyatos hangerővel
mindenki előtt leordította, majd közölte vele:
– Valaki megállítja ezt a könyvet. Keményen dolgozik azon,
nehogy kész legyen – és figyelte a reakcióit. Nem volt nehéz kitalálni,
kire gondolt. Amikor megjöttek Miscavige emberei, akkor pedig
tovább durvult a helyzet. Az alvás és a rendszeres étkezés hiánya, az
állandó stressz és a helyzetkötöttség (egy számítógép előtt kell ülni
napi 18–20 órát) megtette a hatását: sírva vallotta be az egyik
biztonsági őrnek, hogy elege van, és inkább elintézné magát. Tíz perc

múlva már felügyelet alá került, másnap pedig megmondták neki,
hogy kap egy kis auditálást, amitől nagyjából rendbe jön lelkileg,
aztán pedig kirúgják a Sea Orgból. Az egyik biztonsági őrtől
megtudtam később, hogy azért volt felügyelet alatt, hogy addig ne
tegyen kárt magában, amíg ki nem rúgják, mert ez jogi és PR
problémákat okoz az egyháznak, és azért auditálják, hogy ugyanezen
okokból a közeljövőben se legyen öngyilkos. Akkor teljesen el tudtam
fogadni ezt a gondolkodásmódot, hiszen tudomásom szerint csak az
egyház rendelkezett a teljes szellemi szabadsághoz vezető út titkával,
így azt mindenáron meg kellett védeni. Az emberek feláldozhatóak
voltak a nagyobb jó érdekében.
Pár nap múlva már át is kerültünk a központi épület
alagsorába, ahol tényleg az új biztonsági irodát kellett építeni. Az első
feladat az ott tárolt régi bútorok szétaprítása volt. Robert itt
megcsillantotta karatetudását, és puszta kézzel szétvert pár
szekrényt. Közben pedig elmesélte, hogy főiskolás korában egyszer
heten támadtak rá. Ő könnyű sérülésekkel megúszta, de támadói
kórházban kötöttek ki. Bútorbontási erődemonstrációjából ítélve
hihetőnek tűnt a történet.
Teltek-múltak a napok – majdnem minden nap mentem pár
órát „auditálódni”, a fennmaradó időben pedig keményen dolgoztam
az etikarészecske-brigáddal. Miután csákányokkal szétvertük a
padlót, és lejjebb ástunk egy kicsit, a helyiségekbe levezető
betonlépcsőt kellett légkalapáccsal szétvernünk. Ezt a részt nagyon
élveztük, bár gyanítom, hogy nem kevés munkavédelmi előírást
szegtünk meg azzal, mikor az egyik karbantartó kb. egy perc alatt
megmutatta nekünk, hogyan kell használni, és már vadul bontottunk
is vele. Már esteledett, amikor nekikezdtünk, de persze minket nem
érdekelt, hogy milyen iszonyatos zajt csaptunk. Este hat után öt
perccel meg is jelent a „révkapitány” (így hívták a Sea Org bázison a
szomszédokkal kapcsolatot tartó tisztviselőt), egy Magali nevű, fiatal

és meglehetősen csinos szőke francia lány. Jól lecseszte Ralphot,
mivel a szomszédok kifejezetten kérték, hogy este hat után
csökkentsük a zajszintet, erre mi meg itt légkalapálunk. Közben az
OSA-sok közül is megérkezett az európai fő PR-os, és ő is
nyomatékosan közölte, hogy este hat után csak benn dolgozhatunk.
Amikor elmentek, Ralph megjegyezte, hogy ezek fordítva ülnek a
lovon, mert nekünk kéne „okozónak lenni a wogok felett”, és nem
fordítva.
A következő nap új ember jelent meg az udvaron
22
munkásruhában – az európai „L. Ron Hubbard születésnapi játék ”
felelőse, Cif (tényleg így hívták).
Megkérdeztük a ránk vigyázó biztonsági őrt, hogy mit követett
el Cif, és ő boldogan ki is pletykálta. Az történt, hogy Walter a
szokásos napi körútja során őt szemelte ki célpontnak, és elkezdte
számon kérni rajta, hogy miért olyan gyatra az európai orgok
teljesítménye. Az illetőnél meg betelt a pohár, és mind 160 centijével
nekiugrott a kétméteres Walternek. Waltert se kellett félteni, ha
bunyóról volt szó, végül a biztonságiak szedték szét őket. Cifnek
Comm Ev (Tényfeltáró Bizottság) előtt kellett felelnie ezért. Ralph oda
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A „születésnapi játék” egy termelési verseny volt, melyben a világ összes
szcientológia szervezete résztvett. A neve onnan eredt, hogy március 13-tól, L. Ron
Hubbard születésnapjától a következő év március 13-ig tartott. A versenyt maga
Hubbard indította el 1983-ban. A különböző szervezetek teljesítményét heti alapon
mérték össze; a „hét” itt a szcientológiai hetet jelenti, ami csütörtök 14:00-től
csütörtök 14:00-ig tart. A főbb statisztikák emelkedéséért lehetett pontokat kapni; a
számítás alapja az emelkedés mértéke, tehát a saját magukhoz képest elért
teljesítmény volt, nem pedig egy abszolút szám. Minden kontinens Sea Org bázisán volt
egy felelőse ennek, aki hetente kiszámolta a pontokat, az állást pedig szétküldte
minden szcientológia orgnak. A számoláson kívül lelkesítenie is kellett az orgokat, hogy
nyomuljanak és termeljenek többet.

is ordított Cifnek, hogy nehogy idejöjjön közénk, mert ez nem a
szokásos, Comm Ev-re váró csapat, itt a kemény bűnözők vannak.
A napi programom közben kicsit változott. A norvég hölgy
auditálását felügyelő ún. esetfelügyelő előírta, hogy minden nap
sétáljon 1–2 órát. Mivel két ember kellett mellé, a biztonságiaknál
pedig emberhiány volt, ez az jelentette, hogy nekem is kellett
mennem vele és a biztonsági őrrel erre a sétára. Valamilyen rejtélyes
oknál fogva ezeket a sétákat Christianiában tettük meg. Akkor még
nem tudtam, miről is híres ez a városrész, de hamar világossá vált,
hogy nem egy átlagos nyugat-európai külvárossal van dolgunk.
Pár nap múlva csatlakozott hozzánk egy új ember is,
Alessandro, egy olasz tizenéves srác. Az volt a „bűne”, hogy hasonló
korú barátnőjével némi házasság előtti pettingbe keveredtek. Főként
Ralph-fal beszélgetett munka közben, az európai bázis belső
problémáit elemezgették.
Közben egész jól megismertem a váltások miatt a biztonsági
személyzetet. A nyolc őrből öt magyar volt, egy orosz, egy olasz és
egy svájci. A hivatalos indok az volt, hogy a szigorú követelményeknek
többnyire csak a magyarok tudtak megfelelni. A valódi ok inkább az
lehetett, hogy nem sokkal az odaérkezésem előtt cserélték le a teljes
biztonsági személyzetet egy nemrég történt biztonsági probléma
miatt, és a frissen toborzott magyarok voltak kéznél, amikor a
szokásos Sea Org stílusban tegnapra kellett feltölteni a létszámot.
(Állítólag az egyik túlórázó Sea Orgos lányt pár csöves
megerőszakolta, amikor az éjszaka közepén megpróbált hazamenni a
bázisról a szállásra. Erről csak pletykák keringtek, mert egyik
biztonságis sem volt hajlandó erről beszélni.)
Mivel magyarok voltak, azért pár dolgot ki tudtam szedni
belőlük; megtudtam például, hogy Robert azért van megfigyelés alatt,

mert többek között biztonsági szakértő is, és „túl sokat tud”. Még
őrizetes kora előtt meg is mutatta, hogy a rosszul felszerelt biztonsági
kamerák miatt hányféle útvonalon lehet a koppenhágai Haladó
Szervezetből észrevétlenül kilopni a szupertitkos OT-anyagokat. Ezért
személyesen Miscavige európai helyettese, Antonella Tisi csinálta
vele a biztonsági ellenőrzést.
Mobiltelefonja „biztonsági okokból” csak a felsővezetőknek
lehetett, mindenki mástól elszedték. Így a biztonságiak is walkietalkie-val tartották a kapcsolatot. Mivel ezt könnyű volt lehallgatni,
kódokat kellett használni, nehogy az „ellenség” tudomást szerezzen a
tevékenységeinkről vagy a terveinkről. Az USA rendőrségi berkeiben
használt tízes kódrendszert vette át az egyház (amiről persze a
huszonéves európai Sea Orgos biztonsági őröknek fogalmuk sem volt,
és szentül hitték, hogy a felső vezetés a kódok bevezetésével jól
kiszúrt a titkosszolgálatokkal), így aki utána tudott ezeknek nézni,
könnyűszerrel meg tudta fejteni a kommunikációk tartalmát. Pár
kódra én is rájöttem (10–4 volt az „értettem”, a 10–20 a „hol vagy?”,
és így tovább).
1998 júliusának közepére végére is értünk a biztonsági
ellenőrzésnek. Az eredmény alapján egyértelművé vált, hogy nem
vagyok kém – gondoltam én naivan. Az OSA-sok leadták az anyagot
Miscavige európai helyettesének. Őt nem győzte meg az eredmény,
és további vizsgálatot követelt. Előírta, hogy a Clearwaterben már
egyszer elvégzett PDH-ellenőrzést át kell nézni egy e-méteres
ellenőrzés keretében, és egy új gyóntatást is kell kapnom, amely az
eddig elárult dolgaim alapján személyre szabott kérdésekből fog állni.
Ráadásul azt is előírta, hogy ezeket a gyóntatásokat videóra kell
venni, és az auditálásokat felügyelő embernek végig kell néznie az
összeset, hátha az auditor elsiklik valami felett.

Ekkor már nagyon utáltak a biztonságisok és az OSA-sok.
Kezdtek örülni, hogy hamarosan megszabadulnak tőlem, és
felszabadul a mellém rendelt őr, erre tovább bonyolódott a helyzet.
Az előírt akciókat ugyanis csak egyetlenegy ember tudta elvégezni
egész Európában, a koppenhágai Haladó Szervezet egyik vezető
auditora. A Haladó Szervezet pedig hallani sem akart arról, hogy az
auditálásért fizető „publik” szcientológusokat auditáló emberüket
ilyesmire biztosítsák.
A biztonságisok azt találták ki, hogy amíg ezt nem intézik el
valahogy, addig naponta pár órát egy kamera látóterében kell ülnöm,
szemben a biztonsági irodával (nem tudták megoldani, hogy
állandóan legyen velem valaki). A napi pár órából napi 5–8 óra lett, és
hogy ne unatkozzak, Hubbard könyveket kellett olvasnom. Ez két
hétig tartott (közben az egyik biztonságis „viccelődve” megjegyezte,
hogy volt már olyan sorstársam régebben, akinek emberhiány miatt
szintén a kamerával kellett szemeznie heteken át, és végül
ténylegesen be is csavarodott).Viszonylag jól viseltem ezt azt
időszakot, az olvasással gyorsan ment az idő. Este pedig el tudtam
menekülni a zene világába. Étkezésekre átvittek a kb. 15 perc sétára
található étkezdébe, így valamennyit voltam odakinn is. De tény az is,
hogy napközben elég nyomasztó volt tétlenül ücsörögve szemezni a
kamerával.
Kriszta is tartotta bennem a lelket. Bár telefonon nem
beszélhettünk, a levelezést nem tiltották. Váltottunk pár levelet, ő
leírta, hogy mi történik „otthon”, én pedig beszámoltam (a súlyosabb
részek elhallgatásával) az itt zajló eseményekről. Az a tudat, hogy
valaki vár rám, határozottan segített elűzni a sötét gondolatokat.
Közben a családom valahogy utolért, meghívtak az
unokatestvérem esküvőjére. A valós helyzetről nem mondhattam

semmit, így azt az „elfogadható igazságot” hazudtam, hogy intenzív
képzési programon vagyok, amit nem lehet félbeszakítani.
Két hét után vége lett a tétlen várakozásnak. Miscavige
helyettese meglátott az irodával szemben ücsörögni, és súlyos
retorziókat kilátásba helyezve 24 órát adott a biztonsági főnöknek a
helyzet megoldására. Népszerűségem újabb negatív rekordot döntött
meg, de a nyomás hatására sikerült megbeszélni a Haladó
Szervezettel az auditort, sőt még a 24 órás megfigyelésemet is
megoldotta. Ez még három hetet vett igénybe, és itt is ártatlannak
bizonyultam.
Ezután megszüntették az állandó felügyeletet, és rögtön az
OSA-hoz küldtek az ügy lezárására. Az OSA-ban Wahida fogadott, aki
aláíratott velem 5–6 papírt; ezekben megígértem, hogy soha nem
fogok semmiféle bizalmas adatról nyilatkozni, sőt ezen ígéretem
minden egyes megszegésekor 100.000 dán koronát fogok az
egyháznak fizetni. Érdeklődtem, hogy miért van erre szükség.
Kedvesen megnyugtatott, hogy ez része a kezelésemnek, és ne
aggódjak. Vakon hittem neki, mindent aláírtam, amit elém toltak.
Annyit elárult, hogy következő lépésként egy, az alkalmasságomat
felülvizsgáló bizottság fogja átnézni az ügyemmel kapcsolatos
dossziékat, ahol majd pontot tesznek az egész folyamat végére. Ők
majd megbizonyosodnak róla, hogy alkalmas vagyok Sea Org tagnak,
és itt vége is lesz az egésznek.
Ezt nyilván kétféleképpen lehetett érteni; én igyekeztem úgy
értelmezni, hogy benn akarnak tartani a Sea Orgban. Elvégre olyan
rettentő dolgok nem derültek ki rólam, nem voltam kém, stb. A
biztonságiak viselkedése azonban rádöbbentett, hogy valójában meg
akarnak tőlem szabadulni. Amikor visszaértem az OSA irodából, az
egyik őr odavetette, hogy csütörtök 14:00-ig el kell tűnnöm a
bázisról, hogy ne rontsam tovább a statisztikájukat (kedd délután volt

ekkor). Felhívták Miklós helyettesét, és megvetették a buszjegyemet,
engem pedig csütörtök délelőtt „kikísértek” az európai bázisról.
Annyit mondtak, hogy menjek vissza az OTL-be, ott majd megtudom
a többit.

Alkalmas vagy sem?
Otthon feszült hangulat fogadott. Egyelőre kisebb feladatokat
kaptam, mert gyakorlatilag senki se tudta, hogy akkor most mi az én
pontos státuszom. Miklós és a magyar OSA-sok is próbáltak
valamiféle információt szerezni, de csak a szokásos lerázó szöveg
(„majd leküldjük postán”) volt a válasz. A bizarr történet így még
tovább folytatódott. Ebben az átmeneti időszakban először a
lefűzetlen iratokat raktam rendbe, ami kb. két hónapig tartott az
elképesztő mennyiségű hátralék miatt. A statisztikák heti alapon
történő felviteléért folytatott küzdelemben sose maradt idő a
szervezési feladatokra.
November végén megjött a szokásos levél- és dossziéköteg az
európai bázisról. Ezt is odaadták nekem, hogy nézzem át, és fűzzem
le, amit le kell. A csomagban volt egy dosszié, „Committee of
Evidence – Peter Bonyai”, azaz ezek szerint egy Tényfeltáró
Bizottságot hívtak össze a hátam mögött! Átolvastam a dossziét, és
megtudtam, mi történt azután, hogy hazaküldtek. Az OSA engem,
mint „gyanús elemet” ki akart szuperáltatni a Sea Orgból; valamelyik
rugalmasabb alkalmassági pontba kellett volna belekötnie a Fitness
23
Boardnak (Alkalmasság-felülvizsgálati bizottság), és el kellett volna
bocsátani engem. Az európai Fitness Board visszadobta az OSA
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Minden Sea Org bázison van egy ilyen testület, amelyik a Sea Org tagok
alkalmasságát hivatott felülvizsgálni az erről szóló hubbardi irányelvek alapján. Az
alapképzés befejezése után ők döntik el, hogy valaki teljes jogú Sea Org tag lehet-e.
Akkor is össze szoktak ülni, ha valamilyen ok miatt meg kell vizsgálni egy Sea Org tag
alkalmasságát. A bizottság általában három tagból áll, elnöke a kvalifikációs
(minőségbiztosítási) osztályvezető, a másik két tag pedig a beosztottjai közül kerül ki. A
bizottság határozatait a helyi LRH-kommunikátornak (minden szcientológia
szervezetben van egy ilyen tisztviselő, akinek az a feladata, hogy betartassa Hubbard
irányelveit) is jóvá kell hagynia hatályba lépés előtt.

beadványát azzal, hogy súlyos indok nincs, így csak egy Tényfeltáró
Bizottság találhat alkalmatlannak a Sea Orgra. Az OSA össze is
hívatott egy ilyet az ügyemben, akik áttekintették az OSA által
beadott „bizonyítékokat” (egy tudomásjelentés arról, hogy Veér
András tanítványa vagyok, és „gyanúsan viselkedem”; a statisztikáim
úgy összevágva és ábrázolva, hogy lefelé menőnek tűnjenek; az
összes auditálási iratom és dossziém, benne a pár éves koromban
elkövetett gyerekcsínyekig visszamenőleg minden egyes vétkemmel),
azután pedig úgy döntöttek, hogy nem felelek meg a Sea Org magas
etikai standardjainak, és azonnal ki kell rúgni engem. Mindezt úgy,
hogy engem meg se kérdeztek, nem szembesítettek egyetlen
vádlóval sem, és semminek sem jártak utána. Utána felküldték Los
Angelesbe jóváhagyásra, ahol visszadobták. A „nemzetközi
igazságszolgáltatási főnök” (az egyházon belüli igazságszolgáltatási
gépezet vezetője) nagyon korrekt módon utasította vissza a
határozatuk jóváhagyását; azt írta vissza a bizottság vezetőjének,
hogy az önmagában nem jelent alkalmassági problémát, ha valaki
furcsán viselkedik. A bizonyítékokat is hiányolta, amelyek
megfelelően alátámasztották volna a javasolt határozatban
megfogalmazott általánosító megjegyzéseket. Erre a bizottság nem
reagált, és ejtették az ügyet.
Összeállt a kép: mivel ártatlan voltam, borzasztó rosszul nézett
ki, hogy három hónapig gyakorlatilag feleslegesen auditáltak, és 24
órán keresztül őriztek. Könnyebb lett volna mindezt utólag
megindokolni, ha kirúghattak volna a Sea Orgból.
Nagyon felment bennem a pumpa. Alapvetően békés
természetű ember vagyok, végigcsináltam mindent, hogy tisztázzam
magam a vádak alól, erre ilyen aljas módon próbálnak tőlem
megszabadulni. Ráadásul arra se voltak képesek, hogy öt sorban
tisztázzák a helyzetet, hanem csak leküldték az elutasított bizottsági
ülés dossziéját.

Eléggé úgy tűnt, hogy az egész problémáért engem tartanak
felelősnek, hiszen ha nem viselkedek úgymond furcsán, akkor nincs
ez az egész mizéria.
Miklós mindenesetre örült, hogy legalább valahogy lezárult az
egész ügy, és talált is nekem egy új pozíciót az OTL képzési
központjában.

Hetedik fejezet
A képzési központ
Felkapaszkodás
1998 decemberében kezdtem el a képzési központban
dolgozni. A „központ” egy 80 nm-es bérelt lakást takart, amely
napközben képzési központként, éjjel pedig szálláshelyként
funkcionált. Három munkatársa volt, amikor odakerültem. Egy
tanfolyamfelügyelő, egy regisztrátor, az adminisztrátori teendőket
pedig az a 12 éves kislány látta el, akit én hoztam át a misszióból egy
évvel korábban.
A képzési központ szerepének megértéséhez ki kell
elemeznünk az OTL bevételi forrásait. Erről már volt szó korábban, de
az érthetőség kedvéért felelevenítem.
Mivel az OTL partizánakcióként alakult meg Magyarországon,
nem volt konkrét elképzelés arra nézve a nemzetközi vezetés
részéről, hogy pontosan miből kellene megélnie, mik a bevételi
forrásai. Ennek híján az európai kontinentális irodára vonatkozó
szabályok voltak ránk érvényesek. Ezeket 1996-ban Miscavige
átdolgozta, és „A menedzsment új korszaka” néven implementálta a
teljes szcientológia struktúrában – az egyházi szervezetek
szövevényes hálójában ugyanúgy, mint az összes, a szcientológiához
köthető nonprofit fedőszervezetben. Ez legalább annyira szentírás
volt, mint Hubbard összes műve, így egy az egyben át kellett venni a
kontinentális irodákra szabott modellt.
Ezzel egy baj volt: a kontinentális szervezeti modell arra az
elképzelésre épült, hogy a kontinentális iroda által felügyelt területen
számos szcientológia szervezet és egy legalább egy, az OT-szinteket

szolgáltató ún. haladó szervezet létezik. A kontinentális iroda ezek
bevételének egy bizonyos százalékát kapta, ez volt a fő bevételi
forrása. A kontinentális képzési központ szerepe az volt, hogy
magának a kontinentális irodának a munkatársait képezze
(természetesen csak szcientológiai tanfolyamokon), valamint
auditálást (többnyire biztonsági ellenőrzéseket) szolgáltasson nekik.
Ezen kívül az orgok vezető beosztású munkatársai járhattak ide
intenzív adminisztratív képzésre.
Nálunk ez a modell nem működhetett, mert egyetlen org sem
volt Magyarországon. Így két bevételi forrás maradt: az ún.
freeloaderek (potyázók) tartozásaink behajtása és a képzési
központban szolgáltatott tanfolyamok eladása. Freeloadernek az
számított, aki az egymilliárd év lejárta előtt megszakította Sea Orgos
karrierjét. Ilyenkor az összes addig elvégzett tanfolyamát ki kellett
fizetnie. Elég vastagon fogott a ceruzánk ilyenkor anyagi okokból,
valamint meg is akartuk büntetni őket azért, mert itthagytak minket,
és az ő munkájukat is nekünk kellett végezni ezentúl. A 3–4 hét alatt
elvégezhető alapképzésért például 640.000 Ft-ot számláztunk ki, az
utána következő, párhetes tanfolyamok pedig daraboként 100.000–
200.000 Ft között voltak. A freeloaderek (ekkor még) nem voltak túl
sokan, de így is jelentős összegeket tudtunk kisajtolni belőlük az
árazásnak köszönhetően. Senkinek nem kegyelmeztünk – a
kiskorúaknak ugyanúgy kiszámláztunk mindent (igaz, Hubbard
idevonatkozó irányelvének megfelelően 50% kedvezménnyel).
A képzési központból elvileg semmi bevételünk nem lett volna
– mivel org nem tartozott alánk, így csak a bázis Sea Org tagjai
tanulhattak volna ott. Miklósék azonban még a kezdet kezdetén
szóban leegyeztették Walterrel, hogy a misszióknak, sőt az úgymond
„VIP publik” szcientológusoknak is szolgáltathassunk.

A publikok az OTL fordítási egysége által magyarra fordított,
de még ki nem adott tanfolyamokat is elvégezhették nálunk, amely
kényelmes
monopolhelyzetet
biztosított
a
magyarországi
szcientológia szolgáltatások piacán. Ezért eléggé utáltak minket a
budapesti misszióban, mert gyakorlatilag az általuk keserves
munkával szcientológussá tett embereket elvittük a prémium
szolgáltatásainkra. Ilyen volt a müncheni kalandjaim során általam is
elvégzett „Tanulói kalap”, amely a szcientológia teljes „tanulási
technológiáját” tartalmazta. Ennek egy kissé amatőr színvonalú
fordítását szolgáltattuk. Nálunk lehetett csak elvégezni az alapvető
tanfolyamfelügyelői tanfolyamot. Erre a missziókból és a belső
tanfolyamtermet üzemeltető cégektől jöttek.
Az első pozícióm „szolgáltatási felelős” névre hallgatott – az
volt a dolgom, hogy behívjam azokat a tanulókat, akik félbehagyták a
tanfolyamokat, és segítsek nekik befejezni. Itt is Hubbard tanulási
technológiáját kellett bevetni. Hubbard szerint csak azért lógott meg
egy tanuló a tanfolyamáról, mert egy vagy több szót nem értett meg.
Nekem az volt a feladatom, hogy megkeressem, melyik szót nem
értették meg, és tisztázzam velük, hogy az mit jelent.
Azt is hozzá kell tenni, hogy különösebb nehézségekbe nem
ütközött ismeretlen szavakat összeszedni egy szcientológia
tanfolyamon. Hubbard előszeretettel mesélt különféle kalandjairól,
és ezeket az adott terület szakszavaival fűszerezte. Egyébként pont a
tanulási technológiáról és a meg nem értett szavairól szóló
előadásokon merült el fényképészeti tanulmányainak taglalásában. A
tanuló meg nézhetett utána az 50-es években használatos előhívási
metódusoknak, ha meg akarta érteni, miről beszélt Hubbard. Az ipari
mennyiségű rövidítés és a szcientológia tárgyához létrehozott, több
ezer szóból álló speciális terminológia pedig tovább rontotta az
anyagok általános érthetőségét.

Annyi előnye volt a képzési központi pozíciónak, hogy a
relatíve kevesebb munkamennyiség miatt 22:30-ra tényleg
végeztünk, és utána tudtam még éjfélig lazítani (ezt az időt
elsősorban a barátnőmmel töltöttem, bár ő csak este 11 körül
végzett). A kapcsolatunkat eléggé megnehezítették a Sea Orgos
szabályok. Mindketten húsz év körüliek voltunk, és finoman
fogalmazva eléggé dolgoztak bennünk a hormonok. Ezért sok
szempontból az látszott a kézenfekvő megoldásnak, ha
összeházasodunk – csak akkor lakhattunk és „lehettünk” együtt.
Kriszta eleinte vonakodott, mert –bár jól megvoltunk – valamit még
hiányolt a kapcsolatunkból, de aztán beadta a derekát, és két hónap
múlvára (1999 februárjára) ki is tűztük az esküvő időpontját, majd
összeházasodtunk. A lakodalom kissé fagyos hangulatban zajlott – a
vendégek egyik felét a szűk rokonságom, a másikat pedig az OTL felső
vezetői alkották. A két tábor nem nagyon állt szóba egymással. Imre,
mint a legidősebb szcientológus, próbálkozott szóba elegyedni a
családommal, de nem járt sok sikerrel. Rokonaim pedig igyekeztek
tudomást sem venni a másik félről, akik persze még a komolyabb buli
elkezdődése előtt távoztak (hiszen másnap tovább kellett folytatni a
bolygó Clearré tételét).
El is bizonytalanodtam a szcientológia előretörését illetően –
ha a saját rokonaimmal nem tudom igazán elfogadtatni, mi lesz majd
társadalmi szinten? De aztán elhessegettem ezt a gondolatot is.
A rokoni kapcsolatok ápolásánál fontosabb problémáim is
akadtak. Imre, a WISE elnöke, felbátorodva a megnövekedett
szolgáltatási színvonaltól, a szcientológia terjesztését elősegítendő
becserkészett egy pár fontosabb embert hozzánk tanfolyamra.
Az egyik egy, az RTL Klubnál dolgozó hölgy volt, bizonyos
Erdélyi Mónika, aki akkoriban az egyik WISE tag párja volt. Imre
bevállalta, hogy majd ő segít neki a tanfolyamán, nekem nem kell

vele foglalkoznom. Mónika párszor meg is jelent, de szemmel
láthatóan nem tetszett neki, és egy idő után el is tűnt. Én
szándékosan nem hívtam, mert Hubbard elég rossz véleménnyel volt
az újságírókról és a riporterekről, így én is. A másik nagy fogás a
Premier Nyugdíjpénztár tulajdonosa, Szedlacsik Miklós és az
ügyvezetője, V. Pál volt. Imre arra hajtott, hogy vezessék be Hubbard
módszereit a nyugdíjpénztárba. Az ennek köszönhető siker pedig
nagyon jó reklám lett volna a WISE-nak és Hubbard módszereinek.
A két embert beíratta adminisztratív képzésre, ennek első
lépéseként a „Tanulói kalap”-ot kellett elvégezni. Ezután haladtak
volna Hubbard teljes, adminisztratív technológiáról szóló
életművének megismerése felé. Addig is kisebb szemináriumokon és
képzéseken oktatta őket. A tanfolyamokon egy darabig jól haladtak,
de Szedlacsik úr egy idő után eltűnt a térképről. A másik ember ugyan
elvégezte a tanfolyamot, de aztán tudtommal nem folytatta
szcientológiai tanulmányait.
A történet ezután egyáltalán nem Imre elképzeléseinek
megfelelően folytatódott. A nyugdíjpénztár botrányos körülmények
között megszűnt, Imre pedig később Juszt László műsorában volt
kénytelen védeni a mundér becsületét. Persze az egyház kedvenc
nyusziját húzta elő a kalapból – a WISE-ban nem csak szcientológusok
vannak, továbbá ez csak egy tagsági szervezet, amely nem lehet
felelős a tagjai cselekedeteiért. Tény, hogy a visszaélések már azelőtt
elkezdődtek, hogy a két vezető kapcsolatba került volna a
szcientológiával, de az is tény, hogy az egyház hatására sem tértek a
jó útra, és nem lettek etikus üzletemberek.
Az egyik WISE konzultáns is küldött hozzánk egy felsővezetőt
képzésre – Neményi Andrást, a Stiefel Eurocart térképgyártó cég
magyarországi ügyvezetőjét. Vele kapcsolatban is nagy terveket
szőttünk – bevezeti „a techet”, a német tulajdonost meggyőzi a siker,

és ezzel a szcientológia megítélése javul Németországban, amire igen
nagy szüksége volt a nemzetközi vezetésnek. Ez sem jött össze – a
német tulajdonos kirúgta Neményit, amikor megtudta, hogy
szcientológus konzultációkra és tanfolyamokra költi a cég pénzét. Az
úr később auditálásra járt Bécsbe, amely sok pénz elköltése után se
hozta meg a várt eredményeket, így ő is csendesen eltűnt az aktív
szcientológusok közül.
A „szolgáltatási felelős” pozíció egyébként a hivatalos
szervezési táblánkon nem szerepel, afféle helyi ötlet volt. Ennek a
híre az európai központba is eljutott, és Miklóst utasították, hogy
rakjon valami „standard” pozícióba. Korrekciós igazgatót csinált
belőlem – ez a központ parancsnokának egyik helyettese volt, afféle
minőségbiztosítási funkció. Nekem kellett a hibázó vagy „alacsony
statisztikájú” munkatársak rossz teljesítménye mögött meghúzódó
valódi okot (vagyis a „Miértet”, ahogy Hubbard fogalmazott)
megtalálnom. Hubbardnak erre is volt szabálya – a rossz teljesítmény
mögött az bújik meg, hogy az ő adott helyzetre vonatkozó irányelvét
az illető vagy nem ismeri, vagy nem alkalmazza.
Az volt a feladatom, hogy interjút készítsek a hibázó
munkatárssal, majd kiderítsem, hogy mit nem tud, vagy mit nem
alkalmaz. A végén pedig kellett írnom egy tanulási utasítást
(megtanulandó és/vagy újratanulandó anyagok és elvégzendő
gyakorlatok listája), melynek eredményeképpen a munkatársnak már
sikerrel el kellett végeznie az adott feladatot. Ebből állt a statisztikám
is: teljesen korrigált munkatársak száma. Az számított „korrigáltnak”,
aki azon a héten (csütörtök 14:00-től csütörtök 14:00-ig) befejezte a
tanulási utasítást, teljesen megoldódott a probléma, és azon a héten
fel is ment a tanulandó anyaghoz kapcsolódó statisztika.
Nem volt egyszerű feladat, tekintettel arra, hogy a
munkatársak zöme elég kevés úgymond szakirányú képzést kapott,

így gyakorlatilag szinte csak képeznem kellett őket. A helyzetet
nehezítette, hogy én sem ismertem annyira ezeket az irányelveket,
így neki kellett látnom a több ezer, menedzsment szervezetekre írt
Hubbard és Miscavige irányelv elolvasásának.
Nem maradtam túl sokáig ebben a pozícióban, ugyanis
Miklósnak tervei voltak velem. Engem akart megtenni a központ
vezetőjének, hogy a bevételért is én feleljek, így ne neki kelljen ezzel
foglalkoznia.
Volt elég baja ekkoriban. A hatalmas erőfeszítéssel lefordított
Mi a Szcientológia? könyvvel (amit végül nekünk kellett még
betördelni is házon belül) gondok merültek fel. A New Era
Publications (az egyház európai könyvkiadója) leszerződött ennek
kiadására az egyik legnagyobb magyar kiadóval, az Alexandrával. Az
Alexandra csak akkor vállalta a kiadását, ha az egyház garanciát vállal
egy bizonyos mennyiségű eladott példányszámra. A New Era be is
vállalta. A könyv megjelent a magyar könyvesboltokban, de alig ment
el belőle pár példány. Az Alexandra pedig felszólította az egyházat,
hogy teljesítse vállalását, vásárolja fel a készletet. Ekkor kiderült,
hogy a New Era magyarországi képviselője felhatalmazás nélkül írta
alá a szerződést, emiatt a New Era nem akart fizetni. Az Alexandra
pedig egy idő után megunta a dolgot, és perrel fenyegette az
egyházat. Miklósnak ekkor kiadták, hogy „oldja meg” a problémát.
Miklós ekkor behívta a New Era Magyar képviselőjét és az akkori
OSA-főnököt, és közölte velük, hogy most elmennek a leggazdagabb
magyar szcientológushoz, B. Józsefhez, és addig nem jöhetnek el tőle,
amíg oda nem adja a teljes összeget (több millió forintról volt szó).
Így is lett, kiszedték a pénzt belőle, és kifizették az Alexandrát. A
könyveket pedig ezután évekig osztogattuk (könyvtáraknak, valamint
hivatalos helyekre, és még a talán a parlamenti képviselőknek is
küldtünk belőle).

Amikor áprilisban elült ez az ügy, meg is történt a
kinevezésem. Nagyon bízott bennem, a képzési központ/osztály
vezetőjét még arra is rábeszélte, hogy mondjon le a pozíciójáról, így
különösebb papírmunka nélkül ki tudott engem oda nevezni.
Az európai központban nem voltak elragadtatva attól, hogy
Hubbard legfeketébb magyar báránya ilyen fontos pozícióba került,
de aztán Walter ráhagyta Miklósra az ügyet.

„Csinálj pénzt, csinálj még több pénzt”
Parancsnoki karrierem indulását némileg beárnyékolta egy
magánéleti probléma – a Krisztával két hónapja kötött házasság
egyáltalán nem működött. A Sea Orgban nem volt ritka a válás – a
minimális szabadidő, a megfelelési kényszer, a házastársak eltérő
státusza vagy aktuális etikai problémái, a szervezeten belül uralkodó
szélsőségesen szociáldarwinista attitűd, a gyakran előforduló
többéves távollétek a legjobb házasságokat is kikezdték. A
szervezetben uralkodó légkör belőlem is a legrosszabbat hozta ki – a
nő nem felelt meg az elvárásaimnak, a nőt dobni kell.
Egyre maximalistább lettem, egyre kevésbé érdekeltek mások
egyéni szociális problémái. Kriszta is ennek lett az áldozata. Úgy
éreztem továbbá, hogy ő sosem fog olyan gyorsan haladni a
szcientológiában, mint én. Én rendkívül gyorsan tudtam tanulni, ha
volt rá lehetőségem, ő pedig igencsak megküzdött minden
tanfolyammal.
Tovább erősítették bennem ezt az érzést Hubbard házasságról
szóló írásai. Azok alapján úgy éreztem, hogy nem vagyunk egy
kategória Krisztával, és Hubbard szerint az ilyen házasságok nem
működőképesek.
Úgy döntöttem, hogy erre a helyzetre is a Sea Orgra jellemző
gyorsasággal és határozottsággal kell eljárnom. Közöltem Krisztával,
hogy nem akarok vele tovább együtt élni, és egy héten belül be
fogom adni a válókeresetet. Őt teljesen összetörte a hír, próbált
meggyőzni, hogy maradjak vele, de én hajthatatlan voltam.
A családomat is sokkolta a hír, a rokonság körében pedig ez
volt az utolsó csepp a pohárban, és a maradék jóindulatuk is
elpárolgott. Még a szcientológus mivoltomat eddig tolerálók is

megjegyezték nekem az egyik családi találkozón, hogy ez igen nagy
szemétség volt a részemről. Az OTL-ben is visszhangja kelt az ügynek.
Többen (tegyük hozzá, jogosan) felháborodtak azon, hogy két hónap
után dobom a feleségemet. Én úgy éreztem, hogy helyesen, Hubbard
útmutatásainak megfelelően cselekszem, és kerestem is egy
ügyvédet. Az ügyvéddel közöltem, hogy nincs sok idő, nevezze meg az
összeget, amennyiért 48 órán belül kitűzik a tárgyalást. Így is lett –
mivel nem volt közös vagyon, Krisztát pedig rábeszéltem, hogy ne
ellenkezzen, ezért 15 perc alatt megvolt az egész procedúra, és
jogerősen elváltunk. Őszintén megvallom, büszke voltam arra, hogy
milyen hatékonyan és okozóan le tudtam kezelni a helyzetet, és
milyen jól tudtam uralkodni az érzelmeimen, és nem hagytam magam
befolyásolni. Egy hátránya volt: egyedülállóként már nem járt saját
szoba, és az egyik tömegszállásra kellett volna költöznöm. Ezt nagyon
nem akartam, így elintéztem, hogy az eredetileg spájzként
funkcionáló irodámban alhassak az asztal alatt egy matracon. Ez még
mindig jobb körülményeket biztosított, mintha a közös szálláson
aludtam volna, valamelyik háromemeletes ágyon. A képzési
központban csak öten laktunk (két házaspár és én), így csak ennyien
kellett osztozzunk a fürdőszobán.
Ez idő alatt viszont a munkámban kissé elveszettnek éreztem
magam a “bevételi vonalon” (így hívtuk). Elvégre pont azért lettem
szcientológus, mert nem érdekeltek annyira a materiális dolgok,
inkább az élet spirituális oldala vonzott. Mások nehezen megszerzett
pénzének elvétele sem lelkesített fel. Ezeket a belső akadályokat
persze gyorsan le kellett küzdenem. Eleinte Miklós segített,
tanácsokat adott, illetve további Hubbard-adatokkal egészítette ki
azt, amit a pécsi misszióban az eladásról tanultam.
Két alapszabály volt. Az első szcientológusul: a nem-jelentés
általában nemteljesítést jelent (magyarul: a jelentés hiánya általában
a teljesítés hiányát jelenti). A második: „az idő a valótlanság

elsődleges forrása” (ez pedig a 43-as számú szcientológia axióma). Ezt
az utóbbit úgy kellett érteni, hogy minél több idő telik el egy kitűzött
cél és annak megvalósulása között, annál kevésbé valószínű, hogy
megtörténik.
Ezt főleg akkor kellett észben tartanom, amikor a kisebb
szcientológia szervezetek, missziók vezetőivel beszéltem. A feladatom
az volt, hogy a nálunk elérhető képzésre küldessek hozzánk
tanulókat. Ezeket persze előre ki kellett fizettetni a missziókkal, ami
nem volt túl egyszerű (általában nem jutott rá pénzük). Persze erre is
volt megoldás; el kellett érni, hogy beadományoztassák valamelyik
tehetős publik szcientológussal. A fenti alapelvek szerint szoros
határidőt (1–2 nap) kellett adnom arra, hogy hívja végig a helyi
gazdag emberek listáját, vagy látogasson el valamelyikhez (vagy akár
többhöz is), és szedje össze a pénzt. Ha nem jelzett vissza, az
egyértelműen azt jelentette, hogy nem csinált semmit, tehát újra fel
kellett hívni, belelkesíteni, és megállapodni, hogy holnap hívom,
addig legyen eredmény. Ha pedig megvolt a pénz, akkor azonnal be
kellett vele fizettetni a bankszámlánkra vagy el kellett utaltatni
(úgymond „ne menjen bele az idő az ügyletbe, és ne váljon
valótlanná”).
Az érzelmi manipuláció is fontos eszköz volt, főleg a
misszióvezetők befolyásolására. Legjobban a szabadságharc-motívum
felemlegetése és az ellenségkép hatásos felvázolása működött. Az
egyik (eredetileg erdélyi magyar) misszióvezető igencsak büszke volt
a magyarságára. Az egyik ilyen alkalommal például elég volt a
beszélgetés során kifejteni, hogy ugyanúgy szabadságharcot vívunk az
elnyomás ellen, mint 1848-ban. Elszavaltam neki a „Kossuth Lajos azt
üzente…” kezdetű dal szövegét. Hatott a dolog, másnapra össze is
szedte a munkatársa képzéséhez szükséges pénzt.

A segítség mint motívum bevetése is elsődleges volt. Azt
kellett sugallnom a vonakodóknak, vagy azoknak, akik 1–2–sok hét
múlva akarták befizetni és elkezdeni, hogy a befizetésükkel segítik a
szcientológia terjeszkedését és végső győzelmét. Tehát nemcsak a
saját szellemi fejlődésüket segítik elő, hanem közvetve a
környezetüket is jobbá teszik.
Az volt a lényeg, hogy a lehető legnagyobb mértékben érzelmi
síkra kellett terelni az anyagi kérdéseket, és hitkérdést csinálni
ezekből. Ezzel lehetett kiütni a racionális mérlegeléseket és a
hétköznapi, józan gondolkodásmódot. Kb. fél év alatt kitartó
alkalmazással elsajátítottam ezt, és egész ügyesen ki tudtam húzni a
pénzt a szcientológusok zsebéből. Miklós sokat segített abban, hogy
jobban menjen, mutogatta nekem Hubbard idevágó írásait (ő közben
a Hubbard teljes adminisztratív módszertanát átvevő monstre
tanfolyamot végezte, mindig mutatta nekünk, hogy mire jött rá). Az
egyik ilyen emlékezetes kiegészítő adat a tanfolyami csomagok
eladásának fontossága volt; arra kellett törekedni, hogy egyszerre
több tanfolyamot fizettessünk be. Hubbard azt is javasolta erről szóló
írásában, hogy a regisztrátor fejlesszen ki egy gúnyos és hangos kacajt
arra az esetre, ha valaki csak egy tanfolyamot akar befizetni. Ezzel a
kacajjal kellett lehengerelni az illetőt, majd pedig közölni vele, hogy
egy csomag megvásárlása lenne a kívánatos lépés.
Volt még egy dolog, amit Hubbard (ennélfogva Miklós is) igen
sokszor elismételt. Ez pedig a következő egyszerű szabály: KONTROLL
= BEVÉTEL (így, csupa nagybetűvel). Ez volt a bevétel közelében
mozgó munkatársakkal szemben támasztott elsődleges követelmény:
képesnek és hajlandónak kellett lenniük embereket irányítani. Ha
valaki kontrollmániás volt, az még előnynek is számított ezekhez a
pozíciókhoz. A „most azonnal, de legkésőbb csütörtök 14-ig érjen be
a pénz” típusú őrültségek miatt előfordult, hogy el kellett kísérni
embereket bankautomatához, vagy rá kellett venni őket, hogy

lógjanak el a munkahelyükről befizetni a következő tanfolyamot. Ezek
miatt nem ártott, ha valakinek eleve nem voltak gátlásai ilyen téren.
Walter kedvenc mantrája a bevételszerzési/toborzási/térítési
módszereket illetően a „magánszférába való behatolás” volt.
Hubbard művein alapult ez is. Az volt a lényeg, hogy nem szabadott
tiszteletben tartani az illető magánéletét. Ha például nem akart
csütörtök délelőtt bejönni a pénzzel, ki kellett faggatni, hogy
pontosan mit fog csinálni – mikor kel fel, hová megy utána, stb., és
kitalálni egy megoldást. Az ideális regisztrátor olyan volt, mint az a
fajta harcikutya, amelyiknek a harapás után úgy beakad az állkapcsa,
hogy már csak a megharapott testrésszel együtt szedhető le
áldozatáról.
Hubbard ezen írásaival és idézeteivel oktattak a helyes
módszerre és megközelítésre:
„Egy hirdetés vagy szóróanyag megírása során azt kell
feltételeznünk, hogy a személy most azonnal be fog iratkozni. Azt
mondjuk neki, hogy most azonnal beiratkozik, és most azonnal
igénybe veszi. Ez a következtetés. Nem leírunk valamit, hanem
utasítunk valamire. Azt fogod találni, hogy aberrált állapotában
rengeteg ember többé-kevésbé hipnotikus kábulatban van, és
reagálnak az anyagokban és hirdetésekben szereplő közvetlen
parancsokra.
Ha valaki nem érti ezt meg, és nem tudja, hogy a Dianetika és
a Szcientológia a legértékesebb szolgáltatás a bolygón, képtelen lesz
megérteni a kemény eladást, illetve képtelen lesz jó reklámszöveget
írni.
Úgyhogy vedd észre, hogy nem autókat ajánlasz vagy
életbiztosítást vagy ékszereket vagy részvényeket vagy kötvényeket

vagy házakat vagy bármi más átmeneti és múlékony dolgot, amelyek
olyan dolgokon alapulnak, amelyek nem élnek túl, illetve olyan
dolgokon, amelyek elpusztítása éppenséggel folyamatban van. Olyan
szolgáltatást ajánlasz, amely rehabilitálni fogja a thetánt [szellemi
lény, az illető maga – a szerző], és ez tartós.
A kemény eladás azt jelenti, hogy ragaszkodunk ahhoz, hogy
az emberek vásároljanak. Ez azt jelenti, hogy törődünk a személlyel,
és nem ésszerűsködünk a megállításokkal és akadályokkal, hanem
eléggé törődünk vele ahhoz, hogy keresztüljuttassuk a megállításokon
és az akadályokon, hogy megkapja azt a szolgáltatást, amely
rehabilitálni fogja.”- L. Ron Hubbard, 1979. szept. 26.,
REKLÁMSZÖVEGÍRÁS c. kiadvány.
„A Dianetika és a Szcientológia eredményei elég fantasztikusak
ahhoz, hogy a társadalomban a legpszichotikusabbak kivételével
mindenkit elégedettséggel töltsenek el. Ezen a bolygón ilyen
eredmények még soha nem születtek. De mindig vannak SP-k, akik
nem akarják, hogy az emberek jobban legyenek, és arra használják a
kiadványaidat, hogy bajba keverjenek.
A kemény eladás művészete abban áll, hogy megmondod az
embereknek: csináljanak valamit. A kemény eladás azon alapul, hogy
ismerjük és promózzuk az igazságot, és nem vagyunk ésszerűsködők
olyan emberekkel, akik »más dolgokat« és »más praktikákat«
akarnak. Semmit sem lehet összehasonlítani a Dianetikával és a
Szcientológiával. Ezek végtelenül értékesek, és magán az időn is
túllépnek.”- L. Ron Hubbard, 1979. szept. 19., PROMÓCIÓ c. kiadvány
„1949 előtt az ember tudása saját magáról, a szellemről és az
elméről csupán sötét barbarizmus volt. Nézd csak át a 30-as és 40-es
évek pszichológiai, pszichiátriai és vallási tankönyveit! Az ember nem
képes változni. Az ember egy degradált állat. Az alkalmazott

gyógymód az álom, a drog, a jégcsákány és a jeges fürdő volt. Csak a
Dianetikával és a Szcientológiával nyílt meg a kivezető út ebből a
boszorkánylyukból.
De ez a boszorkánylyuk még mindig ott van, csaknem az egész
világ számára!
(…)
Azok a milliárdok még mindig a boszorkánylyuk fenekén ülnek.
Még mindig főnek.
A Dianetika és a Szcientológia ÚJDONSÁG.
Mi vagyunk az egyetlen kivezető út.”- L. Ron Hubbard, 1979.
aug. 20., A DIANETIKA ÉS A SZCIENTOLÓGIA ÚJ c. kiadvány.
„Nagy áldozatok árán tanultuk meg: soha nem szabad felkérni
a közönség egy tagját arra, hogy DÖNTSÖN vagy VÁLASSZON.
(…)
Töröljétek ki az orgban használatos szókincsünkből azt,
»Melyiket óhajtja, J úr?«. Ne kérdezzétek, melyik tanfolyam
melyik kitűző vagy milyen könyv vagy melyik auditor, vagy
milyen időpontban akar bármit elkezdeni, vagy melyik ajtón
melyik úton vagy melyik tagság.

hogy
vagy
hogy
vagy

Csiszoljatok tökéletesre a munkatársi gárdánál egy oktató
szándékú, de kellemes megközelítést. »Az ön intenzíve [12,5 óra
auditálás elnevezése az egyházban – a szerző] …-kor kezdődik.«; »Ez
az Ön következő könyve …«; »Lásson hozzá a következő
tanfolyamához …-én!«
(…)

Töröljétek még a banális »Mit óhajt?«-ot vagy a »Mit tehetek
Önért?«-et is, mivel még az is zűrzavart visz ebbe. - L. Ron Hubbard,
1965. ápr. 16., A KÖZÖNSÉG TAGJAINAK KEZELÉSE c. kiadvány.
A tanfolyam-értékesítésen nemcsak én dolgoztam, Imrét is
bevonta Miklós, ha éppen sok pénzre volt szükség. Imre révén került
hozzánk az Admiral & Escorial Consulting (ez egy menedzsment
tanácsadó cég volt, amely Hubbard adminisztratív „technológiájának”
egy
áramvonalasított
verzióját
vezette
be
kisés
középvállalkozásokba) két tulajdonosa is. Akkoriban azon kevesek
közé tartoztam Magyarországon, akik mélységében tanulmányozták
Hubbard szervezési módszereit. Meg is kértek, hogy állítsak nekik
össze képzési anyagokat. Megcsináltam, amit kértek, aztán
tanfolyamként el is végezték nálunk ezeket.
A Lighthouse nyelviskola volt a másik hely, ahonnan még
sokan jöttek hozzánk képzésre. Ezt eredetileg LITE Nyelviskola néven
az egyház és öt magánszemély (köztük Kárpáti Péter) alapította
nonprofit szervezetként, elsősorban azért, hogy a szcientológusokat
Hubbard tanulási technológiájával megtanítsák angolul (alig volt
valami lefordítva). Később egy kft-vé alakult át a nyelviskola, az
egyház pedig kikerült a tulajdonosi körből. A kft is ugyanúgy fizette a
10% jogdíjat az egyház egyik fedőszervezetének, az ABLE
Magyarország Alapítványnak a módszer használatáért. A viszony
azonban nem volt felhőtlen – a kft két fő tulajdonosa (a Mátrai
házaspár) ugyan szcientológus volt, de nagyon elegük lett a
jogdíjfizetésből. A nyelviskola ugyanis nagyon jól ment, több száz
tanulójuk volt, és rengeteg pénzt fizettek az ABLE-nek (gyakorlatilag
ők tartották el az alapítványt). Az alapítvány közhasznú non-profit
szervezetként persze rendes számlát nem tudott adni, de elvárták a
cég tulajdonosaitól, hogy vallási kötelességként „oldják meg” a
jogdíjfizetést. Mátraiék 1999 végén elkezdtek lázadni ez ellen, és
nemes egyszerűséggel beszüntették a jogdíjfizetést, ezzel egy időben

fokozatosan kiváltották Hubbard anyagait alternatív módszerekkel. Itt
egy több éves harc kezdődött a két fő tulajdonos és az egyház,
valamint az egyházhoz kapcsolódó érintett szervezetek között. A vége
az lett, hogy a házaspárt elnyomó személyekké deklarálták, és
kizárták őket az egyházból.
Imre az egyik WISE-tagon keresztül (aki Csányi Sándor OTPvezérrel együtt járt vadászni) még azt is elintézte, hogy az OTP Bank
félmillió Ft-tal szponzorálja a Hubbard-techet használó
tanfolyamfelügyelők képzését. A számlát oktatásról kellett kiállítani,
hogy ne legyen probléma belőle a banknál.
Körülbelül egy év alatt bele is rázódtam a regisztrálásba, és
elég jól ment. A tanultak alkalmazásával általában sikerrel bele
tudtam valakit nyomni a problémájába, és eladni neki a „megoldást”
valamelyik tanfolyamunk formájában. Ezek a technikák tényleg
működtek – az egyik műegyetemi professzorral történt eset győzött
meg először. Éppen a pénzügyi problémáiról beszélgettünk vele az
irodámban. A történethez annyit kell még tudni az irodámról, hogy
ugyanúgy a világítóudvarra nyílt, mint a mellékhelyiség. A professzor
úr ügyes kérdéseink és kommunikációs trükkjeink hatására teljesen
belemerült annak ecsetelésébe, hogy mindig kicsúszik a kezéből a
pénz, és nem tud ezzel mit kezdeni. Ekkor valaki, aki éppen dolgát
végezte a mellékhelységben, egy nagyon hangosat szellentett, és jó
hosszúra el is nyújtotta. Én alig bírtam visszatartani a hangos
röhögést. A tanár urat azonban eddigre egyáltalán nem érdekelte a
külvilág, és továbbra is rendületlenül magáról beszélt. Végül el is
adtuk neki a tanfolyamot.
A különféle pénzszerzési ügyletek során bepillantást nyertem
abba, ahogy bizonyos szcientológusok anyagi hasznot húztak a
rendszerből.

Az egyház ügynöki jutalékot fizetett az ún. külső
munkatársainak (gyakorlatilag területi képviselők voltak, nem voltak
az egyház alkalmazottai), ha valakit beírattak az egyház valamelyik
szolgáltatására, vagy pedig adományoztattak vele az egyház
valamelyik projektjére. Az auditálások után 10%, a képzési
tanfolyamok után 15%, a közvetlen adományok után pedig 10% volt a
jutalék. Az adózást kétféle módon kerülték el (ha elkerülték): volt
olyan, aki területi munkatársként saját offshore cégét adta meg,
ahová az egyház el is utalta a jutalékot. A másik „megoldás” az volt,
hogy egyházi személynek tekintette magát, és úgy gondolta, hogy a
jutalékok után semmiféle adót (személyi jövedelemadó stb.) sem kell
fizetni. Az ún. területi auditorok is így gondolkoztak többnyire, nem
tekintették adókötelesnek a tevékenységüket.
Az OSA egyébként próbált erre legális csatornát találni, de
évek alatt sem sikerült olyan megoldást kidolgozniuk, ami minden
szempontból megfelelt volna a jogszabályoknak.

A központ irányítása és egyéb teendők
A későbbiekben még a központ regisztrátorát is áthelyezték
máshová, mert egyedül el tudtam látni a pénzszerzési feladatot a
többi teendőm mellett is.
A pénzszerzésen kívül ugyanis (ami hivatalosan nem is lett
volna a feladatom) számos teendőm volt még. Szinte minden hozzám
tartozott a személyzetfejlesztés kategóriájában. Nekem kellett
elérnem, hogy – többek között – minden munkatárs bejárjon tanulni
legalább 12,5 órát hetente, képzési programot kellett nekik írnom,
üzemorvosi teendőket ellátnom (!), illetve korrigálnom a rosszul
teljesítőket.
A munkatársak képzése nem volt egyszerű kérdés. Szinte
senkinek nem volt szakirányú végzettsége, így amolyan sufnituning
módszerekkel kellett az adott feladatokhoz feltétlenül szükséges
„wog” ismereteket megtanítani. Itt mutatkozott meg igazán az, hogy
a szcientológus munkatársak zömének a társadalmi státusza nem volt
túl magas. Ráadásul a wog tanulmányok/végzettség semmiféle
szerepet nem játszott az alkalmasság megállapításában és a
megfelelő pozíció kiválasztásában. Az OTL osztályvezetőinek és
felsővezetőinek tényleges végzettsége a következő volt (ld. a
korábban bemutatott szervezési táblán):
– az OTL parancsnoka: telefonszerelő
– a két parancsnokhelyettes: érettségi + 1 év közgáz, ill.
könnyűipari főiskola
– az OSA parancsnoka: szakács
– személyzeti osztály: biológia–földrajz szakos tanár

– terjesztési osztály: szakács
– fordítási egység vezetője: postai kézbesítő
– pénzügyi osztály: állattenyésztő
– könyvelési alosztályvezető: énektanár
– műveleti osztály: műszerész
– külkapcsolati osztály: nyugalmazott rendőr őrnagy
– WISE elnök: kohómérnök
– WISE elnökhelyettes: nővér
– az ABLE alapítvány vezetője: szövőnő
– a SMI vezetője: félbehagyott buddhista főiskola
– az IHELP vezetője: érettségi
Ez a jelenség egyébként a publikok körében is érzékelhető
volt. Az a tudat, hogy szcientológusként – legalábbis Hubbard állítása
szerint – a bolygó felső tízezrébe tartoztak, igen komoly
motivációként hatott. Nem kevés olyan szcientológus akadt, akit ez a
státusz fogott meg leginkább és tartott az egyházban, nem pedig a
szellemi gyarapodás.
A civil életben megvetett, luxusautóval járó, kétes ügyletekből
meggazdagodott adócsaló vállalkozó az egyházban megbecsült
támogatóvá vált, akinek adományait vastapssal köszönte meg az
adományszerző rendezvények közönsége. A névtelen színészből
ünnepelt celeb lett. Az MLM-rendszerek lelkes építői pedig igazi

sztárok voltak, új embereket hoztak az egyháznak, és költötték a
pénzt az egyház szolgáltatásaira.
A központ személyzeti ellátottságát is részben nekem kellett
megoldanom. Krisztina (nem a volt feleségem, hanem az a lány, akit
Kalocsáról „raboltam” toborzási koromban) időközben befejezte
tanfolyamfelügyelői képzését, így már két tanfolyamfelügyelőm volt.
Ágota (a 12 éves adminisztrátor) még tanköteles volt, úgyhogy találni
kellett neki egy iskolát. A “wog” iskolák eleve kiestek, így maradt a
„KÉK” (Képesség és Kreativitás) nevű ABLE-kötődésű iskola, ahol
ugyanúgy ellenőrzőlapok segítségével tanulták a tantárgyakat, mint
mi a tanfolyamokat. Azt találták ki, hogy egyszerre csak egy tárgyat
tanítva veszik át az adott tanév anyagait. Tehát például pár hétig csak
fizikát tanultak (végigvették az éves fizika anyagot), azután pedig
záróvizsgát írtak belőle. Utána váltottak a következő tantárgyra.
A központ vezetőjeként osztályvezető is lettem, így tagja
voltam az osztályvezetőkből álló ún. Tanácsadó Testületnek. Nekünk
kellett megcsinálnunk minden héten csütörtök este–éjjel a pénzügyi
tervezést és a bevételi tervet. Ez abból állt, hogy nekünk kellett
meghatározni, hogy az azon a szcientológiai értelemben vett héten
befolyt bevételt hogyan osztjuk szét. A bevétel felének a sorsa adott
volt – kb. 36% ment az európai és a nemzetközi vezetésnek, 14%-ot
kötelezően promóciós célokra kellett költeni, a maradék kb. 50%-ból
kellett kihozni az összes rezsiköltséget, a fizetéseket, a munkatársak
szállását és napi háromszori étkezését. Ez nem volt kis mutatvány – a
bevételi lehetőségeink eléggé korlátozottak voltak, így a fizetések kb.
heti 1000 Ft/fő körül mozogtak, étkezésre pedig fejenként hetente
kb. 2000 Ft jutott. Ez persze csak arra volt elég, hogy ne haljunk éhen,
így a nagy többség otthonról szerzett be még ennivalót.
Mozogtak ugyan nagy pénzek az egyházban, de természetesen
úgy volt kitalálva, hogy ezek szinte teljes mértékben továbbmenjenek

a nemzetközi központba. Minden év végére általában olyan
mértékben úsztunk az adósságban, hogy csak az 1% felajánlásokból
származó pénz mentett meg minket a csődtől.
Háromféle olyan bevétele volt az egyháznak Magyarországon,
ahol milliós nagyságrendű összegek szerepeltek. A könyveladásokból
befolyó bevételeket (heti 1–4 millió forint) külön kasszán kellett
kezelni, és 60%-ot tovább kellett küldeni az eleve elképesztő árréssel
dolgozó saját kiadónak, a New Era Publicationsnek, az itt keletkező
profitot pedig gyakorlatilag csak promócióra és eladási jutalékra
lehetett költeni. Kifejezetten tilos volt működési költségre költeni a
könyvekből befolyó bevételből. Ráadásul az OTL-nek úgymond
feladata volt saját erőből lefordíttatni a közép-európai nyelvekre
azokat a könyveket, amelyeket a nemzetközi központ a New Era-n
keresztül extraprofitért utána értékesített. A New Era-ban dolgozó
Sea Org tagok is hasonló összegekért és körülmények között
dolgoztak, mint mi, a profit onnan is a nemzetközi vezetéshez
vándorolt.
A WISE-konzultánsok átvették az egyház mintáját, és
elképesztő árakat számlázták a Hubbard-techen alapuló
menedzsment konzultációkért. Ezek után persze az egyházhoz
kapcsolódó WISE mindenféle jogalap nélkül 10–15% jogdíjat szedett,
amelyek összeadva 3–8 millió forintot tettek ki hetente. (Az egyik
WISE-konzultáns 2001-ben írt is egy levelet a WISE-nak, hogy
innentől fogva ő nem fizet jogdíjat. A szerzői jogról szóló 1999. LXXVI.
törvény 1. § (6) bekezdésére hivatkozott, ami ezt írja: Valamely ötlet,
elv, elgondolás, eljárás, működési módszer vagy matematikai művelet
nem lehet tárgya a szerzői jogi védelemnek. Az egyház ügyvédjével,
dr. Szikinger Istvánnal is konzultáltunk az ügyben. Ő sem javasolta a
pert a törvényi szabályozásra hivatkozva.)

Ezen jogdíjaknak azonban csak töredéke maradt itt, a többit
egyenesen a nemzetközi központba kellett küldeni.
A harmadik pedig az egyház nemzetközi promóciós
kampányaira és jogi költségeire adott adományok voltak. Ezeket
teljesen külön kellett kezelni, és 100%-ban tovább kellett küldeni.
Utólag visszatekintve egyértelmű volt a háttérben meghúzódó
ok: az egyház struktúráját Hubbard úgy alakította ki, hogy a lehető
legtöbb pénz és hatalom összpontosuljon a csúcson lévő ember
kezében. Ez természetesen ő maga volt, halála után pedig némi
pozícióharcot követően David Miscavige lett a legfelső vezető, és
mind a mai napig ő vezeti az egyházat. Neki is ugyanúgy korlátlan a
hatalma (senkinek nem tartozik elszámolással, és le sem lehet
váltani).
A pénzügyi tervezés során emiatt gyakran előfordult, hogy
hosszasan elvitatkoztunk a kisebb tételeken. A legemlékezetesebb
műsort a „bázis legénység osztály” (ld. 3A osztály a YY ábrán; a
kiszolgáló személyzet dolgozott itt – karbantartók, szakácsok, sofőrök
stb.) vezetője, Dezső vágta le két kerekes bevásárlótáska miatt. Kb.
fél órán át ecsetelte, hogy már nem bírják a cipekedést a
bevásárláskor, és egyszerűen nem tudnak dolgozni a bevásárlótáskák
nélkül. Miklós már többször leintette, de egyszerűen nem hagyta
abba, és a végén már szó szerint térden állva könyörgött. Végül
kénytelenek voltunk bevenni a heti kiadások közé a két
bevásárlótáskát. A következő heti tanácsülésen nagyon csöndes volt
Dezső. Miklósnak eszébe jutott az előző heti tiráda, meg is kérdezte
őt, hogy sikerült-e megvenni a bevásárlótáskákat. Annyit válaszolt
kurtán, hogy „nem”. Miklós megkérdezte, miért nem. A válasz ez volt:
– Sietett a sofőr, és nem engedte, hogy a kaján kívül ezt is
megvegyük.

Itt kellett tartani egy negyedórás szünetet, mert olyan
röhögőgörcs tört a jelenlevőkre, hogy nem lehetett folytatni a
meetinget.
Többnyire azonban nem volt ilyen vidám a hangulat – kevés
pénzt kellett volna sokfelé osztani, így a légkör sokszor vált feszültté,
fenyegetős–ordítozós jelenetekkel tarkítva. A pénzhiány miatt
bizonyos statisztikák felvitele nehézségekbe ütközött, és ekkor jöttek
a kreatív megoldások. Az egyik ilyen statisztika a „működőképes
berendezések százalékaránya” volt. Ezt csütörtök délelőtt kellett
ellenőrizni, és mindig 100%-on kellett tartani. Egy csütörtök délelőtt
elromlott az egyik hűtő. Esélytelen volt még aznap délelőtt
megjavítani, így lerontotta volna a statisztikát. Egy megoldás maradt:
el kellett távolítani a hűtőt a bázisról. Dezső azonban ezt nem merte
meglépni, mert a hűtő az egyik munkatársé volt, aki beköltözéskor
magával hozta. Miklós belső ügyekkel foglalkozó helyettese fél
kettőkor rákérdezett, hogyan áll a statisztika. Amikor megtudta, mi a
helyzet, közölte emberünkkel: nem érdekli, hogyan, de oldja meg a
problémát. Ekkor már csak 15 perc volt kettőig, így gyorsan kellett
cselekedni. Odarohant a hűtőhöz az egyik beosztottjával, kivitték az
erkélyre, és kidobták az utcára.
Amikor viszont az egyetlen gáztűzhely romlott el csütörtök
délelőtt, akkor valahogy meg kellett javíttatni. Dezsőnek két órája
volt a probléma megoldására. Talált egy szerelőt, aki persze csak
másnap akart kijönni. Dezsőt persze nem hagyta, hogy a „lusta wog”
tönkretegye a statisztikáját – elkezdett könyörögni neki, hogy mi egy
kommuna vagyunk, és éhen fog maradni nyolcvan ember, ha most
azonnal nem jön ki. A szerelő erre közölte, hogy kimegy, de húszezer
forint lesz. Dezsőnek pénzt is kellett szereznie. Felhívott találomra
egy WISE-tagot (egy fejvadász cég ügyvezetőjére esett a választása),
és elkezdte nyomatni, hogy kellene húszezer forint adomány az OTLnek a gáztűzhely megjavítására. A fickó először el se hitte, hogy

ilyenre pénzt kérnek tőle, de aztán felfogta, hogy az erőszakos Sea
Org tag komolyan gondolja. Éppen auditálási ülésbe tartott (ezzel
akarta lerázni), de Dezső csak nem tágított, és követelte a pénzt.
Végül megkapta, amit akart – az ügyvezető úr ugyanis rájött, hogy
sokkal többe kerül neki a méregdrága auditálási ülés keretében az
elhúzódó párbeszéd okozta kellemetlenségeket kezelni, mint odaadni
a húszezer forintot. Dezső még azt is elintéztette vele, hogy az egyik
alkalmazottja behozza az OTL-be a pénzt. Imrét, a WISE elnökét
persze nem késztette röhögésre a sztori, de igazából Dezső volt a hős,
aki „OT módon” felvitte a statisztikáját.
A munkámhoz tartozott a bázison felbukkanó egészségügyi
problémák kezelése is. Hubbard természetesen ehhez is értett, külön
irányelvei voltak a vitaminokkal és az antibiotikumokkal
kapcsolatban. A vitaminoknál többféle forrásra hivatkozva igen nagy
mennyiségeket ajánlott napi bevitelre, az auditáláshoz például (a vele
járó szellemi erőfeszítések miatt) gyakorlatilag kötelező volt bizonyos
vitaminok nagy dózisban történő adagolása. Legalább napi 600 mg Evitamin, 200 mg B1-vitamin és 1000 mg C-vitamin volt erősen
ajánlott. A B1-hez és a C-hez por alakban tudtunk a legolcsóbban
hozzájutni, így ki is találtam egy „koktélt” (a fent leírt mennyiségű B1és C-vitaminpor összekeverve és vízben feloldva) ezek bevitelére. Ezt
mások is átvették az OTL-ben.
Az antibiotikumok használatára két szabály vonatkozott –
szigorúan tilos volt aszpirint vagy annak bármely származékát
használni. Hubbard szerint az aszpirin tönkreteszi azt a
képességünket, hogy emlékképeket tároljunk el az elmékben, és
rendszeres szedése emiatt fokozatosan elhülyíti és felelőtlenné teszi
az embert. Az antibiotikumokról pedig azt állította, hogy akkora
mennyiségben kell adagolni őket, hogy a gyógyszer hatására a
páciens testhőmérséklete a normál hőfok alá csökkenjen. Hubbard
szerint ugyanis ez jelentette azt, hogy elegendő mennyiség került a

szervezetbe a hatásossághoz. (Az antibiotikumról szóló irányelvét az
egyház később kiegészítette egy megjegyzéssel. Ebben kijelentik,
hogy az irányelv csak egy feljegyzés Hubbard kutatásairól és
megfigyeléseiről, egyáltalán nem tekintendő orvosi tanácsnak vagy
receptnek. Gondolom, ez a perek elkerülése végett kellett. Nekünk
mindenesetre ez volt a szentírás.)
Az egészségügyi problémák megoldását némileg hátráltatta,
hogy Hubbard szerint minden létező betegség csak és kizárólag
jelenbeli és múltbeli „elnyomás” eredménye (más szóval minden
betegség pszichoszomatikus). Így a betegségek helyes kezelése a testi
tünetek kezelése után az elnyomás kezeléséből kellett, hogy álljon.
Így amikor például kidőlt a fél bázis a szezonális influenza
miatt, akkor rengeteg antibiotikummal, C-vitamin megadózisokkal és
fokhagymával villámgyorsan (1–2 nap alatt) munkaképes állapotba
kellett hozni a betegeket. A láz ellen volt még egy hatékony fegyver:
forró vízhez mézet és cayenne borsot kevertem, majd megitattam a
kissé csípős koktélt.
A testi tünetek felszámolása után pedig jött a múltbeli vagy
jelenbeli elnyomás felkutatását célzó úgynevezett PTS-kezelés (a PTS
ugye a potenciális bajforrás, elnyomás hatása alatt álló személy).
Megmondom őszintén, már akkor sem hittem 100%-ban
ebben a dologban, így többnyire úgymond lepapíroztuk ezeket a
kötelező PTS-kezeléseket. Majdnem az összes Sea Org tagra jellemző
volt, hogy anyagilag függött a szüleitől, vagy minimum otthonról
hordott extra ételt, hogy ne haljon éhen. Ez persze „hatáshelyzet”
volt, egyfajta PTS-szituáció. Többnyire erre fogtuk az influenzás
megbetegedéseket papíron, és az érintettek még programot is kaptak
a hatáshelyzet felszámolására (amit persze nem hajtottak végre).

1999 őszén újabb kampány érkezett fentről – az egyházi
imázst kellett erősíteni. A nemzetközi egyház ki is adott egy, az
egyházi ceremóniákat összefoglaló könyvet, és kötelezően előírták
minden egyházi szervezetnek, hogy tartson vasárnap délelőttönként
ún. vasárnapi szertartást. Hubbard az egyház 1952-es alapításakor
összedobott pár egyházi kelléket (esküvői és temetési szertartás,
keresztelő, valamint egy ima), ezeket most a főbb nyelvekre
lefordították, és kötelezővé tették az egész világon. Természetesen a
vasárnapi szertartás levezetését is egy tanfolyamon kellett
elsajátítani. Meg is kapta az utasítást fentről minden szervezet, hogy
képezzen ki legalább egy embert erre. Az OTL-ben nekem jutott az a
feladat, hogy az összes misszióból AZONNAL felrendeljek egy embert
erre a képzésre, és kiképezzük vasárnapiszertartás-tartónak. Elég
nehezen ment a dolog (főleg ott, ahol a „misszió” egy emberből állt,
aki néha tartott egy előadást a nappalijában az érdeklődőknek), de
aztán a legfontosabb misszióknál azért sikerült ezt elérnem. Egy idő
után alábbhagyott a fentről érkező nyomás a témában, és akkor mi is
parkolópályára tettük a projektet.
1999 végére végképp kinőttük az addigi helységeket. Hasonló
cipőben járt a budapesti misszió is. Miklós összefogott Nagy
Tamással, a budapesti misszió vezetőjével (aki papíron az egyház első
embere is volt Magyarországon), és elkezdtek közös helyet keresni a
két szervezetnek. Fontos szempont volt, hogy nagy gyalogosforgalom
legyen a környéken (hogy sok embert be lehessen terelni az utcáról a
személyiségtesztre). Az Erzsébet krt. 5-ben találtak végül egy
alkalmas ingatlant. Két nagy alapterületű irodahelyiség volt, az egyik
a másik felett helyezkedett el, és középen volt egy lépcső, ahol fel
lehetett menni a felső részre. Az OTL került felülre, a misszió került az
alsó szintre. Miklós természetesen bevetette minden ravaszságát, és
alaposan lealkudta a bérleti díjat. Átköltöztettük az összes irodát egy
helyre. Itt már nem lehetett lakni, így az eddig irodának is használt

lakásokat most már csak szálláshelynek használtuk. A képzési központ
már nem fért el az új helyen, mi tehát maradtunk ugyanott. Így nem
kellett továbbra sem a tömegszállásra költöznöm, lakhattam tovább
az íróasztalom alatt.
Az új helyen hamarosan új, elég nagy feladatot is kaptunk. A
budapesti missziót eggyel magasabb szervezeti szintre kellett léptetni
– orgot kellett belőle csinálni. Ezt pár hónap alatt össze is hoztuk
(főleg az kellett hozzá, hogy páran befejezzék a képzésüket, illetve
bizonyos vezető pozíciókra kellett megfelelő embert találni). Én
eléggé el voltam foglalva a képzési központ ügyes-bajos dolgaival, így
nem nagyon foglalkoztam a témával. Annyiból érintett a projekt,
hogy nálunk képződtek az új középvezetők. Az org megnyitásához két
Sea Org tagot is hozzá kellett adni az org személyzetéhez (ez kötelező
elem volt). Az egyik a pénzügyek feletti végső döntéshozó (Flag banki
tiszt volt a pontos megnevezése), a másik pedig a menedzsment
képviselője (Flag képviselő) volt, akire két feladat hárult: minden
héten részletes jelentést kellett küldenie arról, hogy pontosan mi
történt az orgban, és neki kellett végrehajtatnia a munkatársakkal a
nemzetközi vezetés programjait és utasításait.
Mindkét pozíció egyenrangúnak számított az orgot
ténylegesen vezető személy pozíciójával (ő volt az ügyvezető
igazgató). Hubbard úgy képzelte az orgok működését, hogy az
ügyvezető igazgató gondoskodik a mindennapi működésről, a
Flagképviselő a hosszú távú terjeszkedést elősegítő programok
végrehajtásáról, a Flag banki tiszt pedig felügyeli a pénzügyeket. De
persze volt egy hátsó szándéka ezzel a leosztással – a Flag képviselő
révén beépített kéme volt minden egyes orgban, hogy semmi se
maradjon rejtve a nemzetközi vezetés előtt, a Flag banki tisztnek
pedig igazából az volt az elsődleges feladata, hogy a felső vezetés az
org anyagi helyzetétől függetlenül mindig megkapja a jussát. Úgy volt
kitalálva, hogy azon a bankszámlán, amelyre az összes bevétel

érkezett, csak a Flag banki tiszt lehetett aláíró. Az összes befolyó
készpénzt is neki kellett leadni – naponta egyszer. Ő pedig hetente
egyszer kifizette a nemzetközi vezetésnek járó pénzeket, a maradékot
pedig odaadta az orgnak (valójában ahhoz is joga volt, hogy annyit
adjon belőle, amennyit jónak lát). Ennek a pénznek az elosztására
csak javaslatot tehetett az org vezetője, a végső döntést a Flag banki
tiszt hozhatta meg mindenben.
Mivel a veterán Sea Org tagoktól senki sem akart megválni,
két újonc Sea Org tagot tettünk erre a két pozícióra. A Flag képviselő
egy frissiben toborzott, katonai főiskolai hallgató srác lett, aki nem
volt túlságosan régóta szcientológus. A Sea Org előtt az egyik
áruházláncnál volt árufeltöltő, majd az egyik gyorsétterem-láncnál
dolgozott egy darabig pultosként, és fogalmazzunk úgy, hogy a jó
modor nem volt az erőssége. A Flag banki tiszt pedig auditorként
dolgozott előtte. Kissé naiv, jótét lélek volt, semmiféle pénzügyi
tapasztalattal nem rendelkezett. Nagy Tamás nem volt elragadtatva a
két új dudástól a csárdájában. Akkor pedig majdnem agyvérzést
kapott, amikor a frissen kinevezett Flag banki tisztet az első arra járó
porszívóügynök rábeszélte egy szuper takarítógépre (mindössze 360
ezer forint volt akciósan), aki meg is vette Tamás tudta nélkül az org
pénzéből. A kezdeti súrlódások után azonban a közös cél összehozta
őket, és elkezdett működni a szervezet az új felállással.
Én eközben igyekeztem a képzési központot tovább fejleszteni.
Már régebben kinéztem magamnak és a Sea Orgnak a megboldogult
Lighthouse nyelviskola egyik csinos tanárnőjét, Andreát, aki annak
idején nálunk végzett el pár, a nyelviskola által fizetett tanfolyamot.
Elkezdtem fűzni, hogy legyen Sea Org tag, és sikerült is rábeszélnem.
Beszélgetéseink során éreztem, hogy kölcsönös a vonzalom. Be is
lépett a Sea Orgba, és össze is jöttünk. Túl sokáig azonban nem
tudtam építeni ezt a kapcsolatot. Ekkoriban indult a nemzetközi Mi a
Szcientológia? utazó kiállítás kampánya, melynek keretében az összes

olyan európai városban, ahol volt org, szerveztek egy 1–2 hetes
kiállítást a szcientológiáról. Erre az OTL-nek is kellett küldenie pár
embert (kb. egy évig tartó utazó kiállításról volt szó), és hosszas
huzavona után Andrea lett az egyik kiválasztott.

A Y2Kprojekt és a Háború a Földön
Közelgett az ezredforduló, és az egyházat is elkapta az ún. Y2K
probléma miatti világvége-hangulat. Az egyház mentalitásához jól
illett a világvégére készülés, így ebből az őrületből sem maradhattunk
ki.
A nemzetközi vezetés utasításba adta, hogy készüljünk fel a
legrosszabbra, a közművek és az informatikai infrastruktúra
világméretű összeomlására. Vennünk kellett egy aggregátort, egy
raklapnyi konzervet, több hordó vizet és pár láda gyertyát, hogy az
áramszolgáltatás megszűnése esetén is túl tudjuk élni a kritikus
időszaknak tartott első pár hetet.
Önvédelmi képzésen is részt kellett vennünk, ha esetleg
összeomolna a civilizáció. A felkészülést egy exrendőr szcientológus is
segítette, aki a jiu-jitsu alapjaira képzett ki minket.
December 31-én éjfél előtt gyertyákkal a kezünkben vártuk,
hogy összeomoljon az áramszolgáltatás. A világvége azonban
elmaradt, így minden maradt a régiben, és pár napon belül meg is
feledkeztünk az egészről.
Új probléma tűnt fel ugyanis a horizonton.
A Nemzetközi Szcientológia Egyház 2000-es újévi ünnepségén
(melynek videofelvételét le kellett vetíteni helyben is) izgalmas
hírekről számolt be David Miscavige, az egyház elsőszámú vezetője:
2000 májusában a mozikba kerül L. Ron Hubbard „Háború a Földön”
c. sci-fijének filmváltozata. Miscavige kb. félórán keresztül ecsetelte,
hogy mekkora sikere lesz majd a filmnek, még a Csillagok háborúját is
le fogja nyomni. Természetesen azt is hozzátette, hogy óriási
változást fog hozni a szcientológia megítélésében a film, hiszen az

általa megjósolt elsöprő siker Hubbardot elképesztően népszerűvé
fogja tenni, így a szcientológia iránt is hatalmas lesz az érdeklődés.
A film valóban a mozikba került májusban, de rettentő negatív
kritikák érték. Mi ebből nem sokat érzékeltünk, sőt, le is beszéltek a
film megnézéséről a koppenhágai vezetőségből. Mind kiderült, a film
nem kicsit lett rossz. Miscavige soha nem beszélt erről a kínos
bukásról az ezt követő nemzetközi rendezvényeken. Mintha meg sem
történt volna.
Az pedig csak nyolc évvel később tudtam meg, hogy a film
összesen kilenc Arany Málnát gyűjtött be, és a valaha készült egyik
legrosszabb filmnek tartják.

Külső támadások
Újabb problémám adódott. Az eddigi, nem sok vizet zavaró
OSA-vezetők után Fritzlauf Lajos került a magyar OSA élére; rendkívül
erőszakos és agresszív ember volt, a tipikus keménykezű Sea Org
vezető. Oroszországból helyezték át, ahonnan valamiért viharos
gyorsasággal kellett távoznia. Rögtön a célkeresztjébe is kerültem
rovott OSA-s múltam miatt, ráadásul azonnal mindenféle extra
képzési és auditálási szolgáltatásokat követelt az OSA-nak. A másik
mániája a kaja volt – az eredeti szakmája szerint szakács Lajos
elképesztő ordítozással súlyosbított drámai jeleneteket rendezett, ha
valami nem ízlett neki, vagy kevesellte az ételt. Kedvenc sportja a
beszerzők és a szakácsok terrorizálása volt, és előszeretettel járt
Miklós és belső ügyekkel foglalkozó helyettesének nyakára a kajával
kapcsolatos észrevételeivel.
Az áthelyezésére külső okot is szolgáltattak: a magyar OSAiroda ugyanis képtelen volt kezelni az egyházat érő jogi és pénzügyi
fenyegetéseket. Elindult az OTL és a budapesti org ellen egy
sokmilliós bírsággal fenyegető APEH-revízió, a Munkaügyi
Főfelügyelőség pedig a vidéki missziókban razziázott, és komoly
bírságokat szabott ki a munkaügyi hiányosságok miatt. Az Orbánkormány pedig hozott egy rendeletet arról, hogy ezután az egyházi
személyek után is meg kell fizetni legalább a minimálbér utáni TBjárulékot, és be kellett jelenteni ezeket az embereket. Ez a lépés
csőddel fenyegette mind az orgot, mind az OTL-t. Az OTL-ben kb. 90,
az orgban pedig közel 120 ember dolgozott, és az ittmaradó pénzből
lehetetlen lett volna kigazdálkodni a járulékokat.
Lajos energikusan nekilátott a helyzet kezelésének. Első
lépésként külső szakértőket bérelt fel. Az APEH-problémát egy volt
APEH-osztályvezető jogászra bízta, a Munkaügyi Főfelügyelőséget dr.

Szikinger István kapta. A TB-befizetések ügyében eleinte hajthatatlan
volt – mindenkit be kell jelenteni, termelje ki az OTL és kész.
Az első lépések egyike volt a Magyarországi Szcientológia
Egyház mint szervezeti egység kicsontozása. Ennek volt meg az
egyházi státusza, és ennek volt joga további egyházi szervezetek
alapítására. Így Lajosék teljesen kiürítették ezt a szervezetet –
egyetlen munkatársa sem maradt, a három kötelező tisztségviselő
társadalmi munkában vállalta a feladatot. Semmiféle tevékenységet
nem végzett a szervezet, tulajdonképpen egyetlen funkciója volt: az
SZJA 1% felajánlásokból érkező APEH-utalás fogadása és szétosztása
az org és az OTL között. Az alapelv egyszerű volt – ha a szervezet nem
csinál semmit, semmibe nem lehet belekötni, és az egyházi státusz
sosem kerül veszélybe.
Az APEH-nél két főbb területet kellett rendbe rakni. Az egyház
és kapcsolódó szervezeteinek könyvelése elég siralmas állapotban
leledzett. Egyrészt nem volt ritka, hogy tőpéldányok is hiányoztak a
számlatömbökből, másrészt pedig a kezdetekben boldog-boldogtalan
töltött ki számlákat, és központi kontroll hiányában a valóságnak
megfelelően töltötték ki – „jogdíj”, „oktatás” stb. szavakat írták rá. Az
APEH-revizorok ezeket adóztatandó vállalkozási tevékenységként
értelmezték. Lajos az adótanácsadóval egyeztetve azt találta ki erre,
hogy ezentúl csak háromféle számlát állíthatnak ki az egyházi
szervezetek. Az auditálások és képzések után „egyházi
szolgáltatásról” szóló tárgyi adómentes számlát, a könyvekről és CDkről rendes áfásat kellett kiállítani. A harmadik kategória volt az
összes többi pénzmozgás, ezek mind „adomány”-ként lettek
számlázva. A missziók által az OTL-nek fizetett jogdíj is így került
kiszámlázásra.
A múltbeli hiányosságokat persze nem lehetett ennyivel
elintézni. Itt az időhúzás taktikáját vetette be Lajos, és sikerült 2005-

ig elhúznia a vizsgálatot, amikor is (legalábbis Lajos állítása szerint) fél
órán át ordított az APEH egyik főosztályvezetőjével lelkészruhában,
és végül megegyeztek ötvenezer forint büntetésben.
Dr. Szikinger tanácsára az egyház a Munkaügyi Főfelügyelőség
összes határozatát bíróságon támadta meg. Lajos és helyettese
beszerzett egy-egy papi ruhát (tették ezt annak ellenére, hogy
egyikük sem számított még az egyház saját szabályai szerint sem
lelkésznek), és úgy jelentek meg a tárgyalásokon, egyfajta pszichikai
nyomatékként. Lajos kitalálta, hogy „vezető lelkészként” fogja magát
bemutatni, bár se vezetője, se lelkésze nem volt az egyháznak.
Az ügyeket pedig az ügyvéd szakterületére, az alkotmányjogra
terelték, és a vallásszabadságra hivatkozva támadták meg a
határozatokat. Bejött a húzás, az egyház mind a hat pert megnyerte,
és az összes határozatot érvénytelenítették a bíróságok.
Közben a létszámnövekedés és a terjeszkedés miatt szűkös lett
a hely, így az OTL-nek ismét költöznie kellett, hogy legyen helye az
orgnak. 2001 elejére sikerült kiválasztani az új helyet, a VIII. kerületi
Leonardo da Vinci utcában. A két panelház földszinti részét elfoglaló,
600 négyzetméteres rész megfelelt a céljainknak, a szállásokat pedig
közelben található lakások kibérlésével hoztuk közelebb.
A rendezetlen TB-probléma egyre inkább ott lebegett
fölöttünk. Lajos és Miklós igen komoly összetűzésbe keveredett az
ügyben. Miklós próbált alternatív megoldásokat felkutatni (az OTL
Szlovákiába költöztetése stb.), de semmi jogilag 100%-ban védhető
megoldást nem sikerült kitalálni. Közben Lajos meghívására egy
szcientológus magánnyomozó is érkezett Németországból, aki csak
Lajossal konzultált arról, hogy pontosan minek, illetve kinek nézett
utána. Ezután nem sokkal Lajos azonban egy tájékoztató keretében
beszélt egy kicsit Orbán Viktorról, az akkori miniszterelnökről. Azt

állította, hogy Orbán a „pszichiáterek” bábja, és az egész TBrendeletet a szcientológia ellehetetlenítésére hozták meg. Azt is
hozzátette, hogy Orbán maga is pszichiátriai páciens, egy osztrák
klinikán kezelik rendszeresen.
Jobb ötlet híján be kellett jelenteni mind a nyolcvan embert.
Ez azonban kb. 8–9 millió forint járulék befizetésével járt volna.
Miklós ekkor kihozatta a bankból az OTL összes félretett pénzét (kb.
15 millió forintot). Egy darabig ott tároltuk egy széfben, majd az
európai központtal történő egyeztetések után elhelyeztük egy
számlán, amelyet nekünk nyitott az európai OSA a Lloyds Bank egyik
angol fiókjában.
Az inkasszó rá is került számlánkra, és haza is vágta az OSA
egyik statisztikáját (kifizetetlen pénzügyi követelések az egyházzal
szemben). Lajos követelte a megoldást. Ötlet persze nem akadt.
Ekkor én leginkább az aktuális kampányra koncentráltam –a
nemzetközi vezetés legújabb ötletére a szcientológia végső
győzelmének elérésére. Minden egyes orgból kilenc embert ki kell
képezni Hubbard teljes „menedzsment technológiájára”, akik utána
orgukba visszatérve olyan terjeszkedést fognak előidézni, hogy hipphopp Clear lesz a bolygó. Természetesen ez is MOST AZONNAL
kellett, és csak tapasztalt, jó képességű, vezetőnek alkalmas
embereket lehetett erre a képzésre küldeni. A feladat nem volt
egyszerű, mivel a jelenlegi munkatársak közül az összes ilyen ember
eléggé be volt betonozva a jelenlegi pozíciójára, és teljesen be kellett
őket helyettesíteni. Kb. fél év alatt sikerült összeszednem a kilenc
embert, ráadásul a budapesti org egyik igen tehetséges toborzója
révén három valóban sikeres embert is sikerült munkatársnak
leszerződtetnem és erre a képzésre küldenem (egy programozó
matematikust, aki komoly projekteket is vezetett, és két sikeres
üzletembert). Ebben világelsők lettünk a szcientológia hálózaton

belül. Ekkor már képes voltam a dolog pénzügyi vonatkozásaival is
számolni (magyarul igencsak megfeleltem a mezei szcientológusok
számára oly’ ismerős „kapzsi Sea Org” sztereotípiának), és megláttam
ebben is az üzleti lehetőséget. Miklóssal ki is találtuk, hogy kilenc
ember a képzési központban végezze el a képzését, és ennek teljes
költségét (kb. egymillió forint fejenként) adományokból szedjük
össze. El is kezdtek a WISE-konzultánsok segítségével és a gazdag
ember listák használatával erre adományokat gyűjteni, és mire
meglett a kilenc ember, összeszedtem a kilencmillió forintot is
adományokból, az OTL kasszáját gazdagítva. Ennek köszönhetően a
havi átlagfizetésem a többiekével együtt 4000-ről 12000-re ugrott
(szigorú szabály volt, hogy mindenki pontosan ugyanannyi pénzt
keresett – tehát a fizetésre szánt pénzt egyenlően osztottuk fel
annyifelé, ahány munkatárs volt).
Az adománygyűjtés során ismét olyan ponthoz érkeztem, ahol
kicsit elbizonytalanodtam az egész szcientológiát illetően. Az egyik
szcientológust (akit nagyon sokan meg szoktak keresni az egyháztól
adományért) azzal tudtam rávenni ezen kampány támogatására,
hogy megígértem neki: az idén én már nem kérek tőle más,
szcientológiához köthető célra pénzt. Ekkor bevillant, hogy
tulajdonképpen védelmi pénzt szedtem be tőle. Ez pedig a maffia
módszere. Elgondolkodtam kissé azon, hogy mi is az egyház valódi
célja, de aztán túlléptem ezen, és csináltam tovább a munkámat.
Mivel elég sok gazdagabb szcientológus fordult meg a képzési
központban, és ekkor már elég ügyes is voltam az adomány- és
pénzszerzésben, Miklós elkezdett faggatni, hogy milyen ötleteim
vannak a TB-probléma megoldására. Ekkor eszembe jutott az egyik
WISE-konzultáns által említett történet. Az egyik leggazdagabb
magyar szcientológus hozzám fordult egy ügyben. Az auditálása során
ugyanis kiderült, hogy nagymértékű adócsalást követett el, és ezt
szerette volna „kezelni” – valahogy visszajuttatni a pénzt az államhoz.

A „wog” ügyvédek, akiket megkeresett, csak kiröhögték. Az egyik
viccelődve meg is jegyezte, hogy vegyen annyi értékben
illetékbélyeget, amennyit elcsalt, és égesse el az udvaron.
Rögtön bevillant, hogy a mostani helyzetben ezt ki lehetne
használni. Miklós ki is adta, hogy menjek el a WISE-konzultánssal a
„gazdagemberhez”, beszéljek lyukat a hasába arról, hogy mekkora
veszélyben van az egyház, és az elnyomók pénzügyileg tönkre akarják
tenni. Ha most odaadja a pénzt, akkor az úgyis az államhoz vándorol,
tehát az ő lelkiismerete is megnyugszik. Szerda este volt, és
természetesen kajánul hozzátette, hogy a kilencmillió csütörtök kettő
előtt kéne, azaz anélkül ne nagyon jöjjek vissza.
Meglepően jól fogadta emberünk a dolgot – igaz, a WISEkonzultáns is profi eladó volt, simán meg tudtuk dolgozni. Aztán
rátértünk arra, hogy akkor az első részlet (kilencmillió forint) az
azonnali problémák kezelésére most kellene. Felpattant, átment a
villájának egy másik szobájába, és hozott is nekünk egy
reklámszatyorban kilencmilliót. Alig hittem el, hogy ezt így
összehoztam. Emberünk még megígérte, hogy kiszámolja, mennyit
fog még fizetni, és megbeszéljük a továbbiakat. Azt azért a lelkemre
kötötte, hogy nehogy az ő nevére állítsuk ki a számlát.
Miklós rendkívül örült, én voltam a nap, a hét, sőt talán az év
hőse is. A jövőben érkező többi pénzt (eddigre kiderült, hogy még kb.
18 millió forinttal számolhatunk) azonban nemigen akarta az
államnak fizetni, ezért inkább közölte Lajossal, hogy pár embert be
fog ugyan jelenteni, a többire meg az OSA találja ki a jogviszonyt.
Szikinger nagy nehezen előállt a megoldással. A 6–7 legfontosabb
embert (akik aláírók voltak a számos bankszámla valamelyikén)
bejelentettük egyházi munkatársként (én is köztük voltam), plusz
még két olyan munkatársat, akik rossz egészségi állapotban voltak
(hogy ne az egyházat terhelje a gyógykezelésük költsége).

Az egyik pénzügyi munkatárs állandóan kisebb-nagyobb
betegségekkel küszködött, a szakácsunk pedig gyaníthatóan
gyomorfekélyt kapott Lajos állandó terrorjának hatására.
A többi kb. 70–80 ember „önkéntes” lett – az ügyvédi iroda
készített egy nyilatkozatot, amit mindenkinek alá kellett írnia. Ebben
vállalták, hogy heti 1000 Ft jelképes juttatásért önkéntes munkát
végeznek az OTL-nek.
A magánéletem is kezdett rendeződni. Andrea, a kedvesem
visszatért az európai körútról, és úgy döntöttünk, hogy össze kellene
házasodnunk. Ez 2001. március végén megtörtént, és azóta is
boldogan élünk együtt (pedig nem kevesen próbáltak meg minket
szétválasztani, de erről majd a maga idejében). Az esküvő után pedig
kiharcoltam, hogy Andi lakásába költözhessünk. Ezt elvileg nem volt
szabad, de az általam behozott pénz beszélt helyettem.
Pénzügyi sikerességemnek köszönhetőn 2001nyarán két
fontos küldetést is nekem kellett végrehajtanom. Első feladatom az
volt, hogy szülővárosom missziójában körül kellett néznem és
részletes helyzetjelentést készítenem, valamint legfontosabb
feladatként ellenőrizni kellett a könyvelésüket, hogy csalnak-e a
tizeddel. Ha volt eltérés, akkor pedig természetesen vaskézzel
behajtani. Lementem, és kiderült, hogy kreatív könyvelési trükkök
alkalmazásával cirka 7,5 millió forint után nem fizettek tizedet. 2
napot adtam nekik a 720000 forint összeszedésére, nemteljesítés
esetén pedig durva etikai lépéseket helyeztem kilátásba. Ez hatott,
összeszedték és befizették a pénzt az OTL-nek. Küldetés teljesítve.
Természetesen furcsa érzés volt a régi ismerősökkel így
találkozni és így beszélni. A misszió személyzete a szcientológia
szervezetekre jellemző nagymértékű fluktuációnak köszönhetően
félig már kicserélődött, de azért akadtak ismerős arcok. A képzések és

a Sea Orgban töltött idő azonban megkeményített annyira, hogy ne
legyek részrehajló, és csak a felső vezetés érdekeit képviseljem.
Elhivatott, elkötelezett és eltökélt. Ezt várták egy Sea Org
tagtól, én pedig igyekeztem ennek teljes mértékben megfelelni.
Ezután Lajos kérésére egy OSA-s misszió (küldetés)
következett. Ennek nagyon nem örültem, mert az OSA-nak azóta se
bocsátottam meg az 1998-as meghurcoltatásért, Lajost pedig
különösen utáltam. De kénytelen voltam jó képet vágni a dologhoz.
Az OSA nemzetközi központja kitalálta, hogy 2001-ben
Budapestről induljon a „Maraton az Emberi Jogokért” fedőnevű, a
szcientológia elfogadottságának növelését célzó akció. Ez amúgy egy
színtiszta PR-húzás volt; az egyház az emberi jogokért küzdő
szervezetként akarta pozícionálni magát. A hosszú futás során a
maratonisták felkeresték az útba eső nagyobb városok tisztviselőit,
aláírattak mindenféle, az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatát
támogató kiáltványokat, végül pedig a célállomás szerepét is betöltő
Brüsszelben adtak át mindenféle PR-csomagokat (fotók a maratonról,
az aláírt kiáltványok másolatai, egy diszkrét könyv Hubbard életéről,
füzet az egyházról és szervezeteiről stb.) az egyház imázsának
javítására.
Lajos
2,5
milliós
költségvetést
készített
a
megnyitóünnepségre, a pénzt természetesen az utolsó fillérig nekem
kellett összeszednem (főleg ezért kellettem én az OSA-nak erre a
projektre). Az volt a nagy ötlete, hogy hatszázezerért pólókat gyártat,
amelyeket haszonnal eladunk a szcientológusoknak. A haszonból
pedig mindenféle extrákkal feldobjuk majd az eredetileg tervezett
lépéseket. (A pólós bizniszből persze nem lett semmi – pár pólót
eladtak az OSA-sok, de a pólókészlet 95%-a ott ragadt a nyakunkon.)

A megnyitóra elég vegyes műsort szervezett le az OSA PRembere, Tihanyi Tóth Kinga (aki ekkoriban a szóvivő szerepét is
betöltötte). Olyan „piskóta pörkölttel” íze volt, fellépett többek
között egy operaénekes a Hazám, hazámmal, Babos Gyula és jazzzenekara, Szekeres Adrienn, Roy és Ádám stb. Én nem nagyon
értettem a koncepciót. Rossz előérzetem volt amiatt, hogy
mindenféle műfaj képviselői lépnek majd fel vegyesen. Ráadásul két
„celebet” is beleszuszakoltak a műsorba (rövid beszédet mondott
Nemere István és valami kung-fu mester is, akiről sosem hallottam
korábban). Nemerét az egyik szcientológus szervezte be VIP
vendégnek, aki nemrég (egy másik szcientológustól kölcsönként
pénzből) egyfajta kultúrmissziós jelleggel könyvkiadót alapított.
Nemerével is íratott jó pénzért egy antipszichiátriai könyvet (A
patkányember), hogy az ő nevével is rásegítsen a „gonosz”
pszichiáterek elleni küzdelemre.
Nekem annyi dolgom volt, hogy összeszedjem a pénzt, illetve
leszervezzem, hogy az összes mozgósítható szcientológus ott legyen,
illetve ki kellett osztatni 30,000 szórólapot a rendezvényről. A többi
feladat az OSA-ra tartozott. A szórólapoztatást és a listák
végigtelefonáltatásának megszervezését rábíztam a helyettesemre,
én pedig nekiálltam pénzt „regisztrálni”. Össze is szedtem a teljes
szükséges összeget, és azt is elértük, hogy az aktív szcientológusok
~80%-a ott legyen (kb. 1000 ember). A résztvevők 1500-an voltak
egyébként, szóval 500 „wogot” érdekelt összesen az egész téma.
A projekt során igen sok időt töltöttem azzal, hogy a
láncdohányos Lajos élettörténetének érdekesebb elemeit sűrű
cigarettafüstben végighallgassam. Történetmesélési stílusa (és
történeteinek valóságtartalma) erősen Hubbardéra emlékeztetett. A
következő történetszilánkok rémlenek:

-

Taxis volt a taxisblokád idején. Ott volt, amikor Horváth
Balázs akkori belügyminiszter megjelent a Parlament
egyikablakában. Az egyik taxistársa ráemelt egy töltött Uzit a
belügyminiszterre, de Lajos résen volt, és kicsavarta a
kezéből. Ezzel megakadályozta, hogy véres forradalommá
változzon a békés megmozdulás.

-

Kispolskival taxizott, amit úgy feltuningoltatott, hogy 130-cal
is lehetett vele menni. Egyszer gyorshajtás miatt leállították
a rendőrök. Végül nem büntették meg, mert megengedte
nekik, hogy menjenek egy kört a szuper tuningpolskijával.

-

Kádár Jánost hosszan méltatta, akit személyesen is ismert,
sőt saját bevallása szerint egyszer tolmácsolt is neki. Lajos
apja az egyik balatonkenesei állami üdülőben volt magas
pozícióban, de persze sosem lépett be a pártba.

-

Nagyon szerencsés embernek tartotta magát. Amikor
Csehszlovákiában járt főiskolára, egyszer betévedt az egyik
ottani kocsmába, pénzt dobott az egyik félkarú rablóba, és
rögtön el is vitte a főnyereményt.

-

Amikor az orosz OSA-nál dolgozott jogi osztályvezetőként, ő
intézte el partizánakcióként a vallási elismerést
Kirgizisztánban. Nagy volt a dolog tétje, mivel ez lett volna az
első vallási elismerés muzulmán többségű országban. Ezért
szándékosan eltűnt a térképről, nem vette fel a telefont, emailekre nem válaszolt (nekem sem volt világos, hogy ez
miért volt szükséges a sikerhez).

A projekt lezárása után Miklós közölte velem, hogy elsőszámú
helyettese (szintén Péter) fontos küldetést kell végrehajtson
Párizsban, őt addig az egy hónapig én fogom helyettesíteni. Ezt a

feladatot is jól abszolváltam, és éreztem, hogy ez a szerep lesz majd a
karrierem következő állomása.

Az „ébresztőhívás”
A 2001. szeptember 11-én történt terrortámadás híre
megrázta a világot. Az egyház vezetője, David Miscavige gyorsan
meglátta az ebben rejlő lehetőségeket, és meg is mutatta a
szcientológusoknak a helyes irányt.
„Ébresztőhívás – a bolygószintű Clearré tétel sürgőssége”
(Wake-Up Call – The Urgency of Planetary Clearing) címmel kiadott
egy körlevelet. Ebben lényegében a „pszichiátereket” tette felelőssé
a terrortámadásért –állítása szerint Oszama bin Laden jobbkeze,
Ajman Muhammad al-Zavahiri is pszichiáter, továbbá a géprablókat is
pszichiáterek hipnotizálták pszichiátriai tudatmódosító szerek
segítségével! Kell annál több bizonyíték, mint David Miscavige adott
szava?
Miscavige szerint ez a terrortámadás megmutatta, hogy a földi
civilizáció hanyatlása és dekadenciája kritikus pontra ért, és csak a
szcientológia képes megmenteni a végső pusztulástól. Ezért két
feladatot adott a szcientológusoknak: először is tanulni és auditálni
kell, és leghamarabb felmenni a Hídon, valamint nagyon aktívan
segíteni kell az egyház terjeszkedését (lehetőleg munkatárssá válással
vagy a Sea Orghoz történő csatlakozással).
Ezzel a kiadvánnyal indult útjára Miscavige egyre erősödő
személyi kultusza. Az ezt követő rendezvényeken már úgy hivatkoztak
a kiadvány óta eltelt időszakra (és „annak szárnyaló, soha nem látott
magasságokba törő” statisztikáira), mint az „ébresztőhívás óta” – azt
sugallva, hogy Miscavige szavai és személyes karizmája revitalizálták
az egyházat a katasztrófa árnyékában.

A kisördög persze a fülembe súgta, hogy ennek a kiadványnak
olyan „ami nekik katasztrófa, az nekünk egy nagy lehetőség” íze volt,
de gyorsan elhallgattattam.
2001. október 23–25 volt a következő nagy nemzetközi
rendezvény időpontja (a Szcientológusok Nemzetközi Szövetségének
évfordulós ünnepsége), amit meg is tartottak az angliai Saint Hillben.
Magyarországon rá két hétre terveztük a rendezvényről készült videó
levetítését.
Az angliai ünnepség után megkaptuk a vonatkozó
instrukciókat „fentről”, egy héttel az itteni rendezvény előtt.
Izgatottan kibontottuk a csomagot, és átolvastuk a teendőket.
Hát…
A lényege a következő volt: a katasztrófába sodró világ
megmentésére az a megoldás, hogy MINDEN szcientológus önkéntes
lelkésszé válik. Ehhez két dolgot kell tenniük: 1) 2001. december 31-ig
elvégezni a szcientológia önkéntes lelkész tanfolyamot, valamint 2)
feliratkozni az önkéntes lelkész listára, és készen állni, ha kell menni.
A szcientológia önkéntes lelkész tanfolyam abból áll, hogy
valaki végigtanulja a Szcientológia Kézikönyvet. Ez egy nagy, színes,
950 oldalas könyv, amit Hubbard munkáiból szerkesztettek össze.
Egy bökkenő volt: még nem jelent meg magyarul. Ezt közben
már orvosoltuk, és úgy terveztük, hogy az egy hét múlva esedékes
rendezvényen kiadjuk, és mindenkinek meg kell vennie a saját
példányát, aki elmegy a rendezvényre.
Természetesen erről egy szót sem szólhattunk
szcientológusoknak, csak ott tudhatták meg – ugyanis

a
a

rendezvényen, aminek a videóját majd levetítjük, David Miscavige
tökéletesen elmagyarázza, hogy mi ez és miért kell megvenni.
Továbbá egy újfajta eladási metódust kellett bevetni,
amelynek lényege a következő (ahogy a rendezvényre kapott
csomagban le is volt írva):
– Hármas csoportokba szerveződnek a munkatársak: egy eladó
és két adminisztratív ember.
–Az eladó a rendezvény után odamegy az első útjába kerülő
szcientológushoz, kezébe nyomja a könyvet egy, erre a célra készített
papírzacskóban és nekiszegezi a kérdést: „Itt a Szcientológia
kézikönyved. Készpénz, csekk vagy hitelkártya?” Ha nem a három
lehetőség közül választ, nem leállni vele beszélgetni, hanem menni
tovább a következő emberhez. Mivel 50 körüli az ilyen csapatok
száma, ezért az illetőnek jó esélye van, hogy 5–10 alkalommal még
leszólítják, lehet, hogy a nyolcadiknál adja be a derekát. Ha
valamelyik fizetési lehetőséget választja, akkor az egyik adminos
ember rendezi vele a papírmunkát, és az eladó megy tovább a másik
adminossal a következő célponthoz.
A könyv ára 25 ezer forint volt.
Miklós gyorsan össze is hívott egy vezetőségi meetinget az
ügyben, és közölte, hogy akkor ezt fogjuk csinálni, és találjuk ki,
hogyan lesz. Azt is hozzátette, hogy 800 könyvet el kell adni (kb.
annyian lesznek a rendezvényen), ezt a kvótát kapta fentről, és azt az
instrukciót kapta mellé, hogy addig senki nem fekszik le aludni a
rendezvény után az OTL-ben, amíg meg nincs a kvóta. A rendezvény
szombat 18:00-kor fog majd véget érni.
A meeting után valamelyik vezető felvetette, hogy a
„készpénz, csekk vagy hitelkártya?” nem lesz jó, mert csekket nem

használnak itt, hitelkártyája meg igen kevés embernek van (2001-et
írunk). Azt mondta, hogy legyen „készpénz vagy készpénz?”, hiszen
így is, úgy is meg kell venni. Őt gyorsan lehurrogtuk, aztán eldőlt,
hogy a kérdés az lesz, hogy „készpénz vagy orgszámla?” (az
„orgszámla” alatt azt kell érteni, hogy ha valaki a budapesti orgba
már befizetett, de még nem fel nem használt pénzéből vásárolja meg
a könyvet).
Hát mit ne mondjak, nekem ez már akkor is egy kicsit
meredeknek tűnt, persze Ron írta a könyvet, meg minden, de én nem
szerettem volna, ha valaki ezt csinálja velem. Miklós még azt is
utasításba kapta, hogy minden nap gyakorolni kell legalább egy órát
ezt a metódust, amíg flottul nem megy.
Miklós gyorsan össze is hívta a Sea Org tagokat, és közölte
velük, hogy mi lesz. Utána hármas csapatokra osztotta a népet (kb.
80-an voltunk), és elindult a gyakorlás. Ilyen kis szerepjátékot kell
elképzelni, ahol a legénység egyik fele játszotta az előadás után
gyanútlanul kisétáló mezei szcientológusokat, akiket letámadnak az
eladók, majd utána cseréltünk.
Valahol örültem a lehetőségnek, hiszen Sea Org tagként a
szállás és a kaja mellett kb. 1000 Ft zsebpénzt kaptam hetente, ami
semmire nem volt elég, a könyveladásért pedig 5% jutalékot fizettek.
Gondolatban már az egyik gyorsétteremben ültem, ami elit helynek
számított nekünk, és ettem a finom kaját. Álmodozásomból Miklós
érces hangja zökkentett ki, aki épp akkor jelentette be a
legénységnek, hogy szombaton addig nem megyünk aludni, amíg
nincs meg a kvóta.
Másnap Miklós megint összehívott egy vezetőségit, és előállt a
briliáns ötlettel: hívassuk végig azt a kb. 800 embert, aki jön, és
mondjuk meg nekik, hogy hozzanak 25.000 forintot magukkal a

rendezvényre, mert történelmi jelentőségű kiadványhoz juthatnak.
Azt nem szabad megmondani, hogy mi az – tette hozzá.
Ezenkívül még azt is kitalálta, hogy a 800 egy jó része
adományokból is összejöhet. Ezt Imrére, a WISE vezetőjére bízta, és
engem is erre a feladatra osztott be. Beindult az ilyenkor szokásos
rutin – előkerült a ”gazdagember-lista”, és elkezdtük hívogatni a
tehetősebb szcientológusokat, 25 könyvből álló csomagok
adományozására vettük rá őket.
Eközben persze ment a napi háromszori gyakorlás.
Nyugtalanul aludtam – volt, amikor azt álmodtam, hogy könyves
papírzacskókkal támadok le embereket az utcán.
Eljött a rendezvény napja. Elkezdődött fél négy körül a 15:00as kezdéssel hirdetett rendezvény a MOM Művelődési Központban,
majd a szcientológusok (kb. 800-an lehettek) bevonultak a
rendezvényterembe.
Mi röviddel a videó vége előtt csatarendbe álltunk – kb. 150
ember hármas csapatokban, Sea Org tagok és a budapesti org
munkatársai vegyesen. Vége lett a videónak (három órás volt),
elkezdtek kijönni az emberek. Mi meg letámadtuk őket. A szó szerint
kiéhezett munkatársak a várható könyvjutalék reményében elkezdték
kérdezgetni az eleinte köpni-nyelni nem tudó szcientológusokat, hogy
„készpénz vagy orgszámla?”. Egyébként a mezei szcientológusok
tanultak az esetből, és a következő rendezvényekre már a következő
túlélési taktikákat fejlesztették ki:
– a vége előtt tíz perccel leléptek, amikor a meglepett
munkatársak még nem tudták letámadni a kifelé igyekvő embert
– a rendezvény vége után a budira szaladtak, és ott
kibekkelték a legforróbb félórát

– fülre tapasztott mobillal, valakivel beszélve (vagy azt
tettetve) vágtak át a munkatársak csapatain
–
kis
csoportokban
elmélyülten
beszélgetve
a
rendezvényteremben maradtak, amíg az első eladási hullám el nem
ült
Közben Miklós és még pár etikatiszt fel-alá rohangáltak, és
figyelték, hogy dolgoznak-e a munkatársak, és nem bújnak-e meg
valamelyik oszlop mögött azt várva, hogy vége legyen az őrületnek.
Közben Imrére és rám is rászállt, hogy pörögjenek az adományok,
mert ugye a kvótának meg kell lennie.
Este nyolcig kb. 250 könyv ment el, és még 200 körül volt az
adományozott könyvek száma. Ekkor már alig pár szcientológus
lézengett a helyszínen, úgyhogy visszavonultunk a bázisra. Miklós
közölte velünk, hogy ne is álmodjunk arról, hogy nem lesz meg a 800,
izzítsuk a mobilokat, és hívjuk az embereket, hogy vegyék meg a
könyvet, természetesen még ma.
Ez már többeknél kiverte a biztosítékot, de persze szólni senki
nem mert, néhányan tessék-lássék módon, néhányan pedig lelkesen
nekiálltak. Hívtuk a szcientológusokat, a misszióvezetőket, és
aktivizáltuk őket. Meg közben ment az adományszerzés. Kb. 500-ig
jutottunk este fél 11-ig, de már nem nagyon tudtunk senkit sem
elérni. Éjfél körül jópáran (főleg az alacsonyabb beosztású emberek)
elkezdtek hazafelé szállingózni a tiltás ellenére. A vezetők is szép
lassan eltűntek, ki erre, ki arra hivatkozva. Aztán látva a helyzetet,
Miklós is lelépett (a mobilt azért bekapcsolva hagyta). 4:00 körül fel is
hívták Koppenhágából, az európai központból (rajtuk nagyobb volt
Miscavige kontrollja, őket tényleg nem engedték haza aludni), hogy
mi az állás. Kiderült, hogy egész Európában mi voltunk a legjobbak.

Másnap reggel 9:00-kor (vasárnap volt) persze folytatódott a
dolog, elvégre nem lett meg a 800, nem? Előkerültek a mobilok, és
hívtuk a népet.
Hát ilyen volt az élet a Sea Orgban a rendezvények idején…

Nyolcadik fejezet
A kisfőnök
Halmozódó feladatok és kétségek
2001 decemberében központilag megváltoztatták az OTL felső
vezetésének struktúráját. Az eddigi felállás szerint a parancsnoknak
két helyettese volt, az egyik négy, a másik pedig három osztály
tevékenységét felügyelte a nyolcból (ld. OTL szervezési tábla). Az
elnevezésük is a tengerészeti–katonai hagyományokat tükrözte – az
első négy osztályt (személyzet, promóció/fordítások, pénzügy,
kiszolgáló személyzet) felügyelő embert „belső ügyekért felelős
parancsnokhelyettes”-nek (az angol eredetije Deputy CO for Internal
v. röviden D/COI) hívták, a maradék három osztály (műveletek,
képzési központ, közkapcsolatok) felett pedig a „műveletekért felelős
parancsnokhelyettes” (D/CO for Operations, vagy röviden D/CO Ops)
volt. Az új rendszerben az első négy osztályt felügyelő vezetőt
átnevezték supercargo-ra (ennek nincs igazi magyar megfelelője,
eredetileg a rakományt felügyelő tiszt elnevezése volt a kereskedelmi
hajókon), a másik vezető pedig elsőtiszt (Chief Officer) elnevezést
kapta. A „belső ügyekért felelős parancsnokhelyettes” (D/CO
Internal) egy új pozíció elnevezése lett – ő maradt a parancsnok
egyetlen helyettese, aki az összes belső ügyért felelt. Az átszervezés
célja az volt, hogy a parancsnoknak több ideje maradjon a
terjeszkedési programok koordinálására a kiterjedt szcientológia
hálózaton belül, és ne a mindennapi belső problémákkal kelljen
foglalkoznia.
Miklós úgy döntött, hogy én leszek a megfelelő ember a
kényes feladatra – 2002 januárjától áthelyeztetett az első négy
osztály (köztük a pénzügy) fölé supercargo-nak. Ezzel bekerültem az
ún. ügyvezetői tanácsba is, és részt kellett vennem az összes olyan

koordinációs meetingen, ahol a különféle szcientológia szervezetek
vezetői egyeztették a terveiket és teendőiket. Közben Andrea, a
feleségem személyzeti osztályvezetővé avanzsált, így a közvetlen
beosztottam lett.
Amikor átvettem ezt a pozíciót, rövid idő alatt egyértelművé
vált, hogy a legfontosabb feladatom (az osztályvezetők munkájának
felügyeletén kívül) továbbra is a pénzcsinálás lesz. Ezenkívül nekem
kellett „kezelnem” a hitelezőinket (ha már fizetni nem tudtunk vagy
nem akartunk). Csodát én sem tudtam tenni, a kiadásaink általában
meghaladták a bevételeinket (80–100 főnek kellett irodahelységeket
biztosítani, etetni és lakatni kellett őket). Emiatt csúszások alakultak
ki, ilyenkor jött a „kezelés” – a legszükségesebb dolgokat kifizettük
(pl. ha már le akarták vágni a villanyt), a többieket pedig aszerint,
hogy ki mennyire verte már az asztalt a pénzéért. Szállás céljára kb.
7–8 lakást béreltünk (mindet más embertől), az irodát pedig
ugyanattól a cégtől, amelyik az orgnak otthont adó Erzsébet körúti
ingatlannak is a tulajdonosa volt. Így a bérleti díjat mindenképpen ki
kellett fizetni, hogy ne haragítsuk magunkra a cég tulajdonosát, R.
István urat (az org nagyon jó helyen volt, és ezt nem volt célszerű
veszélyeztetni). Ha csúszás volt, nekem kellett kidumálni R. úrnál a
késedelmet, és fenntartani vele a jó viszonyt.
Az önmagában is teljes embert kívánó pénzügyi gondok
mellett ott volt az összes személyzeti probléma, az időnként beütő,
totális pszichózisba fajuló fordítási kampányok, a promóciós
költségekkel kapcsolatos elszámolási viták, Lajos állandó
„szakértései” az étkeztetéssel és a kaja minőségével kapcsolatban, az
elszállásolási problémák stb. Az biztos, hogy életem legstresszesebb
időszaka volt, ritkán végeztem este tizenegy előtt a munkával, és ha
hét órát tudtam aludni, az már nagyon jónak számított. Nem volt az
sem ritkaság, hogy egész éjjel benn kellett maradnom dolgozni. Az
elkötelezettségem megvolt, minden akadályon átküzdöttem magam.

Azt gondoltam akkor, hogy én ezzel veszem ki a részem a bolygó
Clearré tételéből. Ez az elkötelezettség azonban igen sokat csökkent,
és 2002 végére már súlyos fenntartásaim voltak a szcientológia felső
vezetésével kapcsolatban.
Ezek a fenntartások fokozatosan alakultak ki. A pénzügyeket
most már testközelből figyelve feltűnt, hogy milyen aránytalanul sok
pénzt küldünk a nemzetközi vezetésnek, és mennyi olyan feladatot
kapunk, amelyekért semmiféle ellenszolgáltatást nem nyújtanak
fentről. Leginkább az zavart, hogy töménytelen mennyiségű anyagot
kellett lefordítanunk (Hubbard könyveit, előadásait és egyéb írásait),
az pedig senkit sem érdekelt sem az európai, sem pedig a nemzetközi
központban, hogy ezt hogyan oldjuk meg. Persze ennek is az lett a
vége, hogy nekem kellett a szcientológusoktól pénzadományokat
intézni a technikai feltételek biztosítására (számítógépek, szoftverek,
szótárak stb.). Ez elvileg tilos volt (csak a nemzetközi vezetés
projektjeire lehetett volna adományokat gyűjteni), de egyszerűen
nem láttunk más lehetőséget, ha végre akartuk hajtani a fentről
érkező utasításokat. (Egyszer, amikor Miklós Koppenhágában járt
valami miatt, és a másik Péter volt az ideiglenes parancsnok, büszkén
jelentette telexen Walternek, hogy sikerült pénzt szereznie egy, a
fordításokhoz szükséges szoftverre. Walter jól ledorongolta a
válaszában, hogy felejtse el a kéregetést, nem koldusok vagyunk.
Aztán felhívta Pétert. Azt mondta, nem bánja, ha így oldjuk meg, de
ne írja meg a telexrendszeren keresztül, mert annak nyoma marad, és
a nemzetközi vezetés rájöhet erre.)
Miklóssal maximálisan egyetértettünk abban, hogy ez a fajta
pénzügyi felállás hosszútávon nem fenntartható. Részletesen ki is
dolgoztam egy új pénzügyi rendszert, Miklóssal egyeztettem minden
elemét, és felküldtem az egyház kontinentális és nemzetközi
pénzügyi igazgatójának jóváhagyásra. Hónapokig semmi választ nem
kaptunk, csak év végén – erről majd később még lesz szó.

Kétségeimet tovább erősítette három, az egyházon belül is
bizalmasnak minősített anyag. Az egyik a kisebb szcientológia
szervezetekkel, a missziókkal kapcsolatos Sea Orgos irányelveket
foglalta össze. Az utolsó pontját nem nagyon tudtam hova tenni – ez
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ugyanis előírta, hogy ha egy misszióvezető panaszkodik az RTC -re,
vagy jogosulatlanul használ egyházi anyagokat, akkor jogi úton le kell
csapni rá a szerzői jogi szabályozás felhasználásával, és börtönbe kell
csukatni (szó szerint ez volt előírva). A másik anyag az 1982-es San
Francisco-i nemzetközi misszióvezetői konferencia átirata volt. Az ott
felszólaló Sea Orgos vezetők hol burkolt, hol nyílt fenyegetésekkel
kísérve adták elő, hogy rengeteg pénzt fognak elszedni a misszióktól.
Ilyenek hangzottak el: „bűnözők vagytok”, „ezt most ki kell
köhögnötök”, „ennyivel fogtok hozzájárulni a kampányhoz”, „aki
ellenkezik, azt a saját költségére vallatjuk a bűneiről”. A harmadik
pedig az etika bevezetéséről és az egyház felső vezetésébe beszivárgó
bűnözőkről szólt. Hubbard azt tanácsolta, hogy bulldózer módjára kell
kiirtani az ilyen elnyomókat. „Tréfásan” azt is hozzátette, hogy a
bűnözők zajos sikongatását majd úgyis elnyomja a bulldózer
motorjának hangja.
Ezek hatására komolyan elgondolkodtam azon, hogy a
szcientológia céljának elérése érdekében milyen cselekedetek
indokolhatóak meg, mi fér bele abba a kategóriába, hogy „tettem,
amint tennem kellett”. Hubbard indoklása szerint az „etikus” és az
„erkölcsös” nem feltétlenül esik egybe. „Etikus” cselekedetnek az
számít, ami az élet legtöbb területén a legtöbb jót okozza. A frissen
tanultak fényében rádöbbentem, hogy a szcientológia olyan fontos és
24

Religious Technology Center (Vallási Technológiai Központ): az egyházi hierarchia
csúcsán levő szervezet, az összes szcientológiával kapcsolatos védjegy és szerzői jog
tulajdonosa. Ennek a vezetője az egész szcientológia hálózat legfelső vezetője is
egyben.

magasztos céllal rendelkezik, hogy tulajdonképpen a „wog világban”
bűncselekménynek számító tettek is lehetnek „etikus cselekedetek”.
Ismét felerősödtek a Münchenben ébredt kétségeim.
A hitem magában a technológiában nem ingott meg, csak az
egyház vezetésében, talán még a Münchenben átélteknél is jobban.
Leginkább az a jelenség zavart, hogy hűséges, az egyházat régóta
szolgáló munkatársakból egyik napról a másikra megátalkodott,
gonosz elnyomó személy lehet. Nem tudtak nem eszembe jutni a
kommunista propagandagépezet ehhez kísértetiesen hasonlító
húzásai, amikor a munkásmozgalom kiemelkedő harcosairól egyik
napról a másikra kiderült, hogy már a kezdetek óta az imperialista
nyugati hatalmaknak kémkedtek, majd pedig kiretusálták őket az
archív fotókról.
Ezt sehogy nem tudtam megemészteni. Az OTL-be időnként
érkeztek az európai vagy a nemzetközi központból rendeletek,
amelyek elnyomó személlyé deklaráltak bizonyos szcientológusokat,
időnként Sea Org tagokat is. Ezek között elég sok volt a viszonylag
magas szellemi szintet elért publik szcientológus (Clearek, OT-k) és a
veterán munkatárs. A rendeletek pedig szaftos részletességgel
mutatták be az elnyomó személy bűneit.
Komolyan
elgondolkodtatott annak lehetősége, hogy én is erre a sorsra jutok.
Az egyház belső szabályrendszere sokszor csak két rossz között
engedett választani. Példa: egy nagyobb bevétel 14:10-kor érkezik be
csütörtökön. Ezt elvileg jövő csütörtökön lehet csak felhasználni,
viszont nekem már hétfőn ki kell fizetnem az egyik bérleményünk
tulajdonosát, különben kilakoltat. Ilyenkor vagy a) átállítom a
számítógép óráját 14:00 előttre a számlázáskor b) elköltöm engedély
nélkül a pénzt előbb c) hagyom a kilakoltatást. Mindhárom bűnnek
minősül az egyház belső szabályrendszerében, amiért később
elmeszelhetnek. Ugyanez volt akkor is, amikor kaptunk egy utasítást,

hogy 24 órán belül küldjünk ki valakit egy meghatározott pozíció
betöltésére Európában, aki már legalább egy éve Sea Org tag. Ha
kiküldök valakit (mivel 24 órán belül fizikai képtelenség megfelelően
betanítani a helyettesét) – akkor az „egy működő felállás szétverése”
elnevezésű bűnt követem el. Ha nem, akkor pedig szabotálom a
nemzetközi vezetés terveit.
Ekkor jöttem rá, hogy emiatt szinte bármelyi veterán Sea Org
tagról össze lehet rakni olyan anyagot, hogy simán elnyomó
személlyé deklarálják. Ez eléggé nyugtalanított, hiszen ekkor mélyen
meg voltam győződve arról, hogy csak a szcientológus létnek és a Sea
Org tagságnak van értelme a bolygó jelenlegi helyzetében, és ha ettől
megfosztanak, akkor üressé és értelmetlenné válik az életem. A
feleségemnek meg sem mertem ezeket említeni, nehogy bajba
sodorjam. Más Sea Org tagoknak sem akartam rosszat, így
elhatároztam, hogy titokban utánanézek az interneten az egyházról
ezeknek a dolgoknak, hogy el tudjam kerülni ezt a sorsot. Nem
mertem belemélyedni ezekbe (nem akartam bajba kerülni emiatt az
auditálások során), de hasonló tapasztalásokat és kétségeket
kerestem. Nem nyugtatott meg, amit találtam. Kiderült, hogy mások
is hasonló kétségekkel küzdöttek, és az ellentmondások végül az
egyház otthagyására késztették őket. Találtam olyan történeteket is,
ahol az én koppenhágai kalandomhoz hasonló, sőt még annál is
súlyosabb megpróbáltatásokról számoltak be volt Sea Org tagok.
Az internethez „hivatalosan” hozzáférni nem volt egyszerű az
egyház munkatársaként. Külön számítógépet kellett erre a célra
tartani, amelyikre fel kellett telepíteni egy tartalomszűrő szoftvert, és
kérvényt kellett írni internethasználatra. Ezeket a kérvényeket Los
Angelesbe, a nemzetközi OSA iroda egyik munkatársának kellett
elküldeni. Ha elfogadták, akkor kaptam egy felhasználónevet és
jelszót, amellyel az OSA szerverén keresztül tudtam internetezni. A
szűrő szoftver minden olyan tartalmat blokkolt, amelyben a

szcientológia bizalmas (főként a természetfeletti képességeket ígérő
OT-szintek) anyagai szerepeltek, valamint komplett, a szcientológiát
kritizáló weboldalak és portálok is le voltak tiltva. Ezenkívül a szoftver
kiszűrt minden olyan oldalt, ahol egy több száz, tiltott anyagokra
utaló szóbólés kifejezésből álló lista bármelyikeleme előfordult.
Név szerint szerepelt rajta a szcientológia összes ismert
kritikusa és főbb ellenlábasa (Bent Corydon, Arnie Lerma, Andreas
Heldal-Lund, Bob Minton, Steve Hassan stb.), volt tagok, akik
fontosabb pozíciót töltöttek be (Bill Robertson, David Mayo stb.),
valamint blokkolta azon tartalmakat is, amelyen Hubbard vagy
Miscavige valamelyik gúnyneve, vagy nem éppen hízelgő jelzője
szerepelt (sarlatán, Napoleon/Miscavige, pudli). A lista tartalmazta
még az egyház vezető tisztségviselőit is, valamint számos olyan
sajtótermék oldalát (pl. a St. Petersburg Times), amelyik valamikor
rosszat írt az egyházról. A szexuális és pornográf tartalmakat is szűrte
az oldal, hogy semmi ne vonja el a figyelmet a termelésről. Az OSA
szerver természetesen minden egyes felhasználóról vezette egy
úgynevezett naplófájlban, hogy melyik weboldalakat nézte meg, mit
töltött le, stb. Elég lassú volt ezen keresztül internetezni, így pl.
ingyenes segédprogramok letöltésére alkalmatlan volt ez a kapcsolat.
Mindenesetre megtaláltam a módját annak, hogy kijátsszam a
korlátozást. Írtam egy programot, amelyik ki/bekapcsolta a szűrőt. Én
értettem egyedül normálisan az informatikai–rendszergazdai
feladatok ellátásához, így nekem is kellett foglalkoznom ezzel. Ehhez
pedig egy csomó mindent le kellett tölteni az internetről, amihez
pedig deaktiválni kellett a szűrőt. Az is igaz, hogy bár rengeteg
mindent el tudtam fogadni a magasabb cél elérésének érdekében, az
internethasználat ilyen mértékű korlátozását és figyelését már én is
túlzásnak tartottam.
Lajos reakcióiból ítélve az OSA rendkívül fontosnak tartotta
annak biztosítását, hogy az egyház munkatársai ne férhessenek hozzá

szabadon az internethez. Bűnnek minősült már az is, ha valaki szűrő
nélkül használta az internetet. Minden jelentősebb gyóntatáson
tettek fel olyan kérdéseket, amely szcientológiaellenes anyagok
olvasására irányult az interneten. Először nem igazán értettem, hogy
miért rettegnek ettől annyira. Ha csak alaptalan, nevetséges
hazugságok vannak fenn, akkor azok nem ingathatják meg a
technológiába vetett hitet. Amikor azonban én is beleolvastam
ezekbe, rájöttem a tiltás okára. Volt igazságtartalma annak, amiket
hirtelen elolvastam, és volt rám hatása (elsősorban a volt Sea Org
tagok
olyan
élményeinek,
amelyek
egyeztek
az
én
tapasztalataimmal). Meg is rémültem, és egy jó ideig nem olvastam
többet ilyen dolgokat a neten. A feladataim puszta mennyisége
túlságosan lekötött ahhoz, hogy úgymond továbbgondoljam az
olvasottakat. Természetesen az is közrejátszott ebben, hogy a
feladatokra koncentrálva nem is kellett átgondolni ezeket a
kétségeket. A Sea Orgos időbeosztás mellett pedig sem időm, sem
energiám nem jutott arra, hogy hosszasan tűnődjek ezeken.

Dübörög a termelés
Feladat pedig volt bőven. Húsz új embert toboroztunk a Sea
Orgba ezalatt az egy év alatt, ezenkívül pedig Izraelből is érkezett egy
ötfős csapat, akik nálunk végezték el a Sea Org alapképzést (Dániába
vízum kellett volna nekik).
Egy hírességet is megpróbáltunk befogni. Kasuba L. Szilárd
műsorvezető/énekes nemrég érte el a Clear állapotot, és valamiért
felkerült a Sea Org toborzási listára. Beszélt vele boldog-boldogtalan
(köztük én is), hogy lépjen be, de egyikünk sem járt sikerrel. Végül a
nemzetközi vezetés toborzói nyerték a versenyt. Rábeszélték Szilárd
szcientológus barátnőjét, hogy lépjen be a Sea Orgba, Szilárd pedig
követte őt. Érdekes látvány volt mindenesetre, ahogy a lepukkant
OTL-ben képződik a híres ember, takarítja a folyosót, és velünk együtt
eszi a rossz kaját. Nem volt sokáig Magyarországon, hamar kiment
Clearwaterbe tanulni (és dolgozni). Ott azonban pár hónap múlva
rájött, hogy az ő élete a TV-zésről szól, ezért kilépett a Sea Orgból
(igaz, ez nem volt rövid folyamat; több mint fél évig tartott csak a
kilépés).
A fordítási egységben szokatlanul nyugodalmasan telt az év,
éppen a Hubbard menedzsment „technológiáját” tartalmazó ún. zöld
köteteket, valamint az alapvető auditorképzési anyagokat fordítottuk.
Nemzetközi szinten nagy bizonytalanság volt a fordításokat illetően
(háromszor változott a fordítási prioritáslista egy év alatt), nem volt
semmi sürgős kiadnivaló, így a normál gyakorlattól eltérően
nagyjából békésen telt az év.
A fordítási egység vezetője elmagyarázta nekem, hogy mi zajlik
odafenn. Az egyház fordításokért felelős vezetője kiad egy sorrendet.
Miscavige-hez is eljut a lista, aki eltörli azzal a felkiáltással, hogy
baromság, mert nem illeszkedik a stratégiai tervekhez, majd ő kiad

egy újat. Persze Miscavige ezer más dolga miatt sosem jut el a lista
megírásáig. Utasításokra várni is bűn, így emberünk megpróbál
belelátni Miscavige fejébe, és kiad egy új listát, amely eljutva a
nagyfőnökhöz ismét visszavonásra kerül. Ekkor hallottam először
kimondva az alapigazságot: a Sea Orgban az a biztos, ami két hete
megtörtént, és már mindenki megfeledkezett róla. Ez persze nem
csak a fordításokra volt igaz – az egyházra a kézivezérelt nagyvállalat
összes tünete jellemző volt.
A promóciós és marketing–osztályvezető, Szabolcs is a
közvetlen beosztottam volt. Ő volt minden felsővezető rémálma, a
tehetséges, ámde kontrollálhatatlan középvezető megtestesülése.
Rendkívül ügyes és keményen dolgozó embernek ismertem meg, de
szerette a saját módszereivel irányítani a főnökeit. Pontosan tudta,
hogy a Sea Orgon belül milyen módszerekkel lehet egy vezetőt
rákényszeríteni dolgokra. Ha nem az ő szája íze szerint mentek a
dolgok, akkor képes volt csütörtök délelőtt eltűnni valamelyik
nyomdába, majd fél kettőkor (fél órával a heti statisztikazárás előtt)
előkerülni. Hiába szereltünk rá „kolompot” (magyarul: kapott
mobiltelefont), az ilyenkor valahogy mindig az asztalán felejtődött. Én
már persze kész idegroncs voltam, ugyanis nem lehetett tudni, hogy
fel fognak-e menni a statisztikák, vagy sem, Miklóst pedig nem
érdekelték a problémák. Neki a megoldás kellett és MOST, AZONNAL.
Főleg a különféle promóciós anyagok gyártására beszedendő pénzek
behajtását kényszerítette ki így. (Úgy volt kitalálva a rendszer, hogy
neki 10%-ot rá kellett számolni a nyomdaköltségekre, és az ebből
felgyülemlő pénzből vehetett új felszerelést, tördelő és képszerkesztő
szoftvereket stb.) Ha nem volt pénz, passzív ellenállással tette
rémálommá felettese (szerény személyem) életét.
A legtöbb gond az olyan rendezvényekkel kapcsolatban merült
fel, ahova valami írásos anyagot is kellett nyomtatni. Az ilyen
rendezvények szervezése a szokásos Sea Org stílusban ment – az

utolsó pillanatokban kellett brillírozni (ironikus módon pont a WISE, a
„világ legjobb szervezési technológiáját” oktató szervezet volt ezen a
téren a legrosszabb). Szabolcséknak általában pár napja maradt
legyártani a kért anyagokat (tördeléssel, nyomdával együtt), amely
többnapos éjszakázást jelentett. Szabolcs ezeket is a saját
módszerével torolta, direkt lassabban dolgozott, hogy a legutolsó
pillanatra készüljön el minden. Így akarta rászoktatni a többieket arra,
hogy időben kezdjék el a szervezést, és elég időt hagyva adják le neki
a rendeléseket.
Hozzám tartozott még kb. száz ember napi élelmezése is. Ezt
elődeim egy bérleményben létrehozott, engedély nélkül működő kis
üzemi konyha révén oldották meg. Lajossal tovább éleződött a
viszony emiatt. Kényes volt a hasára, a költségkeretből azonban nem
lehet túlságosan tápláló ételeket kihozni (kb. 1000-1200 forint jutott
egy emberre hetente). Ravasz trükkhöz folyamodott. Színpadiasan
bejelentette nekem és Miklósnak, hogy mekkora veszélyt jelent az
egyházra az illegálisan üzemeltetett konyha, és közölte velünk, hogy
keressünk más megoldást, ez így nem mehet tovább.
A probléma főként abból fakadt, hogy a legénységet kiszolgáló
osztály feltöltése volt a legalacsonyabb prioritású feladat. Ide
jellemzően azok kerültek, akik mindenhova máshova alkalmatlannak
ítéltettek. A képzett szakácsokat még szcientológus berkekben sem
vonzotta a Sea Orgos életforma. Így az első szakácsunk egy (eredeti
szakmája szerint) kocsirendező volt, őt egy parkettás követte, akit
végül egy szobafestő váltott. Mindegyiknél a nulláról kezdett kezdeni
a főzés rejtelmeinek megtanítását.
Miután Lajos elviharzott, eszembe jutott valami. Az egyik WISE
konzultáns említette, hogy az egyik legnagyobb magyar ételfutár
cégnél is éppen bevezetik Hubbard módszereit. Fel is hívtam,
elpanaszoltam neki, hogy az elnyomó ÁNTSZ ránk szállt, be kellett

zárni a konyhát, és nem tudunk meleg ételt adni a bolygó
megmentésén fáradozó Sea Org tagoknak. Ő pedig felhívta az
ételszállító cég ügyvezetőjét, aki a következő nap reggelétől már
hozzánk irányította az addig jótékonysági szervezeteknek adott
maradék ételeket. Ez persze nagy felzúdulást váltott ki a cégnél, 1–2
hét múlva abban maradtunk, hogy 50%-os kedvezményt adnak, azt az
árszintet ki is tudtuk gazdálkodni.
Ilyen népszerű sosem voltam az OTL-ben, mint a kezdeti
időszakban. Az eddig húst nem túl sűrűn látó munkatársak menüből
(!) rendelhettek normális ételeket, hatalmas változás állt be az
életminőségükben. Páran még külön dicséretet is írtak rólam, hogy
végre normálisan tudtak étkezni. Egyedül Lajos nem örült túlságosan
a fejleményeknek. Úgy viselkedett, mint a kisgyerek, akinek elvették a
lapátját az óvodai homokozóban. Nem terrorizálhatta tovább a
konyhásokat, nem oszthatta órákon át az észt az üzemi konyha
rejtelmeiről, nem sztorizhatott a legendákba illő beszerzéseiről. Így
elkezdte fúrni ezt a felállást. Miklósnak és a kisebb egységek
vezetőinek folyamatosan szidta a kihozott ételek minőségét (teljesen
alaptalanul, ugyanis sokkal rosszabb ételeket ettünk addig), majd
pedig rászállt Miklósra, hogy egyrészt nem engedhetjük meg
magunknak (ez hazugság volt, mert elhanyagolható, kb. heti húszezer
forint többletköltséget jelentett), másrészt pedig nem standard, mert
Hubbard azt írta elő, hogy legyen saját konyha. Szerinte én lusta
voltam a valódi megoldással foglalkozni (saját konyha létrehozása,
minden engedély megszerzése, képzett szakács betoborzása a Sea
Orgba, beszerzők kiképzése stb.), ezért bíztuk külső ételszállítóra.
Azzal is érvelt, hogy az ételmegvonás tradicionális Sea Orgos
fegyelmezési módszer (ez is Hubbardtól származik – a rosszul
teljesítők csak hideg rizses babot ehettek minden nap), amellyel nem
lehet élni a jelenlegi étkeztetési rendszerben.

Lajos lecsillapítására félig be is vezettük ezt a fegyelmezési
módszert –csak a jól teljesítők rendelhettek az ételszállító cég
ételéből, a többieknek külön a szokásos rettenetes kaja készült. Ez
elég jelentős indulatokat váltott ki, egyszer még tettlegesen nekem is
támadt egy velem egyenrangú vezető, amikor tiltólistára tettem rossz
teljesítménye miatt. Az aknamunka eredményesnek bizonyult, pár
hónap múlva Miklós végleg leállította az életszállítós megoldást, Lajos
pedig visszatérhetett kedvenc időtöltéséhez – a konyhások
terrorizálásához és a kéretlen „szakértéshez”.
A beszerzésbe is beleszólt a saját szempontjai alapján. Három
élelmiszer miatt szabályosan őrjöngött, ha valamelyik beszerző
esetleg olyat mert venni. A „gépi” tarhonya volt a főellenség, azt
szigorúan tilos volt venni. Valamiért csak a „kézi” tarhonyát tartotta
elfogadhatónak. A másik kettő pedig a virsli és a parizer volt. A virsli
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láttán általában azonnal üvöltött („Utasításba kaptátok a CO OTL től, hogy nem vehettek virslit!!!”).
Más vezetőkkel is összetűzésbe kerültem az étkeztetési
szempont miatt. A konyhán dolgozó jótét lelkek időnként úgy
gondolták, hogy a legalacsonyabb rangú Sea Org tagokra is ráfér egy
kis segítség, és nekik adták a jobb ételeket, míg a vezetőknek a
gyengébb minőségű jutott. Ezt a gyakorlatot Romero-irányelvnek
hívták egy konkrét eset miatt. Egyszer vettünk egy csomó fagylaltot,
hogy jusson az egész legénységnek. A konyhások kiosztották a
legjobb fajtát az Sea Org alapképzésüket végzőknek, a Sea Org tagok
és vezetők pedig a legegyszerűbb típust kapták. Ez persze szöges
ellentétben állt a belső irányelvekkel, és általában engem vettek elő
ezek miatt.
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CO OTL: Commanding Officer OTL, az OTL parancsnoka (elsőszámú vezetője)

Lajos és az OSA más munkát is adott nekem. A VIII. kerületi
földszinti bérleményünk ablakai nem voltak mindenhol berácsozva,
és abszolút nem meglepő módon egyik nap ki is loptak egy e-métert
az utcagyerekek. Lajos hihetetlen hisztit vágott le, félórán át
folyamatosan üvöltött a biztonsági főnökkel, majd pedig Miklósnak is
előadta drámai vízióit az OTL értékeire nem vigyázó Sea Org tagokról,
aki legalább akkora bűnözők, mint az e-métert ellopó gyerekek. A fő
problémája az volt, hogy ennyi erővel valami bizalmas
dokumentumot is ellophattak volna, nagy kellemetlenségeket okozva
az egyháznak.
Ezt is nekem kellett megoldani. Mindenhova rácsokat
szereltettem, aztán jött a sztori kötelező tarhálós epizódja is. Az egyik
biztonságtechnikai nagykereskedés szcientológus kézben volt, így
„beszereztem” tőlük pár biztonsági kamerát az összes szükséges
kiegészítővel (természetesen adományként).
Lajos továbbra sem adta fel a szuperkonyha létrehozására
irányuló keresztes hadjáratát, és Walterhoz fordult panaszával, a
szokásos túlzásaival (nem tudnak a munkájukra koncentrálni az OSAsok, mert már „szédelegnek az éhségtől”). Hatékony beavatkozást
kért az étkeztetési problémák megoldására. Walter le is küldte az
utasítást a szokásos stílusában – Miklós oldja meg, hogy legyen
rendes kaja, majd pedig jelentse le a teljesítést, bizonyítékként pedig
a most már normális ételekről készült fotókat kellett mellékelnie.
Miklós nagyon nem örült, hogy a többi teendője mellett még ezzel is
foglalkoznia kell, de azért segített nekem, sőt Lajost is bevonta. Kicsit
átszerveztük a dolgokat, és elviselhetőbb lett az ételek minősége.
Ennek megnövekedett költségbeli és szervezésbeli igényeivel
azonban nem tudtunk lépést tartani (más, nagyobb prioritású
problémákat is meg kellett oldanunk), így ismét romlott az étel
minősége. Lajos egyik beosztottjával íratott egy tudomásjelentést

rólam és a konyhásokról, és elküldte Walternek és Walter
felettesének is. Életem egyik legboldogabb napja volt az, amikor
megjött erre a válasz. A fagyi visszanyalt. Walter bepöccent azon,
hogy ilyen baromságokkal zargatják az OSA-sok, és Lajos koppenhágai
felettesének engedélyével e-méteres vallatást rendelt el Lajoson és a
jelentést író beosztottján (a szcientológia logika szerint ugyanis a
durva kritika mögött az illető által elkövetett ártó tettek húzódnak
meg). Meg kellett találni a bűneiket. Pár munkaköri vétség ki is
derült, úgyhogy ki kellett menniük Koppenhágába kezelésre.
Annyit elértünk, hogy Lajos utána sokkal visszafogottabb lett
kajaügyben, és már nem adott annyi felesleges munkát, sőt valóban
segített is a beszerzésben. Ha rossz napja volt, természetesen
továbbra is előadta a nagyjeleneteit. Bár ő volt az egyház PR-jának
felelőse is, ilyenkor az sem zavarta, hogy az OTL-be látogató
vendégek is hallják durva káromkodásokkal fűszerezett ordítozásait.

Pénzügyek újratöltve
Időm nagy részét azonban továbbra is a pénzügyek kezelése
kötötte le. Az első nagy feladat néhány kínos telefonszámla ügyének
megoldása volt. Az első nagy fordítási kampánynak volt egy olyan
része is, amikor a környező országok nyelveire is le kellett fordítani az
egyik legalapvetőbb szcientológia könyvet (ekkor voltam
Koppenhágában állandó felügyelet alatt). Pénzt erre sem kaptunk
(valószínűleg kellett Tom Cruise luxusapartmanjának felújítására a
nemzetközi bázison, vagy Miscavige-nek kellett egy hetedik autó is),
így azzal a pár szlovák, horvát, román stb. szcientológussal kellett a
feladatot megoldatni, akik (általában egy magyar szcientológus
révén) már kapcsolatba kerültek velünk. Rengeteget kellett külföldre
telefonálni a feladat elvégzéséhez, ehhez pedig mindenféle
munkatársak nevére rendeltek az akkori vezetők telefonvonalakat,
amelyeket a nemfizetés miatti kikapcsolásig orrvérzésig használtak.
Összesen kamatok nélkül kb. egymillió forint elmaradásunk
keletkezett a legnagyobb magyar telefontársaság felé. Bár
hivatalosan nem az OTL nevén voltak a tartozások, de ettől
függetlenül rajta voltak a tartozásainkat összesítő listán, lerontva az
OTL egyik legfontosabb statisztikáját (a készpénz és a
számlatartozások aránya). Miklós azt akarta, hogy alkudjam le jó
alaposan a tartozást, azt pedig fizessük ki. Imréhez irányított, aki az
előző ilyen kört intézte a távközlési céggel (mint kiderült, nem ez volt
az első ilyen történet az OTL életében). Imre megadta, hogy kit kell
keresni, én pedig egyeztettem egy időpontot az illetővel.
A tárgyalások sikeresen zárultak. Jó szcientológus módjára az
elfogadható igazságot tálaltam. Azzal érveltem, hogy ezek a vonalak
olyan volt munkatársaink nevén vannak, akik egy része azóta már
nincs is Magyarországon, így soha nem fogják tudni behajtani. Mi
teszünk szívességet azzal, ha a tartozás egy részét kifizetjük, és azt is

természetesen csak részletfizetéssel. Próbálkoztak ugyan jobb
feltételeket kialkudni, de sok választási lehetőségük nem volt, így
belementek. Hat havi részletfizetéssel kifizethettük a megállapodott
összeget (az összes késedelmi kamatot elengedték, és kb. 20%-ot
engedtek a tőketartozásból is).
A következő feladatom egy elvileg létező bevételi forrásunk
tényleges megteremtése volt. Ha valaki Magyarországról magasabb
szintű külföldi szervezetbe ment szolgáltatásra, és ebben segített az
OTL, akkor 5% jutalék járt nekünk. (Ehhez persze igazolni kellett, hogy
pontosan hogyan segítettünk.) Nagy pénz volt ebben (a külföldi
szervezetekben igénybe vehető szolgáltatások ára 1,5 millió forintnál
kezdődött), így ez lett az egyik legfontosabb dolgom. Ki kellett
építenem egy „kémhálózatot” annak felderítésére, hogy ki és milyen
szolgáltatásra ment külföldre. Nyitottunk egy állandó irodát is a
külföldi
szervezetek
időnként
Magyarországra
látogató
munkatársainak, illetve szerveztünk nekik tolmácsot stb., hogy le
lehessen dokumentálni a konkrét segítséget. A pénzek behajtása sem
volt egyszerű – itt is mihamarabb ki kellett csikarni ezeket a külföldi
szcientológia szervezetekből. Nem állt meg a biznisz a „wog ünnepek”
miatt sem. 2002. december 25-én is kijöttem a karácsonyi családi
találkozóról (miután Miklós SMS-ben emlékeztetett, hogy ugye nem
felejtettem el a heti bevételi ügyeket), hogy rábeszéljem a
koppenhágai kifizetési igazgatót a heti pénz Western Unionnal
történő elküldésére.
A szcientológia hálózaton belüli egyik elszámolási
problémához köthető az egyik, később a szcientológián belül
hírhedtté vált húzásunk. 2002-ben elég sok olyan ember kezdte el
nálunk az alapképzést, akiket a clearwateri központi szervezet
munkatársai toboroztak Magyarországon. Ők elvileg csak az amerikai
vallási dolgozói vízum megszerzéséig maradtak nálunk.
Nagyrészüknek azonban nem jött össze, így itt rekedtek, és nekünk

kellett etetni és elszállásolni őket. Ezeket ki is számláztuk a
clearwateri szervezetnek, akik persze nem fizették ki. Három hónap
után ráuntunk erre, és arra jutottunk az egyik vezetői meetingen
Miklóssal, hogy ki fogjuk rakni őket az utcára, és nem adunk nekik
enni, ha nem kezdenek el fizetni. Én ezt közöltem is a clearwateri
szervezet képviselőjével, majd megemlítettem a biztonsági főnöknek,
hogy készüljön erre a lépésre. A biztonsági főnök azonban kissé
túlbuzgó volt kötelességei terén, és még aznap (novemberben
jártunk, elég hideg volt már ekkor) ki is lakoltatta az összes, oda
tartozó Sea Orgost. Különösebben nem zavart ez a fajta drasztikus
megoldás. Miklóssal mindketten úgy véltük, hogy nekünk el kell
viselni a hitelezőink zaklatását és nyugtatgatni őket, és azok, akik
miatt nem fizetünk, el voltak zárva ettől a problémától. Úgy éreztem,
eljött az ideje, hogy megtapasztalják a saját bőrükön is a nemfizetés
következményeit.
A clearwateriek megoldották a szállásukat, rólam, Miklósról és
a biztonsági főnökről pedig többoldalas tudomásjelentéseket írtak,
amelyekből az összes létező nemzetközi felsővezetőnek küldtek
másolatokat (Sea Orgos szlengben úgy mondták, hogy „Isten és az ő
anyja” is kapott belőlük). A főbűnös valahogy én lettem, sőt arra
jutottak, hogy én tulajdonképpen elnyomó személy vagyok, aki
titokban rombolja az OTL-t és a Sea Orgot. Miklós egy Hubbardírással nyugtatott, melyben az „öreg” Saint Hill-i vezetői
tapasztalatairól írt. Ebben megemlítette, hogy Saint Hillben a legtöbb
tudomásjelentést azokról a vezetőkről írták a panaszkodó
munkatársak, akik keményen munkára fogták őket. Komolyabb
következménye valóban nem is lett a dolognak, sőt még a tartozást is
kifizették.
A volt Sea Org tagok, az ún. freeloaderek tartozásainak
behajtását is én intéztem. Szerencsétleneket mindennél jobban
utáltuk (ők voltak az eszme elárulói, akik emiatt még a wogoknál is

megvetendőbbnek számítottak), és szinte vallási kötelezettség volt
rájuk akaszkodni, és a létező legnagyobb pszichikai nyomással
kipasszírozni belőlük a tartozást. A kiskorúaknál pedig a (legtöbbször
szcientológus) szülőket kellett vegzálni. A behajtáson kívül a belső
viccelődések céltáblái is ők voltak. Az egyik ilyen freeloader srácot
például azért rúgtuk ki a Sea Orgból, mert megszökött egy lánnyal
együtt, és utána az egész napot úgymond „együtt” töltötték. Miután
kikerült a Sea Orgból, alapított egy kisvállalkozást, és annak
bevételéből remélte törleszteni a tartozását. Amikor Miklóst
tájékoztattam erről a napi termékkonferencián (így hívták a termelési
értekezletet), elmosolyodott, és ennyit kérdezett:
– És vajon mi lett a cég neve? Nyúl Bt.?
A leggúnyosabb megjegyzések azokkal a volt Sea Org tagokkal
kapcsolatban röpködtek, akik a Sea Org otthagyása után gyereket
vállaltak. Ők voltak a „baby boomer”-ek; a Sea Orgban ugyanis azt
vállalták, hogy „boomolják”, azaz fellendítik a szcientológia
szervezeteket. Ehelyett a kisgyereküket (baby) boomolták.
A behajtások során a legnehezebb dolgom a szcientológus
szülőkkel volt. Az egyik kiskorú lány anyukája (a lány kb. fél évet volt a
Sea Orgban, így is összehozott a túlárazott tanfolyamoknak
köszönhetően egy 800 ezer forintos tartozást) nem akart a lánya
helyett fizetni, viszont nyíltan ezt nem mondhatta ki, nehogy bajba
kerüljön emiatt az egyházban. Így arra hivatkozott, hogy ha a lánya
helyett kifizeti a tartozást, akkor felborul köztük a cserearány, és
ezzel Hubbard egyik írása alapján bűnözőt nevel a gyerekéből.
Bosszúból egy kicsit utánamentem a történetének, és ki is derítettem
a helyi misszió segítségével, hogy nyáron bezzeg elvitte külföldre a
lányt nyaralni. Úgy látszik, akkor nem zavarta a „cserearányromlás”.
Hithű Sea Org tagként megvolt róla a véleményem, de mivel gyorsan
kellett a pénz, így könnyebb célpont után néztem. Az anya ezek

alapján nem tűnt túl elkötelezett szcientológusnak, így nehéznek
ígérkezett kiszedni belőle a pénzt.
A pénzvadászat közben szervezési feladatot is kaptunk: be
kellett vezetni a nemzetközi vezetés által készített pénzügyi szoftvert,
amely elvileg minden fillér útját lekövette, valamint Hubbard
rettentően bonyolult pénzügyi rendszerét is maradéktalanul
alkalmazta. Napi 1–2 óra felesleges pluszmunkát jelentett, és
irgalmatlan mennyiségű belső használatra készült papírt is
gyártottunk ennek keretében. A szoftver által készített adatbázisról
időnként másolatot kellett küldeni Koppenhágába és a nemzetközi
vezetésnek, akik így minden apró rezdülésünkről tudtak. A
pénzügyeseket pedig rendszeresen ellenőrizték e-méterrel, és
nagyon durva szankciókkal járt minden apró kihágás.
A pénzügyi átszervezés lebonyolítására és felügyeletére
idehelyeztek egy „kontinentális pénzügyi igazgatót”, aki mindenki
fölött állt pénzügyi döntésekben, beleértve az elvileg nem egyházi
szervezeteket is (pl. a WISE-t, amely egyesületként működött, és az
ABLE-t, amely alapítványként). Stratégiai okokból össze is
barátkoztam vele: nekem kellett meglágyítanom a szívét, és a
megfelelő irányba manipulálnom, ahogy az OTL érdekei kívánták.

Bizottsági ülések, meetingek és egyéb finomságok
Hubbard vízióiból természetesen a bizottságok sem
maradhattak ki, és amúgy is bonyolult szervezési rendszerének
szerves részévé tette ezeket.
Supercargo pozíciómban a következő meetingeken/bizottsági
üléseken kellett részt vennem:
-

naponta (hétfőtől vasárnap) 22:30 – termékkonferencia
(termelési értekezlet a négy alám tartozó osztályvezetővel) –
téma: mi lett meg aznap, mi lesz meg holnap, hogy állnak a
statisztikák napi alapon

-

naponta a termékkonferencia után 23:00 körül ügyvezetői
tanács ugyanebben a témában (Miklós és helyettesei, köztük
én is).

-

hetente egyszer: menedzsment koordinációs bizottság. Ezen
Miklós, a helyettesei, valamint a különféle szcientológia
tevékenységeket felügyelő kisebb szervezeti egységek
vezetői (pl. a WISE, az OSA stb.) vettek részt. Célja a heti
tervek összehangolása volt.

-

hetente, majd naponta egyszer a nagyobb rendezvények
előtt: bázis koordinációs bizottság. A résztvevők nagyjából
ugyanazok, mint a menedzsment koordinációs bizottság
esetén, a rendezvényekkel kapcsolatos teendők egyeztetése
volt a feladata.

-

hetente egyszer: ügyvezetői tanács (Miklós és helyettesei,
köztük én is). Heti tervek egyeztetése, heti termelési kvóták
kitűzése.

-

hetente egyszer: körzeti tanács (a Sea Org bázist érintő
problémás ügyek kezelésének koordinálása) – a becsavarodó
munkatársak, a megszökött emberek, a súlyos etikai
problémák és a többi hasonló ügy volt itt a téma.

-

hetente egyszer: munkatársi gyűlés. Péntek esténként
tartottuk, a következő (szcientológiai) hétre szóló tervek és
feladatok kiosztása volt a téma.

A koordinációs bizottsági ülések gyakran Hubbard írásaival
kapcsolatos értelmezési vitákba fulladtak, vagy Lajos okosságait
kellett hallgatnunk, aki persze mindenhez értett. Nem volt ritka a
kölcsönös vádaskodás és hibáztatás sem, hogy ki mit nem csinált
meg, és ezzel hogyan tette lehetetlenné a másik fél munkáját.
Szerencsére volt pár téma, amelyik oldotta a feszültség és a
halálos unalom között váltakozó hangulatot. Az egyik ilyen a
rendezvényekre történő mozgósítás témája volt. Ezeket hivatalosan
az egyház szervezte, de az úgymond „világi” szervezeteknek is
kötelessége volt ezekre mozgósítani a tagjaikat. Az ABLE vezetője
egyszer megpróbált kibújni ez alól arra hivatkozva, hogy az ABLE által
felügyelt területen nincsenek szcientológusok, hiszen ők Hubbard
„világi” módszereit terjesztik. Persze Miklóst nem lehetett ilyen
könnyen leszerelni, kajánul odavágta, hogy akkor hívják el a
hubbardistákat.
A rendezvények előtt külön feladat volt még a kihelyezett
étkeztetés megszervezése. Pénz híján ugyanis saját erőből kellett
megoldanunk ezt is, külsős cégre nem tudtuk rábízni. A nem
kellőképpen tájékoztatott konyhások elképesztő dolgokat műveltek a
rendezvényeken. Egyszer például hagymával erősen ízesített
bablevest hoztak ki nagy kondérban (melyek némileg hátráltatták a
kommunikációt a nem túl diszkrét hagymaillat és a nem rendesen

megfőtt bab természetes következményei miatt), azt kellett megenni
az egyik félreeső teremben. Ezt szemeteszsákba dobált, némileg
csoffadt szendvicsek egészítették ki, a zsákot pedig egy koszos
munkásruhás konyhai kisegítő hurcolta végig át a rendezvénytermen
az elegánsan kiöltözött szcientológusok között.
A másik színfolt az volt, amikor Lajos szórakoztatott minket a
szabadkőműves világ-összeesküvésről szóló elméleteivel. Ezek fő
forrása a Leleplező c. újság és dr. Drábik János könyvei (elsősorban az
Uzsoracivilizáció és a Kamatkapitalizmus) voltak. Lajos állítása szerint
az abban szereplő adatok „90%-ban megegyeztek” az OSA hírszerzési
adataival, és egybevágtak Hubbard elméletével. Hubbard szerint a
világot valójában tizenkét ember irányítja, akik mind elnyomó,
antiszociális személyiségek, és ők állnak a szcientológia elleni
támadások hátterében, felismerve annak veszélyességét világuralmi
terveikre.
A termékkonferenciákon általában komor hangulat uralkodott.
A kitűzött célok általában eleve irreálisak voltak, így túl sok minden
nem tudott teljesülni. Az egész bolygót sürgősen és gyorsan Clearré
kellett tenni, és a heti terveket ennek szellemében kellett elkészíteni.
Ezekből írta Miklós az összesített heti tervet, amelyet fel kellett
küldeni Walternek jóváhagyásra. Ő pedig csak olyan tervet fogadott
el, amelyikben kellőképpen merész célokat fogalmaztak meg, azaz a
belső szóhasználatban „nagyban gondolkodtak”. Minden más a nagy
cél elárulásának számított.
Ilyen körülmények között természetesen csak humorral tudtuk
oldani az általában síri hangulatot. Két emlékezetesebb momentum
maradt meg bennem. 2002 közepén a zsúfoltság miatt
háromemeletes ágyakat kellett csináltatnunk a szálláshelyként
funkcionáló bérlakásokba. Összeállításukkor kiderült, hogy létrát nem
terveztetett rájuk a karbantartási igazgató. Miklós ilyen fokú

hülyeségre már nem is tudott mit mondani, így csak annyit kérdezett
az illetékestől:
–Szerinted minden munkatárs órarugó-gerincű felpattanó?
Vagy esetleg Szergej Bubka?
A másik ilyen mozzanat a következő célkitűzéssel volt
kapcsolatos: “összeszedni az autóhasználattal és karbantartással
kapcsolatos Hubbard-írásokat és ragaszkodni az azokban leírtakhoz”.
Rákérdeztem a karbantartási igazgatónál, hogy mi lett meg ebből. Egy
darabig gondolkozott, majd közölte:
– Összeszedni összeszedtük, már csak a ragaszkodás hiányzik!

„Orgos népünk győzni fog!”
Ez volt az állandó szlogenünk 2002-ben, az „Éretlenek” c. film
ihlette. Ekkoriban ugyanis a budapesti, „org” státuszú szervezet
felfuttatása elsődleges prioritást kapott. 2002 elején eljutott hozzánk
Waltertől, hogy a nemzetközi vezetés PR szempontok miatt szívesen
venné, ha a budapesti org megnyerné a szcientológián belüli
26
nemzetközi terjeszkedési versenyt, az „LRH születésnapi játékot ”.Az
évtizedek óta működő amerikai és európai orgokra akartak így
nyomást gyakorolni. A budapesti org lett volna a példa arra, hogy
csak az elkötelezettségen és a lelkesedésen múlik a terjeszkedés.
156 org volt a világon, ezeket kellett megelőzni a táblázaton.
2002 elején a 7. helyen állt az org az összesítettben, innen kellett
március 13-ig feltörni az első helyre. Miklós össze is ült Nagy
Tamással, az org vezetőjével kitervelni a módszert. Miklós, a
szcientológiai statisztikák kontrollált alakításának tapasztalt veteránja
tudta, hogy a pontszámok maximalizálása érdekében matematikai
pontossággal kell belőni, hogy melyik statisztika mennyit emelkedjen.
Úgy lehet a legtöbb pontot kihozni, hogy minden héten kicsit feljebb
kellett tolni a statisztikát. A tanfolyamzárásokat és a bevételeket
pedig úgy kellett beosztani a hátralévő hetekre, hogy egyenletesen
26

Már volt róla szó, de ismétlésként: A „születésnapi játék” egy termelési verseny volt,
melyben a világ összes szcientológia szervezete résztvett. A neve onnan eredt, hogy
március 13-tól, L. Ron Hubbard születésnapjától a következő év március 13-ig tartott. A
versenyt maga Hubbard indította el 1983-ban. A különböző szervezetek teljesítményét
heti alapon mérték össze; a „hét” itt a szcientológiai hetet jelenti, ami csütörtök 14:00től csütörtök 14:00-ig tart. A főbb statisztikák emelkedéséért lehetett pontokat kapni;
a számítás alapja az emelkedés mértéke, tehát az saját magukhoz képest elért
teljesítmény volt, nem pedig egy abszolút szám. Minden kontinens Sea Org bázisán volt
egy felelőse ennek, aki hetente kiszámolta a pontokat, az állást és ezt szétküldte
minden szcientológia orgnak. A számoláson kívül lelkesítenie is kellett az orgokat, hogy
nyomuljanak és termeljenek többet.

felfelé menő grafikont produkáljanak. Ennek persze voltak fizikai
korlátai is (például a tanfolyamterem vagy az auditorok véges
kapacitása). Ezen ügyes trükkökkel kerekedtek felül. Az auditorokkal
például megbeszélték, hogy napi 8–10 órát auditálnak a verseny
végéig, utána pedig kivehetnek két hét szabadságot. A
tanfolyamzárások felnyomására pedig befűztek egy csomó
szcientológust néhány rövid, pár nap alatt elvégezhető tanfolyamra.
Persze a lelkesítés sem maradt el – mindenkit behoztak
tanulni, akit csak lehetett, sőt a hajrában már éjszaka is lehetett
tanfolyamokat végezni. Rengeteg pénzt is beszedtek előre az org
regisztrátorai, a nemzeti érzelmekre építve (a magyaroknak kell
megnyerniük a játékot!).
Összejött az első hely.
Nem sokáig ülhettünk a babérjainkon. A nemzetközi vezetés a
sikerünkön felbuzdulva kiadta Walternak, hogy a budapesti orgnak
„Saint Hill méretű” orggá kell válnia. Ennek megértéséhez egy kis
magyarázat szükséges.
Hubbard szerint a bolygó Clearré tételéhez elegendő az, ha a
még ki nem adott OT-szinteket elérhetővé teszi az egyház
(számsorrenden ez a IX-es és X-es szint). Ezek széleskörű elvégzése
ugyanis (legalábbis Hubbard szerint) nagy változásokat fog okozni az
emberiség kollektív tudatában. Többek között óriási érdeklődés
támad a szcientológia iránt, és rengetegen jönnek be az egyházba,
tanfolyamokat és auditálást követelve. Akkora lesz az ún.
„beáramlás”, amelyet a jelenlegi szcientológia struktúra nem lenne
képes kiszolgálni.
Ezért Hubbard meghagyta, hogy ezeket csak akkor szabad
kiadni, ha a bolygó összes orgja legalább akkora méretű szervezet

lesz, mint a London melletti régi Saint Hill-i volt az 50-es évek végén.
Amikor ez megvalósul, ki kell adnia az egyháznak az OT IX és X-es
szinteket, és pár éven belül a szcientológia fogja uralni a világot.
Ez a teória persze leginkább a tagság lelkesedésének (és
folyamatos tejelésének) fenntartására szolgált. Azt már sosem fogjuk
megtudni, hogy Hubbard őszintén hitt-e ebben a teóriában, vagy csak
a szó szerint kozmikus átverésének egy része volt ez is. A nemzetközi
vezetésnek elemi érdeke volt, hogy évente legalább 2–3 Saint Hill
méretű orgot felmutasson. Ezzel el lehet hitetni az átlag
szcientológussal, hogy haladunk a bolygó Clearré tétele felé, és 10–20
éven belül reálisan elérhető ez a cél. Így továbbra is boldogan fizeti az
adományokat a „magas statisztikájú” egyház támogatására, és tovább
tud működni az egész rendszer.
Az egyház legfontosabb árucikke ez az illúzió. Az utópisztikus
álomcivilizáció elérése és az abban betöltött vezető szerep az
egyházhoz tartozás végső jutalma.
A Saint Hill-méret egzakt meghatározásával viszont már
gondok voltak. Hubbard nem írta le pontosan, hogy mit is kellene
elérni ehhez, így az írásaiból okoskodták ki utólag. 2002-ben a Saint
Hill méret hetente legalább 1000 óra auditálást, 40 tanfolyamzárást
és 200 ember tanfolyamvégzését jelentette. Az orgban pedig legalább
20 képzett auditor kellett legyen.
Ezekből leginkább az auditorok terén volt elmaradás.
Magyarországon összesen talán 30 képzett auditor volt, ebből kb.
hatan voltak munkatársak a budapesti orgban. A többiek pedig
nemigen akartak csatlakozni.
Walter megkapta az ukázt, hogy kezelje az auditorproblémát.
A következő rendezvénye előtt ide is utazott. Azt tervezte, hogy a

rendezvényen tart egy lelkesítő, csomó történelmi példával illusztrált
beszédet a magyarok szabadságszeretetéről. (Walter egyébként
valamilyen rejtélyes oknál fogva nagyon jól ismerte a magyar
történelmet. Még az Egri csillagokat is olvasta, Miklósnak többször
példálózott Dobó, Bornemissza és Hegedűs karaktereivel, valamint az
1848-as eseményekkel.) Utána pedig a Sea Org tagok letámadják a
résztvevőket, és keményen rászállnak az ígéretesebb munkatársjelöltekre.
A rendezvény azonban nem a tervek szerint alakult. Walter
túlságosan belelkesült a saját beszédétől, és elkezdett a színpadról
mennydörgő hangján toborozni és kihívni oda a jelentkezőket. Jó
hangosan és lelkesen nyomta, a fizikumához, külsejéhez és erős
német akcentusához passzoló vezénylő, tábornoki stílusban. Páran ki
is mentek, de mivel abszolút nem készültünk erre, csak 15–20 perc
múlva kezdtük segíteni aktívan a nézőtérről. Addigra pedig már leült
a hangulat. A színpadi toborzás összezavarta a terveket, az utána
tervezett egészpályás letámadás is szórványos interjúzássá szelídült.
Walter a rendezvény után önkritikusan megjegyezte, hogy
nem kellett volna színpadi toborzásra váltania, mert nem volt
rendesen előkészítve. Utána némileg komoran hozzátette, hogy
miután lejött a színpadról, odajött hozzá egy wog újságíró, aki rögtön
meg is vádolta azzal, hogy az előző produkció ügyes agymosás volt.
Ennek finoman szólva nem örült, de nem csinált belőle ügyet.
Nem tudtam hová tenni a viselkedését. Két napja itt volt, végig
kedvesen és normálisan viselkedett, sokat viccelődött, és még a saját
hibáit is elismerte. Arra jutottam, hogy valószínűleg a koppenhágai
feszült légkör hozza ki belőle az állatot.
Haladtunk tehát, de még messze voltunk a Saint Hill-mérethez
szükséges személyzeti követelmények teljesítésétől.

A helyzet megoldására megérkezett a nemzetközi vezetés
univerzális problémamegoldója, Fred Harris. Közölte, hogy három
héten belül Saint Hill méretű orgot fogunk csinálni a budapestiből,
hogy a júniusi nemzetközi rendezvényen be lehessen jelenteni. Csak
néztünk, ugyanis már két éve próbáltuk összekínlódni a 20 auditort.
Mr. Harris azonban nem tétovázott – három hét múlvára kitűzte a
helyi Saint Hill-méret elérés időpontját ünneplő rendezvényt, és
közölte, hogy mindenáron össze fogjuk szedni a 20 auditort. Ha kell,
akkor napi 2–3 órát fogunk aludni, de meg kell lennie. Ránk tette
Isten nyomását, és meglepő módon össze is vadásztatta a 14
auditort. Két trükkös módszert vetett be – az emberek egy részét
nemes
egyszerűséggel
átszerződtette
vagy
úgymond
„kölcsönkérette” a kisebb szcientológia szervezetektől (ez elvileg tilos
volt), a nagyobbik részük viszont úgy állt be auditornak, hogy
mindenféle speciális előnyöket kaptak szerződésben rögzítve (több
fizetés és szabadidő stb.). Arra persze vigyázott, hogy ezeket a belső
irányelvekkel ellenes akciókat mások hajtsák végre, és hozzá ne
lehessen semmit sem kötni. Az org emellett (főként Miklós és Mr.
Harris kézi vezérlésének köszönhetően) összekínlódta két héten át az
1000 óra auditálást és a 40 zárást, és ezzel teljesítette a szintet.
A rendezvényre is fel kellett készülnünk. Mr. Harris csak annyit
közölt velünk szűkszavúan, hogy grandiózus show-t kell csinálni, és
fanfárral kell megtenni a nagy bejelentést. Mint kiderült, ezalatt
teljesen mást értett ő, és mást a helyi rendezvényszervezők. Pár
nappal a rendezvény előtt elkezdte kifejteni, hogy mire gondolt –
lézershow, huszárok bevonulása, cigányzenekar, néptáncelőadás stb.
A beszéde alatt a háttérben ahhoz passzoló diák legyenek kivetítve. A
színpadra pedig a megfelelő pillanatban álljon ki az org vezetősége és
a 20 auditor, mindenki szmokingban illetve kisestélyiben.
Csak néztünk, nem hittük el, hogy komolyan gondolja. De
aztán elkezdték szervezni az org munkatársai, abban a biztos

tudatban, hogy az idő rövidsége miatt a kért dolgoknak a fele sem fog
összejönni.
A rendezvény vasárnap délután kezdődött. Mr. Harris szombat
délután kijött megszemlélni az előkészületeket. Ekkor már éreztük,
hogy hatalmas balhé lesz, ugyanis Nagy Tamás elsősorban anyagi
megfontolásokból lefújta az extrák nagy részét. Mr. Harris hallani sem
akart erről, és közölte, hogy ragaszkodik a nagy felhajtáshoz, és
oldjuk meg a pénzt. Azt is kikötötte, hogy szerezzünk pulpitust nagy
szcientológia kereszttel, rakjunk ki egy Hubbard-mellszobrot és egy
nagy Hubbard-képet is, mert különben nem fog kimenni a színpadra
beszélni, nekünk pedig annyi lesz.
Miklós elküldött a kontinentális pénzügyi igazgatóhoz, hogy
sírjak ki belőle párszázezret Mr. Harris kéréseinek teljesítésére. Imre
szerzett cigányzenekart, az egyik OTL-es munkatárs pedig az egyik
szcientológussal szombatról vasárnapra virradóra összeprogramozott
egy lézershowt. A huszárokról szerencsére sikerült lebeszélni, a
néptáncot pedig az egyik profi néptáncos fordítónkkal sikerül házon
belül megoldanunk.
A pulpitust Székesfehérvárról hozattuk, de az LRHmellszoborral gond volt. Az egész országban egyetlenegy darab sem
akadt. Felhívtam a bécsi orgot, és addig könyörögtem a vezetőjének,
míg kölcsön nem adta az övükét. Utána átküldtem pár embert
Sopronból érte, aki elhozták utána Budapestre még a rendezvény
előtt.
Már csak a szmokingokkal volt gond. Nagy Tamás közölte,
hogy ő akkor sem fog szmokingot húzni, ha itt helyben elnyomó
személlyé deklarálják, és egy fillért sem fog fizetni az auditorok
szmokingkölcsönzésére sem. Ez vasárnap reggel történt, és vészesen
közeledett a rendezvény kezdete. Miklós végül meggyőzte Tamást a

szmokingról, én pedig az egyik orgos vezetővel felhívattam az egyik
szmokingkölcsönzőt az otthoni számán, és rábeszéltettem vele, hogy
jöjjön be az üzletébe, és kölcsönözzön szmokingokat az
embereinknek. Az org új pénzügyi vezetője pedig elintézte a pénzt
erre.
A
rendezvény
az
általános
kialvatlanságnak
és
szervezetlenségnek köszönhetően kisebb zökkenőkkel, de nagyjából
simán lement.
Rá 1–2 hónapra megvolt a nemzetközi bejelentés is a júniusi
nemzetközi szcientológia rendezvényen. Ismét csöröghettek a
pénztárgépek az USA-ban, hiszen látszólag hatalmas volt a
terjeszkedés,
megállíthatatlanul
hódított
a
szcientológia
Magyarországon.
A valóság azonban visszaigazolta titkos félelmeinket. Mr.
Harris távozása után kidurrant a felfújt lufi, a termelés visszaesett, az
auditorok jó része pedig lassan lemorzsolódott. Gyaníthatóan erre a
sorsra jutott a többi Saint Hill-méretű org is – a nemzetközi
rendezvények előtt felnyomták a kívánt szintre a teljesítményt, ami a
rendes szervezés hiányának köszönhetően utána visszaesett a régi
szintre.
A Saint Hill-méret után a pécsi missziót vettük célba, orgot
akartunk belőle csinálni. Azonban nagy erőfeszítéseink ellenére nem
tudtuk összehozni a szükséges követelményeket, és egy idő után
csendben lekerült a téma a napirendről.
Év végére megjött a „válasz” az általam javasolt új pénzügyi
rendszerre Walter egyik helyettesének a személyében. E-méteres
kivizsgálást rendelt el az OTL-ben ennek kapcsán, hogy ki a forrása a
nemzetközi és európai vezetéssel kapcsolatos kritikáknak (a beadott

változtatási javaslatot is ennek tekintették, mert csökkentette volna
az egyik felsőbb szervezetnek fizetendő tételt). Természetesen én
lettem az elsőrendű vádlott (gyanúm szerint Miklós igyekezett rám
kenni az egészet, hogy őt ne nagyon vegyék elő). A többi felsővezető
is kapott ugyan némi fegyelmezést, én viszont mehettem ismét
Koppenhágába.
Meglepő módon teljesen kulturált módon bántak velem,
elmaradt a szokásos ordítozás, és fizikai munkára se osztottak be
büntetésből. Az interneten összeolvasott dolgokat pedig próbálták
magyarázgatni a velem foglalkozó emberek. Valamelyest
megnyugtattak, de nem tudták 100%-ban eloszlatni a kételyeimet.
Az egyik ilyen interjúban a nagyfőnököt, Waltert is érintő
internetes sztorikról meséltem. Ennek a híre eljutott Walterhez is, aki
meg is keresett emiatt. Előre rettegtem, hogy le fog üvölteni, de
szerencsére éppen jó napja volt. Kedvesen mosolyogva érdeklődött,
hogy tényleg vannak-e róla sztorik az interneten. Pár szóban
vázoltam, hogy ki és mit írt. (Az európai fordítási egység munkatársa
írta le tapasztalatait Walter sajátos ügyvezetői stílusáról és az
egyházban használatos fordítási módszerek állandó változásairól.)
Nagyot kacagott.
– Na, most már híres vagyok –jegyezte meg, majd elment.
A koppenhágai szervezet supercargojának elnökletével
lezajlott egy etikai bíróság. Ezt előírt számomra egy tanulási
programot, illetve az általam elkövetett kisebb szabálytalanságokat
utólag helyre kellett hoznom. Az enyhe ítéletet azzal magyarázta meg
nekem, hogy tapasztalatból tudja, milyen nehéz döntéseket kell
időnként meghozni ebben a pozícióban, így nem tartja indokoltnak a
durvább büntetést. Ezután visszaküldtek Magyarországra.

Miklós közben úgy döntött, hogy megfoszt minden
tisztségemtől (gyaníthatóan az állt emögött, hogy így akarta
demonstrálni lojalitását, és megúszni az esetleges RPF-et). A
státuszomnál fogva engem csak egy teljes kivizsgálást végző
Tényfeltáró Bizottság mozdíthatott volna el a pozíciómból, de Miklós
egy másik Hubbard-írásra hivatkozva megfordította a sorrendet –
előbb leváltott egy ún. „sürgős direktívával”, utána pedig kérvényezte
a nemzetközi vezetésnél egy Tényfeltáró Bizottság összehívását.
Ehhez megvolt a joga, az irányelvet pedig lehetett így is értelmezni.
Nem harcoltam ellene túlságosan. Az az igazság, hogy nem akartam
még egy 24 órás őrzéssel súlyosbított „etikai kezelésen” átesni, így
rezignáltan beletörődtem a helyzetbe. A Sea Org parancsuralmi
rendszere pedig hozzászoktatott ahhoz, hogy kérdés nélkül
teljesítsem az utasításokat.
A szcientológia sok belső ellentmondása közül ez volt az egyik.
Elvileg voltak jogaim, gyakorlatilag azonban megvolt a hivatalos
módja ezek megkerülésének.
Viszonylag nyugis három hónap következett, asszisztensi
feladatokat végeztem a felsővezetők munkájának segítésére. Ki
tudtam aludni magam, be tudtam tartani a heti előírt tanulóidőt, és
többet tudtam a saját dolgaimmal foglalkozni. Elkezdtem lottózni is,
és hatalmas meglepetésemre pár hét múlva négyesem lett az ötös
lottón (kb. 600.000 forintot nyertem, de üröm volt az örömben, hogy
ha telitalálatom van, akkor két és fél milliárdot nyertem volna…).
Vettem magamnak egy laptopot, így késő esténként és szombat
reggelente ismét tudtam régi szenvedélyemnek, a számítógépes
játékoknak hódolni.
Andinak sem voltam már a felettese így, ami sokat javított. A
már egyébként is harmonikus kapcsolatunkban az új helyzettől
minimálisra csökkentek a súrlódások.

Mondanom sem kell, elég sokakat irritált ez a helyzet. Itt
voltam én, az etikátlan, bűnöző szabotőr, aki most a vezetőkhöz
képest keveset dolgozik, etikátlansága ellenére nyer a lottón, saját
laptopot szerez, saját lakásban lakik, és általában véve elvan, mint a
befőtt, és még saját dolgaira is marad ideje.
2003 februárjának végére végigcsináltam a Koppenhágában
kapott programot, és érdeklődtem tőlük, hogy akkor most mi legyen.
Két hét múlva megjött a válasz. A „nemzetközi igazságszolgáltatási
főnök” (így hívták a belső etikai ügyekben illetékes legfelső
döntéshozót az egyházban) súlyos bűnök és bizonyítékok híján nem
tartotta indokoltnak a Tényfeltáró Bizottság összehívását az
ügyemben. Miklósnak pedig utasításba adták, hogy vonja vissza a
sürgős direktívát, és helyezzen vissza a pozíciómba.
A viszonyunk érezhetően hűvösebb lett ezután a kölcsönös
sérelmek miatt. Miklós részben miattam került bajba, ő pedig a
veszély első jelére engem dobott be a busz alá, ahogy az angol
mondja.
Ekkoriban az foglalkoztatta leginkább Miklóst, hogy milyen
terjeszkedési célt tűzzünk ki az orgnak. Ez azért is fontos volt, mert
kellett valami kézzelfogható dolog, amivel lelkesíteni lehetett a
tagokat, és további hozzájárulást lehetett belőlük kicsiholni.
Az egyház nemzetközi pénzügyi irodája közben egy házaspárt
(Zsuzsa és Csaba) küldött a pénzügyek felügyeletére. Két veterán Sea
Orgosról volt szó, akik már a szcientológia magyarországi indulásakor
beléptek. Zsuzsa lett az FBO, Csaba pedig az ő marketingért felelős
helyettese. Ők a Saint Hill-méret elérése óta elkezdtek azon ügyködni,
hogy az org saját épületet vásároljon, és pár adománygyűjtő
rendezvényt is lebonyolítottak már. A célpont a Wallis tulajdonában

álló egykori MATÁV telefonközpont volt, közvetlenül a Lehel piac
mellett.
Nekem nagyon megtetszett a kezdeményezés, az épület is
alkalmasnak tűnt a célra. Feldobtam Miklósnak, hogy mögé kellene
állnunk, és be kellene szállnunk a projektbe. Az sem volt
elhanyagolható szempont, hogy ha mi is szedünk be pénzt erre a
publikoktól, akkor a szokásos 10% jutalékot elkérhetjük. A
vásárláshoz milliós nagyságrendű adományokra volt szükség,
amelyeknek a jutaléka már szép összeg.
Az eredeti terv az volt, hogy Magyarországon a korlátozott
anyagi lehetőségek miatt összeszednénk egy 100 millió forint körüli
összeget (ennyire saccoltuk a maximálisan beszedhető pénzt), a
többire pedig a nemzetközi vezetéstől kérnénk hitelt (erre
hivatalosan volt lehetőségünk). Zsuzsáék már össze is állították a
hitelkérelmet, és pár millió forintot már be is szedtek erre a célra.
Némi egyeztetés után megszületett a megállapodás, és
júniustól ketten együtt vezettük az épületszerzési projektet.

Kilencedik fejezet
Pénzszerzés az épületre
A Váci úti fiúk
Három fő feladatunk volt. Az első és legfontosabb, hogy a
Wallis ne adja el másnak, amíg megoldjuk a pénzügyi részt. A
második: a nemzetközi vezetésből valahogy kicsikarni egy kedvező
választ a beadványunkra. A harmadik pedig a pénzszerzés a tervezett
önrészre.
A tárgyalásokkal tudtuk ugyan húzni az időt, de szeptemberre
a Wallis megunta az ígérgetéseket, és komolyan elkezdett tárgyalni
egy orosz hátterű céggel. Összeült a haditanács az OTL-ben, és
mozgósítottuk lobbitevékenységre a Wallis fő tulajdonosának, Veres
Tibornak az egyik vadásztársát, aki régi, megbízható szcientológus
volt. Ő be is vitte Tóth Imrét Veres úrhoz. Imre lehetőségei igencsak
szűkre szabottak voltak, sokat nem tudott tenni az ügyben.
Végül el is adták az ingatlant az oroszoknak. Az épület azonban
túlságosan tetszett nekünk, továbbá minden beadvány arra volt
összerakva, így elkezdtünk az oroszokkal tárgyalni. Nem zárkóztak el
az eladás elől, de jóval többet kértek az épületért, mint a Wallis.
December végére azonban meglepő fordulatot vettek az
események. A nemzetközi vezetés egyik pénzügyi fejese elkezdett
érdeklődni a projekt iránt, és pár telexváltás után már ott tartottunk,
hogy akkor küldene két embert Budapestre letárgyalni az adásvételt
és a feltételeket.
Eleinte mindenki nagyon örült. Egy hét múlva azonban jött egy
újabb telex, amelyben közölték: ne is álmodjunk arról, hogy pénzt

adnak, szedjük össze a magyar szcientológusoktól a vételárat, ez
most a nemzetközi stratégia.
Ezt nem nagyon értettük, de kénytelenek voltunk beletörődni.
A pénzszerzés egyébként nem állt túl fényesen a végső cél
tekintetében. 60 millió körüli összeg gyűlt össze eddigre. A
felajánlások többségét a Zsuzsáék által szervezett ún. tőkeszerző
rendezvényeken hozták. Férjével együtt írtak egy színdarabot „Asterix
Pannóniában” címmel, amelyben Asterix és Cézár vetélkedését
adaptálták a magyar szcientológia viszonyaira, tele popkulturális
utalásokkal Tarantino-stílusban. A színészeket pedig az org
munkatársai közül verbuválták.
Az OTL egyik munkatársa is kapott egy rövid, de annál
fontosabb szerepet a darabban, mint „Tom Cruise”. A srác ugyanis
nagyon hasonlított Tom Cruise-ra; ha napszemüveget húzott, akkor
könnyen össze lehetett téveszteni vele.
Úgy volt felépítve a cselekmény, hogy bizonyos pontokon
megállt a darab, és csak akkor ment tovább, ha a nézők bizonyos
mennyiségű „téglát” (1 tégla = 250.000, azaz kétszázötvenezer forint)
felajánlottak a budapesti org épületének megvásárlására. Az ötlet és
a megvalósítás is jó volt, a rendezvény után pedig fokozatosan
beszedtük a felajánlásokat.
Két színes magazint is kiküldtünk a nagy tervről – egyet
azoknak, akik már legalább egy lépést tettek a Hídon (3000 ember),
egyet pedig az összes olyan embernek, aki legalább egy Hubbardkönyvet vásárolt és megvolt a címe (kb. 40.000 fő). Nekik
természetesen teljesen hétköznapi nyelven fogalmaztuk meg a
terveinket és eredményeinket, és két sárga csekket is mellékeltünk a
befizetés megkönnyítésére. Az egyik 2000 forintra volt kitöltve, a
másik üres volt.

Természetesen a könyvvásárlók között akadt olyan, aki már
finoman szólva nem szimpatizált az egyházzal. Egy „L. Ron Hubbard”
nevű feladó egy hódmezővásárhelyi címről küldött is 1 forintot az
egyik ilyen kitöltetlen sárga csekken.
Túl sok pénz ebből az akcióból nem folyt be, de március
végére elértük a 80 milliót, és ezenkívül volt még kb. 120 millió
forintnyi ígéret (az ígéreteknek azonban csak kb. a fele volt
realisztikus). Ekkor azonban megtorpant a lendület, kifogytunk az
ötletekből, és nagyjából mindenkivel beszéltünk már, akitől pénzt
reméltünk.
Más épületeket is megnéztünk, mivel a Váci útit túl drágának
tartottuk, de egyik sem volt túl jó vétel.
A projektet az eddigi eredmények alapján egyre inkább
kudarcnak vélte az európai vezetés. Elő is írtak nekem egy újabb kör
gyónást, ahol ismét végigvettük az összes „bűnömet”, illetve az 1998
óta elkövetett szabálytalanságaimat. Erre is kaptam egy tanulási
programot, amit végigcsináltam. Az auditorom Károly volt, aki a
feleségével, Judittal együtt továbbra is keményen igyekezett
bemószerolni Miklósnál. Az auditálásról készült jelentésben is
igyekezett nagyon rossz fényben feltüntetni, sőt az európai
vezetőknek is küldött másolatokat a leváltatásom érdekében.
Addig sugdolóztak Miklós fülébe, amíg meg nem szüntette a
projektet. Nem akart azonban még egy buktát az azonnali
lefokozásommal, így 2004 áprilisában az előző pozíciómba helyezett
vissza. A viszonyunk azonban már eléggé megromlott. Amikor
Miklánék valami miatt nem voltak az OTL-ben, akkor egész jól együtt
tudtunk dolgozni, és normálisan el tudtunk beszélgetni az OTL
mindennapi, ügyes-bajos dolgairól. De amint megjelentek, Miklóst
mintha kicserélték volna, a legapróbb dolgok miatt is rögtön ordított.

Én mindenesetre tettem a dolgom, hiszen teendő
természetesen akadt bőven. Visszatértek a hosszú éjszakák (rengeteg
fordítanivalót kaptunk Miscavige legújabb világmegváltó ötletéhez
kapcsolódóan), valamint ott voltak a szokásos pénzügyi problémák is.
Folytattam a volt Sea Org-tagok tartozásainak behajtását is, bár egyre
kevesebb meggyőződéssel. Kezdett határozottam elegem lenni abból,
hogy bármit és bármennyit is teszek le asztalra, sosem lesz elég vagy
elég jó. Az is rosszul érintett, hogy a jelek szerint továbbra is utáltak
bizonyos európai vezetők, továbbá az OTL-ben már hárman is aktívan
próbáltak egyszer és mindenkorra megfúrni – Lajos továbbra is
bennem látta a problémák forrását, Miklánék pedig a jelek szerint
kicsinyes bosszúvágytól hajtva próbáltak elégtételt venni.
Nem voltam túl jó lelkiállapotban. Egyre inkább úgy láttam,
hogy a bolygó bizony nem lesz Clear belátható időn belül. Néha,
amikor az OTL-ből átsétáltam az orgba, és kicsit kinéztem a fejemből,
akkor
elgondolkoztam
a
szcientológia
valós
helyzetén
Magyarországon. A „wog világ” ugyanis a jelek szerint ügyet sem
vetett arra, hogy mi éppen megpróbáljuk Clearré tenni a Földet. Az
emberek nagy többségének fogalma sem volt a létezésünkről; akik
pedig tudtak rólunk, azok többnyire csak negatívumokat hallottak.
Lassan kilenc éve voltam már aktív szcientológus, és dolgoztam
szívvel-lélekkel a szent célért. Magunkhoz képest sokat haladtunk, de
a végső cél tekintetében szinte semmit.
Az sem volt túlságosan megnyugtató, hogy kilenc év után sem
oszlottak el maradéktalanul a szcientológiával kapcsolatos kétségeim
(nagyon halványan ugyan, de jelen voltak a gondolataim közt).
Megnyugtatásra és valami visszaigazolásra vágytam, illetve szerettem
volna látni valami működőképesnek tűnő tervet a bolygó Clearré
tételére, amelyik nem csak általánosságokat tartalmaz.

A Buffalo-projekt
2004 júliusában Miscavige ismét megtalálta minden probléma
okát. Két ember érkezett az európai vezetéstől, és megnézetett
velünk egy háromórás tájékoztatót, ahol Miscavige elemezte a
szcientológia jelenlegi helyzetét a világ minden tájáról összehívott OT
VIII-asoknak, és beszélt a jövőbeli terveiről.
A szöveget előzetesen megkaptuk fordításra. Véletlenül két
verziót küldtek, melyeknek összehasonlítása során kiderült, hogy a
beszédeit utólag cenzúráztatja. A második verzióból ugyanis kimaradt
két mondat. Az egyikben arról beszélt, hogy az egyik, nemrég vásárolt
épület környékén sok volt a strici és a prostituált, a másikban pedig az
egyik orgra panaszkodott (csak rossz hírek jönnek onnan). Ebből is
látszott, hogy egyrészt nem akarják, hogy a szcientológusok olyannak
lássák a legfőbb vezetőt, aki ilyen szavakat használ, másrészt pedig
nem akarták, hogy ő is megerősítse: van, ahol rosszul megy az
egyháznak. Az első verzió is valószínűleg már egyszer át lett dolgozva.
Miscavige két fő dologról beszélt – az egyik az ún. ideális orgkampány. Ennek az volt a lényege, hogy a világ minden egyes
orgjának (mind a 150-nek) egy legalább 3000 négyzetméteres
épületet kell vennie saját magának, a saját híveitől összeszedett
pénzből. Pár stratégiai fontosságúnak ítélt helyszínen központilag
fogják ezeket finanszírozni, mindenhol máshol helyileg kell megoldani
ezt a problémát. Budapest nem tartozott a fontos helyszínek közé, így
a teljes összeg előteremtése ránk maradt.
Ennek indoklása egyszerű volt. Először is kimondta az eddig
kimondatlan igazságot: bár a szcientológia nagyon elterjedt az 1950es alapítás óta, a bolygó Clearré tétele területén azonban Miscavige
szavaival élve „alig karcoltuk meg a felszínt”. Ez a problémát hivatott
orvosolni az ideális org program – Miscavige a Föld minden nagyobb

városába hatalmas orgépületeket álmodott, melyek társadalomra
gyakorolt hatása indította volna be ténylegesen a bolygó Clearré
válását.
A másik nagy kampány Hubbard 18, szcientológiával
kapcsolatos könyvének (belső nevén „az Alapok”), és az összes általa
tartott nyilvános kongresszusnak a kiadása volt. Ezeket egy hónap
múlva ki akarta adni. (A kongresszusok végül októberben ki is jöttek,
de a könyvek két évet csúsztak.)
A tájékoztatót az alaposság jegyében minden egyes
munkatársnak háromszor végig kellett néznie. Rövidesen érkezett is
Waltertől az ukáz – újra be kell lendíteni a pénzszerzést, és még az
idén találni kell egy épületet, és meg kell vásárolni, 2005. március 13ra pedig teljesen felújítani azt. Az ünnepélyes megnyitón pedig lehető
legtöbb mozgósítható magyar „wog” vezető mondjon beszédet, de
legalább legyen ott pár celeb, és a főpolgármester is mondjon egy, a
szcientológiát méltató beszédet.
Instrukciókat kaptunk a teendőket illetően. Ez elsősorban az
egyik amerikai org (Buffalo) épületének pénzszerzési és vásárlási
projektjeinek tapasztalataiból állt össze. A legfontosabb pontja az
volt, hogy nyerjük meg valamelyik gazdag szcientológust az
adományszerzési projekt vezetésére (lehetőleg a leggazdagabbat).
Ezt úgy kellett tálalni az illetőnek, hogy a saját érdekében történik; ne
érezze úgy, hogy csak őt találják meg, ha pénz kell. Minél többet
összeszed másoktól, annál kevesebbet kell neki adni. De
természetesen ott volt a hátsó szándék is: annyit kell majd másokat
győzködnie az adományozás fontosságáról, hogy útközben magát is
meggyőzi, és sokkal többet fog adni az eredetileg tervezettnél.
Az adományszerzés „technológiájáért” ismét külső forráshoz
nyúlt az egyház: el kellett olvasni Jerold Panas amerikai

adományszerző „Giving” c. könyvét. Pár szabályt azért elárultak
belőle, a legfontosabb a következő volt: az adományok 90%-át az
adományozók 10%-a fogja odaadni. Téves az az elképzelés, amely egy
nagy projektnél széleskörű támogatói bázisra akar építeni.
A rövid instrukciókat egy utasítás is követte: küldjünk ki egy
missziót, amelyik tényleg össze is szedi a pénzt (kb. 500 millió
forintot), talál egy megfelelő épületet, és megveszi azt az egyháznak.
Egyértelmű volt, ki fogja kapni ezt a feladatot. Nem
mondhatom, hogy örültem neki. Nagyjából tisztában voltam a
magyar szcientológusok anyagi lehetőségeivel. Nem volt lehetetlen
ennyi pénzt összeszedni, de ehhez óriási áldozatokra kellett rávenni
pár embert. Ezeket az embereket természetesen már a Váci úti
épület kapcsán is sokszor megkerestük, és amit lehetett,
befizettettünk velük.
Egy megoldás természetesen volt – a magánszférába való
behatolás végsőkig fokozása, és a létező legerőszakosabb nyomulási
és manipulációs technikák kíméletlen használata. Ezekhez egyszerűen
nem éreztem az erőt magamban. Volt egy határ, amit sosem tudtam
átlépni a pénzszerzés területén; azt a pontot, ahol már túlságosan
fájdalmas vagy kellemetlen lett volna az illető számára, ha tovább
erőltetem a pénzadományt. Tudtam, hogy ezen el fogok majd bukni,
de aztán jó Sea Org tagként elfogadtam a megbízást. Ez volt a
kötelességem, nem dönthettem másként a megérzéseim ellenére
sem.
A küldetés elején elolvastam a Jerold Panas-féle könyvet. Az
elmúlt nyolc évben szinte kizárólag Hubbardtól olvastam képzési
anyagokat, így furcsa érzés volt kezembe venni egy „wog” szerző
könyvét. Hubbard ugyanis külön irányelvet szentelt a „hamis
adatoknak” és azok veszélyességének. Még egy auditáláshoz hasonló

eljárást is kifejlesztett a hamis adatok „lefejtésére”. Ennek az
eljárásnak az volt a célja, hogy minden „hamis” adatot (amelyek
eltértek a hubbardi világképtől) megtaláltasson az illetővel, és a
szcientológia igazságaira cserélje azt az elméjében. Így az
átlagszcientológusokhoz hasonlóan én is féltem a hamis adatoktól, és
csak olyan szakkönyvet mertem a kezembe venni, amelyet az egyház
engedélyezett.
A könyv egyébként igen jó volt, sokat tanultam belőle.
Hubbard írásaival ellentétben könnyen érthető volt, nem kaptak
benne helyet a témához nem tartozó, viccesnek szánt anekdoták, és
egész használható információkat tartalmazott. Mivel már szereztem
némi tapasztalatot az adományszerzés területén, volt is mivel
összehasonlítani az ott leírtakat. A könyv így valamit javított a
kedvemen és a lelkesedésemen, de még mindig nagyon távolinak és
ködösnek tűnt a kitűzött cél. Abban reménykedtem (nem alaptalanul,
ismerve a nagyfőnököt és módszereit), hogy Miscavige valamelyik
rendezvényen kifejti majd ezt a tervet, és talán tőle majd jobban
elfogadják, és jobban a zsebükbe nyúlnak.
Előbb azonban két kisebb pénzügyi problémát kellett
megoldanom. Hárommillió forintot össze kellett szednem a
Szcientológusok Nemzetközi Szövetségének (nekem kellett
irányítanom az OTL-eseket ebben), illetve részt kellett vennem a
magyarul frissen megjelent Hubbard sci-fi, „A csillagokba” (eredeti
címe: To the Stars) közvetlen értékesítésében (ebből 150 darabot el is
adtam). Ezek abszolválása után neki is vágtam a nagy feladatnak.
Walter instrukcióinak megfelelően ismét megkerestük a
leggazdagabb szcientológusokat, valamelyikkel be akartuk vállaltatni
a pénzszerzést.

A lassú víz végül elmosta a partot, kitartásunk meghozta az
eredményt. Sikerült elérnem, hogy a három kulcsfigura (a legnagyobb
WISE konzultáns cég vezetője és a két leggazdagabb szcientológus)
alakítson egy bizottságot a pénz összeszedésére.
Mivel sok pénzről volt szó, nem volt mindig zökkenőmentes az
együttműködés. Az egyik nagy felajánló például szerdán feljött
vidékről, és előzetes bejelentés nélkül hozott magával hárommillió
forintot az épületre. Mivel úgymond „senki sem kérte el tőle”, szépen
vissza is vitte magával, így le kellett menni a pénzért. Ennél
drasztikusabb lépésre a „szellemi szabadságukat” féltő
szcientológusok nem vállalkoztak, az ellenállás kimerült ilyen apró
húzásokban.
Ezektől eltekintve lassan kezdett felpörögni a pénzszerző
gépezet. Sajnos a lelkiállapotomon ez sem segített. Miklós finoman
szólva nem volt elégedett a haladással, és egyre türelmetlenebb lett.
Miscavige vesszőparipája egy Hubbard-idézet volt ekkoriban,
miszerint téves az az elképzelés, hogy hosszú ideig tart felépíteni
valamit. A helyes hozzáállás az volt szerinte, hogy az ideális
orgépítéskor mindent AZONNAL és EGYSZERRE kell odarakni, hogy
„ne menjen bele az idő”. „Hamis adat” az is, hogy fokozatosan kell
építkezni.
Ennek fényében valóban nem volt sikeres a projekt. Heti
átlagban csak kb. egymillió forint folyt be az épületvásárlásra. Én az
állandó nyomás, a folyamatos cseszegetések, a hatalmas cél és az
annak el nem érése miatt érzett lelkiismeret-furdalás miatt pedig
kezdtem összecsuklani. Sea Org pályafutásom során először
elkezdtem menekülni – „tárgyalni megyek” felkiáltással időnként
céltalanul sétáltam egy félórát a városban. Ezt egyfajta szellemi
önvédelemből tettem; úgy éreztem, hogy ha nem lazítok időnként,
akkor be fogok csavarodni.

Régi szenvedélyemnek, a számítógépes játékoknak is
elkezdtem újra hódolni, megvettem párat a laptopomra az eladások
után kapott jutalékaimból. A Bioware által készített számítógépes
szerepjáték, a Baldur’s Gate első és második része igencsak
elgondolkoztatott. A sztori egy olyan alapvető kérdés körül forgott,
amellyel sokszor szembesültem a különféle egyházon belüli
problémáim során: leküzdi-e valaki a benne rejlő gonosz
késztetéseket, és azok antitézisévé válik, vagy pedig átadja magát a
pusztító impulzusoknak, és azokból próbál erőt meríteni.
A különféle etikai ügyeim is többnyire erre koncentrálódtak –
a szcientológia belső hitrendszere szerint mindannyiunknak vannak
ún. „rejtett gonosz szándékai”, amelyek egyéntől függően kisebb vagy
nagyobb mértékben befolyásolják mindennapi cselekedeteinket.
Hubbard elő is írta az ügyvezetőknek, hogy az ezeket kezelni hivatott
auditálásokat előbb-utóbb meg kell kapniuk. Túl sok értelmét
azonban már akkor sem láttam ezeknek a célozgatásoknak. Az
általános mentális egészségnek ugyanis nem nagyon használt azon
tűnődni, hogy vajon milyen rosszindulatú késztetések vannak mélyen
eltemetve az elménkben, és azok miből fakadnak.
Szeptemberben jött az újabb csapás, megint én kerültem a
céltáblára: Miklós behívott magához, és közölte, hogy egyszer és
mindenkorra tisztázni akarja a státuszomat, ezért egy Tényfeltáró
Bizottságot hív össze az ügyemben. Úgy adta elő, hogy ez most nem
büntetésből lesz, hanem tényleg azért, hogy tiszta vizet öntsenek a
pohárba. Cserébe azt kérte tőlem, hogy mondjak le önként a
tisztségemről (hivatalosan még mindig az egyik helyettese, a
supercargo voltam). Hittem neki, és beleegyeztem ebbe.
A pénzszerzés persze gőzerővel folytatódott tovább. Újabb
instrukciót kaptunk: fordítsuk le az „Üzenet Garciának” c. Elbert
Hubbard-írást (ugyanis a mi Hubbardunk is javasolta ennek

használatát), majd osszuk ki a pénzszerző bizottság tagjainak, és
mindenkinek, aki pénzszerzéssel foglalkozik. Az egyház szellemi
tulajdonnal kapcsolatos képmutató magatartása itt is megnyilvánult –
a füzetek után egy fillért sem fizettünk a valódi jogtulajdonosnak, sőt
pár hónap múlva az egyház könyvkiadója, a New Era jelentette be az
igényét az úgymond elmaradt jogdíjra. A füzeteket mindenesetre
kinyomtattuk. Az idealis.org internetcímen pedig weboldalt is
készítettünk a projektnek, bankkártyás adományozási lehetőséggel.
2004 októberének végén váratlan dolog történt. A
Szcientológusok Nemzetközi Szövetségének rendes évfordulós
ünnepségén (kaptunk róla egy DVD-t, és le kellett vetíteni a magyar
szcientológusoknak) Tom Cruise megkapta az egyház legnagyobb
kitüntetését „terjesztési” munkája elismeréseként. Miscavige
ráadásul az általa ismert legelkötelezettebb szcientológusnak
titulálta. Ha ez nem lett volna elég, pár nap múlva jöttek Európából a
Tom Cruise-os videóval pénzt gyűjteni a Szcientológusok Nemzetközi
Szövetségének, ennek kapcsán agyba-főbe dicsérték Tomot.
Az egész történet rendesen ki is verte nálam a biztosítékot. Itt
szívok hét éve a Sea Orgban, éjjel-nappal dolgozom az egyházért, és
még folyamatosan ütik is a fejem, Tom Cruise-t pedig, aki csak az
utóbbi 1–2 évben volt igazán aktív a szcientológia népszerűsítésében,
kitüntetik. Tom Cruise-t amúgy sem kedveltem – ő testesítette meg a
szememben az amerikai kultúra negatív vonásait. Ráadásul nem is
volt Sea Org tag, hanem csak egy publik, akiket magunk között csak
lúzer dilettánsoknak tartottunk, mert nem vállalják fel a felelősséget
a bolygó Clearré tételéért.
Az egész Tom Cruise-os eseménysorozat kapcsán a celeb- és
politikai lobbivonalat is újraélesztettük. Én megpróbáltam bejutni
Gyurcsány Ferenc akkori sportminiszterhez. Kaptam is időpontot, de
végül csak a titkárnője fogadott, vele beszélgettem egy kicsit, aztán e-

mailben küldtem neki pár okosságot Hubbard PR-módszereiből (erre
nem reagált). Csányi Sándor szcientológus vadásztársát is
megpróbáltuk aktivizálni arra, hogy szerezzen kedvezményes OTPhitelt, de kihúzta magát a feladat alól. Egerszegi Krisztina neve merült
még fel lehetséges támogatóként, ugyanis még a ’90-es évek elején
elvégezte az egyház méregtelenítő programját. Végül nem találtuk ki
a megfelelő megközelítési módot, így őt nem kereste meg senki.
Hirtelen ötlettől vezérelve megszereztük Tom Cruise és John
Travolta címét is, és mindkettőnek írtunk adománykérő levelet.
Válasz helyett a nemzetközi vezetéstől jött egy levél nekem, hogy
ilyennel ne próbálkozzunk, mert tőlük csak arra kijelölt emberek
kérhetnek pénzt. Azt is kilátásba helyezték, hogy ha még egyszer ilyen
történik, annak súlyos következményei lesznek.
A tagokra is nagy nyomást gyakoroltunk, hogy kerüljenek be
döntéshozó helyekre, és Hubbard „Mit várunk el egy
szcientológustól?” c. írását lobogtattuk nekik:
„A gyáraink, a kereskedelmi központok, otthonaink és a
lakóközösségek:
ezeken
a
helyeken
akarunk
képzett
szcientológusokat. Ez az egyetlen módja, hogy rajta legyünk a világ
zsúfolt, de még egészséges kommunikációs vonalain.
(…)
Mi nem orvosok vagyunk. A világ problémamegoldói vagyunk.
Amikor nyerésbe viszünk egy vállalatot, akkor az egész világ nyer.
Amikor nyerésbe viszünk egy lakóközösséget, akkor mindannyian
nyerünk.
Egy teljes idős szcientológus jobbá teszi az életet, akárhol is
van. És ez bárki számára elegendő profi tevékenykedést biztosít.

Mit várunk el tőled? Azt, hogy válj a lehető legjobb
szcientológussá, kerülj a világ komm-vonalaira, és hozz létre nagy
nyereséget ott, ahol az számít. Nem várjuk el tőled, hogy kifüggessz
egy cégért, mint egy orvos, és magánpraxisba fogj. Tisztelni fogunk,
ha ezt teszed. De épp ennyire fogunk tisztelni és még jobban, ha
profiként kiképződsz, és elindulsz kifelé és felfelé az akció és az élet
világában.
Törekedj a kulcsfontosságú helyekre minden lehetséges
módon – mint a nőegylet vezetője, egy vállalat személyzeti
igazgatója, egy jó zenekar vezetője, az elnök titkára, a kereskedelmi
szakszervezet tanácsadója – bármilyen kulcsfontosságú helyre.
Legyen belőle jó megélhetésed, legyen jó autód, de végezd el a
munkát, kezeld és javítsd az embereket, akikkel találkozol, és hozz
létre egy jobb Földet." – L. Ron Hubbard
Októberben új segítőt is kaptam, egy újonc Sea Org tag,
Harmath Krisztián személyében. Nagy fogásnak számított az illető,
ugyanis fiatal, sikeres és tehetős vállalkozó volt (egy pirotechnikai
eszközök forgalmazásával foglalkozó cég résztulajdonosaként), saját
BMW-jét is hozta magával a csapat erősítésére. Rövid ideig tartott a
felállás, ugyanis Miklós váratlanul megcserélte a szerepeinket –
Krisztián lett a projekt vezetője, én a helyettese, Miklós pedig aktívan
részt vett innentől a támogatók megkeresésében.
Azzal indokolta, hogy a projekt egyszerűen nem hozza az
elvárt számokat, Krisztián pedig már bizonyította vállalkozóként, hogy
„be tudja vonzani” a pénzt.

A Puskin utcai épület
Az ideális org épületére új jelöltet találtunk. Egy volt
szakszervezeti székház bizonyult a legjobbnak a szóba jöhető
épületek közül, és nekem kellett összeraknom a megvásárlásához
szükséges kérvényt. Ez kb. egyhetes munka volt (kellett hozzá egy
teljes építészi szakvélemény, és az összes helyiséget is le kellett
fotózni), fel is küldtük jóváhagyásra a Los Angeles-i nemzetközi
központba.
Krisztián és Miklós közben a pénzszerzésen dolgozott,
igyekeztek a gazdagabb szcientológusokat mindenféle rendezvények,
órákon át tartó beszélgetések és egyéb eszközök segítségével
megpuhítani. Sokkal eredményesebbek nem voltak, mint mi, de tény,
hogy jobban be tudták vonni az „elitet” a projektbe.
Az én fő feladatom az épületvásárlás jogi hátterének
kidolgozása lett, ráadásul az OSA-sokkal kellett együttműködnöm ez
ügyben. Szerencsére Lajos nem nagyon folyt bele, hanem kiadta a
jogi osztályvezetőjének az ügyet, így nem kellett vele is egyeztetnem.
A legfontosabb szempont az volt, hogy az egyház ne veszíthesse el az
épületet, az „elnyomó” kormányzat semmilyen jogcímen se vehesse
el. Több lehetséges forgatókönyv is volt, legvalószínűbbnek az tűnt,
hogy épület végül egy külföldi, az egyház irányítása alatt lévő
offshore non-profit vállalkozás tulajdonába menjen át. Ezt és ennek
alternatíváit kellett minden oldalról körbejárnom.
Külsős szakértőt is bevont az OSA az ügybe; valamilyen
rejtélyes oknál fogva pont azt a Pelikán Józsefet találták meg, aki az
Orbán-kormány idején olyan eredményeset alakított az APEH-ben.
Pelikán urat többször is meglátogattam az OSA jogi
osztályvezetőjével, és kedélyesen elbeszélgettünk a tervezett
tranzakció részleteiről. Pelikán úr arcáról le lehetett olvasni, hogy

fehérgalléros bűnözőknek gondol minket, és úgy tárgyalt velünk, mint
egy sztárügyvéd a maffiózó kliensével. Ekkor még úgy véltem, hogy a
szcientológia egyház egy rendkívül etikus szervezet, így egyáltalán
nem tetszett az OSA ezen választása.
A projektben ezenkívül az én feladatom volt a beígért, de
valamiért problémás épületadományok behajtása. Ezzel egész jól
haladtam, 2004 októbere és 2005 áprilisa között közel 27 millió
forintot gyűjtöttem be.
Miscavige közben beindította a szcientológia anyagok
újrakiadási kampányát. Kétségtelenül igen jól értett ahhoz, hogy a
szcientológusoknak bármilyen pofátlan lehúzást eladjon, ezen a téren
most sem okozott csalódást. Nagy hírveréssel az egyik őszi
rendezvényen elő is húzta a legújabb nyuszit a kalapból. Az anyagok
újrakiadási kampányát elkeresztelte „A tudás aranykorának”, és első
körben piacra dobatta CD-n az összes, még Hubbard által
személyesen tartott kongresszus hanganyagát átiratokkal és
szójegyzékekkel. Az árazás Miscavige szerint baráti volt, de valójában
nagyon vastagon fogott az a bizonyos ceruza. A 18 előadássorozat
(sorozatonként kb. 6–12 előadás, tehát ugyanennyi CD és átirat)
összesen kb. 650.000 forintba került csomagkedvezménnyel. A teljes
csomag ráfért volna már akkor is mp3-ban tömörítve egyetlen
lejátszóra (ha tényleg a tudás terjesztése lett volna a cél), de nyilván
nagyobbat lehetett kaszálni a flancos műanyag dobozos, egy CD – egy
előadás kiszereléssel. Persze ezt sem került túl sokba legyártani,
hiszen Miscavige szerint a hemeti központi bázison egy
csúcstechnológiás CD-gyártósort szereltek fel, és többi elemet is
házon belül gyártották le a fillérekért dolgozó Sea Org tagok. A
bekerülési költség így a teljes ár 5%-át sem érte el.

Miscavige tervében mi, mezei Sea Org tagok is fontos szerepet
kaptunk – nekünk kellett hatalmas mennyiségben eladnunk az ő
zsenialitásának köszönhetően újrakiadott anyagokat.
Azt gondoltuk, hogy korábban is vérre ment az eladási kvóta
teljesítése, és tovább már nem nagyon fokozható a nyomás és az
igyekezet.
Tévedtünk.
Walter a kvótaelérése érdekében gyakorlatilag az összes,
valamennyire eladni képes Sea Org tagot pozíciótól függetlenül
ideiglenesen teljes idős értékesítővé tette. Hatalmas táblázaton
vezettük név szerint, hogy ki vette már meg a teljes csomagot, illetve
ki az, aki csak párat vett meg az összesből. Kétfős értékesítő
csapatokat alakítottunk, és felosztottuk egymás között az összes
olyan embert, aki „kvalifikált” (ez a belső elnevezése annak, hogy van
rá elég pénze) volt a teljes csomagra. Nekem és társamnak
Nyíregyháza és környéke jutott, plusz a budapestiek közül páran.
Összesen négy csomagot adtam el egyedül, társammal együtt pedig
még hármat. Szerencsére ez három hét alatt lecsengett, és
visszatérhettem az épületprojektre.
Túl sokat nem tudtam foglalkozni vele, mert Miklós
természetesen továbbra is nekem passzolta le azokat a pénzügyi
problémákat, amelyekkel nem akart foglalkozni. Az egyik az IAS-nek
történő pénzszerzés volt, ami év végén újra aktuálissá vált. November
végén kis hazánkba érkezett Mr. Achim Bendig, az IAS európai
irodájának vezetője. Közölte velünk, hogy Magyarország kvótája
december 31-ig 100.000 dollár, ugyanis kell a pénz a nemzetközi
vezetési nagy, ún. „bolygószintű terjesztési kampányaira”. Senkinek
nem hiányzott itt helyben ez az elvonás, hiszen még messze voltunk
attól, hogy meglegyen az épület megvásárlásához szükséges összeg.

Sok választási lehetőségünk nem lévén én lettem az OTL
megtestesült hozzájárulása a nagy nemzetközi célhoz, nekem kellett
összefognom a pénzszerzést az IAS-re. Achim Bendigen volt persze a
legnagyobb nyomás (őt hívták az ordítozó őrültek az IAS
központjából, amely a Karib-tengert járó, az egyház tulajdonában lévő
Freewinds nevű luxus-óceánjárón volt), és ő is dolgozott a legtöbbet a
pénzszerzésen. De nekünk is jutott feladat bőven, elsősorban
élethossziglani tagságokra írattuk fel az embereket (ez 3000 dollárba
került).
Achim kedvenc pénzszerzési eszköze a „különleges
tájékoztató” volt. Ilyenekre hívtuk meg a jólszituált szcientológusokat
(5–10 ember maximum), ahol Achim előadta az összes belsős
összeesküvés-elméletet (a bolygót tizenkét elnyomó személy
irányítja, a gyógyszergyártók és pszichiáterek titkos terve az egész
társadalom irányítására, stb.), majd pedig amikor kellőképpen sokkos
állapotba került a hallgatóság attól, hogy mennyire kilátástalan a
helyzet, elővezette a megoldást. Ez természetesen igen nagy
összegek adományozása volt a szcientológia nemzetközi
kampányaira, amelyek az elnyomás eltörlését voltak hivatottak
elérni. A pszichiátriaellenes kampány volt az első és legfontosabb
ezek közül. Ez a kampány minden évben új nevet kapott
(újracsomagoltuk
az
ismételt
értékesítés
jegyében)
a
„megsemmisítés” szó különböző szinonimáinak felhasználásával –
volt például „globális eltörlés”, de „globális elporlasztás” is.
2005 elején Miklós Koppenhágába utazott. Csak pletykák
terjengtek arról, mi történhetett. Annyi biztos volt, hogy Walter
finoman szólva elégedetlen volt a magyarországi történésekkel –
pontosabban szólva azok hiányával. A központi fontosságú projektté
vált ideálisorg-létrehozás igen döcögősen haladt, és a budapesti
orgnak sem ment túl jól a szekere. Miklós már több hete kinn
tartózkodott, amikor egyszer csak felhívta telefonon az OTL-t, és

engem keresett. Röviden tájékoztatott, hogy végre összeül a tavaly
beígért Tényfeltáró Bizottság az ügyeim tisztázására, és ki kellene
mennem Koppenhágába, hogy meghallgassanak. Az OTL ideiglenes
vezetője Miklós távollétében az elsőszámú helyettes, Péter volt, aki
közölte velem, hogy alacsony statisztikájú etikarészecske vagyok, akit
nem fog támogatni az OTL, úgyhogy fizessem ki szépen a repülőjegyet
a saját pénzemből. Tudta ő is és az OTL vezetője is, hogy nemrég
örököltem egy pármilliós összeget, így volt honnan elvenni. Egy kis
gonosz hang azt súgta ekkor nekem, hogy mivel nekik nem volt
pénzük, így a „dögöljön meg a szomszéd tehene is” elv is szerepet
játszhatott a döntés meghozatalában.
A Tényfeltáró Bizottság természetesen nem a tényfeltárásról
szólt. Ismét összeszedték a rólam szóló összes elmarasztaló jelentést,
én pedig elmondtam, hogy szerintem mi a helyzet ezekkel. Kb. három
alkalommal jelentem meg félórára–órára előttük, aztán hazaküldtek
az OTL-be.
Minden elkötelezettségem ellenére elég szkeptikus voltam, azt
gondoltam, hogy majd ez is elakad valahol, és továbbra is tisztázatlan
lesz a státuszom.

Tizedik fejezet
Nagyot csapott a Sors keze
Üdvözlünk a felülvizsgáló csapatban!
Márciusban új ember érkezett az európai központból a
pénzszerzési folyamatok felgyorsítására. Személyesen Monica
Aslanis, az egyház összes európai ingatlanjának felelőse. Érkezésével
a projektben játszott szerepem egyre inkább csökkent, ő elsősorban
Miklóssal és Krisztiánnal dolgozott az ügyön. Az ideálisorg-építői
pályafutásom áprilisban véget is ért, amikor is a folyamatban lévő
tényfeltáró bizottsági eljárásra hivatkozva hivatalosan is eltávolított
az orgépítő csapatból.
Miklós egyik nap (megelégelve a tempót) úgy döntött, hogy
nem vár tovább, és „kiveszi az időt a projektből és az ígéretekből”. Ez
a gyakorlatban azt jelentette, hogy egyik este autóba ültek
Krisztiánnal, és aznap este ill. éjszaka meglátogatták a leggazdagabb
szcientológusokat. Egyértelmű volt az üzenet: most össze kell szedni
a pénzt, dobja bele mindenki a maximum pénzt, amit csak ki tud
préselni magából. Bár összességében nem jártak nagy sikerrel a
rajtaütések, mindenesetre sikerült új lendületet adni a
pénzszerzésnek, és valóban bevonni ezeket a potenciális nagy
adományozókat is. Miklósék ugyanis maguk mellé vették a
meglátogatott embereket, amikor mentek a következő célponthoz.
Persze volt, aki nem nyitott ajtót az éjjel felbukkanó csapatnak.
Miklósék nem voltak szívbajosak – amikor a kitartó csöngetésre sem
jelent meg az illető, némi ajtórugdosással próbálták jobb belátásra
téríteni (sikertelenül). Másnap persze utolérték telefonon, és
elővették emiatt.

Ekkor már én is láttam, hogy a projekt sikeréhez erre a
megközelítésre volt szükség. Az általam olvasott, adományszerzésre
oktató könyv, illetve a nemzetközi vezetés által küldött képzési
anyagok az amerikai helyzetet vették alapul. Amennyire korlátozott
internet-hozzáférésem engedte, utánanéztem az amerikai
adományszerzési kultúrának. Megdöbbentő volt látni, hogy ez ott
mennyire elfogadott és általános dolog. Nálunk pedig nagyon
minimális mértékben volt jelen, és jóval kisebb volt a társadalmi
elfogadottsága is. Kétségtelen, hogy a „magyar virtusra” épített
megközelítés nagyobb egyetértésre talált az önmagát a magyar
szcientológia arisztokráciájának tartó, nagy összegeket adományozó
vállalkozók között.
Átmeneti megoldásként a fordítócsapatba kerültem. Hubbard
tizennyolc alapkönyvének, és az általa tartott kongresszusoknak a
fordítása zajlott éppen, a helyzetet leginkább a „totális káosz”
szóösszetétellel lehetne jellemezni. Az elsődleges probléma az volt a
fordításokkal, hogy az angol szöveg sem volt végleges. Miscavige és
csapata ugyanis éppen ekkor véglegesítette a könyveket, és egymás
után érkeztek az aktuális „végleges” verziók. A fordításokat pedig az
éppen aktuális angolhoz kellett igazítani, illetve emellett haladni
kellett a még lefordítatlan anyagokkal. A könyveket egyszer már
lefordítottuk, de most egy új iránymutatás alapján gyakorlatilag újra
kellett fordítani az összeset. Az előző verziók az akkori szabályok
szerint készültek, ahol a szöveghűségen, nem pedig a magyaros
megfogalmazáson volt a hangsúly. Most pedig inkább arra kellett
koncentrálni, hogy a szöveg magyaros is legyen amellett, hogy
pontosan visszaadja Hubbard gondolatait.
A változtatásokat jelölték a dokumentumokban, így alkalmam
nyílt pontosan megfigyelni, mit változtatott rajta Miscavige az
eddigiekhez képest. Az előző évi augusztusi tájékoztatón arról
beszélt, hogy a könyvek 100%-ban meg fognak felelni az eredeti

Hubbard-kéziratoknak, és az összes eltérést ki fogják javítani, amiket
a elsősorban a nyomdai szedők vétettek. Tehát tulajdonképpen
100%-ban Hubbardot tartalmazó könyvekké válnak.
Az elsődleges valódi indok természetesen más volt. Mint
később megtudtam, elsősorban azért akarta kiadni újra Miscavige az
összes könyvet az egyház szerzői jogával levédve, mert az eredeti
könyveknek lejárt volna a jogi védelme, és köztulajdonná váltak
volna, véget vetve a zsíros jogdíjbiznisznek. A szcientológusoknak
viszont valahogy be kellett adni azt, hogy újra meg kell venniük a
Hubbard-könyveket. Ezért jött a szcientológusok számára sokkal
jobban hangzó változat, a „forráshűvé” (L. Ron Hubbard írásainak
megfelelő, aki ugye a szcientológia forrása) tétel.
Én a Dianetika könyv szövegében eszközölt változásokat
láttam. Kikerültek belőle bizonyos szövegrészek (az egyikben az
orvosokat támadta durván, a másikban egy pszichiáterről nyilatkozott
elismerően), illetve a központozási hibákat javította bele az
ismeretlen korrektor. Szóval inkább a „nyelvtanilag javított, ügyvédi
változat” lenne a pontos kifejezés. A „látszatra adni kell” felkiáltással
a könyvek igényes keményfedeles kötést is kaptak, illetve teljes
szójegyzék készült hozzájuk, amellyel régi adósságát törlesztette az
egyház.
Az időbeosztás a szokásos volt, általában hajnal 2–3-ig
dolgoztunk mindennap, vagy ameddig nyitva tudtuk tartani a
szemünket. Az ébrenlétet masszív kóla- és zöldtea-adagokkal
biztosítottuk. A Hubbard anyagok mellett még töménytelen
mennyiségű marketingszöveget is meg kellett csinálnunk, valamint
feliratoznunk kellett a könyvekhez és az előadássorozatokhoz készült
promóciós videókat is. A teleshop-stílusú reklámszövegektől egy idő
után még nekem is herótom lett, a végén már hangosan röhögtünk a

magyar fül számára rettentő idegenül hangzó, hatásvadász
megfogalmazásoktól.

Írásos dicséretet is kaptam a fordításokon végzett munkámért

Nagyon rossz lelkiállapotban voltam ekkortájt. Az építési
projekt kudarcáért elsősorban magamat okoltam, bűntudatomat
pedig tetézte az a meggyőződésem, hogy ezzel az egész emberiséget
árultam el. A jövőm is nagyon bizonytalannak, ködösnek és sötétnek
látszott. Úgy tűnt, jó esetben valamiféle alacsony beosztásban
(például fordítóként) kell eltöltenem pár évet, rosszabb esetben
pedig a korábban már említett „rehabilitációs projekt csapat”
tagjaként fogok szembenézni a bennem lakozó gonosszal.
Miklós és Monica igyekezett arról meggyőzni, hogy az utóbbi
lenne számomra a kiút a mostani helyzetből. Miklós szerint önként
kellene jelentkeznem, azt biztos pozitívan értékelné az európai
vezetés is. Utána pedig újra megnyílna előttem a lehetőség arra, hogy
fényes karriert fussak be a Sea Orgban, és így ismét fontos szerepet
játszhassak a szcientológia terjesztésében. Átgondoltam a dolgot, és
úgy döntöttem, hogy a végső célért meghozom a legnagyobb
áldozatot, és minden világi hívságot feladva vállalom az RPF kemény
feltételeit.
Nagyon szerettem volna hinni abban, hogy a Hubbard által
vázolt új civilizáció elérhető. Nem akartam, hogy rajtam múljon a
dolog– hogy a szcientológia győzelme után ujjal mutogassanak rám: ő
volt az, aki nem segített. A feleségemet sem akartam otthagyni,
valamint tulajdonképpen nem tudtam elképzelni reális alternatívát.
Az egyház elhitette velem, hogy a wog világ egy aberrált
őrültekháza, amelyet a pszichiáterek tesznek még inkább pokollá. Se
vagyonom, se végzettségem nem volt, kapcsolatokat sem ápoltam az
egyházon kívül. A családommal megromlott viszonyom miatt úgy
láttam, nincs hová mennem, ha otthagyom az egyházat.

A kérvény beadásához Koppenhágába kellett utaznom,
természetesen ismét a saját pénzemből.

Kiszuperálva
Koppenhágában már rezignáltan vettem tudomásul, hogy
amíg elbírálják az RPF-re kerülési kérelmet, addig is fizikai ill. konyhai
kisegítői munkát kell végeznem. A RPF-esek néha együtt dolgoztak a
hozzám hasonló sorsú, bukott Sea Org-tagokkal. Lopva figyeltem
őket. Mit ne mondjak, az állapotuk nem hozta meg a kedvemet az
RPF-hez. Úgy néztek ki és úgy is viselkedtek, mint egy hadifogolytábor
megalázott és megtört lakói.
A „kontinentális igazságszolgáltatási főnökkel” kellett
értekeznem a továbbiakról. Megnyugtatott, hogy jó jelnek vették
önként jelentkezésemet, leállítja a tényfeltáró bizottsági folyamatot,
és kiadja az RPF-re küldési utasítást. Azt mondta, hogy ez pár napot
igénybe vehet, addig várjak türelemmel, és végezzem a nekem
kiosztott munkákat. Már másnap keresett, hogy Los Angelesbe
kérették az ügyben az összes rólam vezetett különféle dossziét,
úgyhogy tovább fog húzódni az ügy. Aztán pár óra múlva áthívattak a
konyháról a biztonsági irodába. Ott a biztonsági vizsgálatok felelőse
fogadott (egy fiatal német srác, Adrian Bethke), aki közölte velem,
hogy alkalmasság-felülvizsgálati bizottság elé fognak állítani, mert
kiderült, hogy nem vagyok alkalmas Sea Org tagnak. Itt végképp
elvesztettem a fonalat. Hét és fél éve voltam már a Sea Orgban, jól
ismertem a személyzeti irányelveket, sok mindent láttam, de így sem
tudtam elképzelni, hogy mi miatt lettem hirtelen alkalmatlan.
A „bizottság” egy főből állt. Neki is elismételtem, hogy nem
tudom mire vélni ezt a hirtelen fordulatot, de továbbra is szeretnék
„rehabilitálódni”, és kivenni a részemet a bolygó Clearré tételéből. Az
interjú után minden bátorságomat összeszedve kérdőre vontam
Adriant arról, hogy miért is nem vagyok én alkalmas Sea Org tagnak.

Kitért a válasz elől, és próbált lerázni, de nem hagytam magam. Végül
kinyögte, hogy pszichotikus vagyok (ráadásul a Hubbard-féle
pszichotikus jellemvonásokból több is illik rám), és ezért el kell
hagynom a Sea Orgot. Szerinte az én ügyemmel foglalkozó emberek
„ésszerűen” (ez egy szitokszó a szcientológiában), nem pedig az LRHirányelvek könyörtelen és következetes betartásával jártak el. Azt is
hozzátette, hogy fogok kapni egy programot, amelyet végrehajtva
visszatérhetek a Sea Orgba. Aztán kedélyesen megveregette a
vállamat, hogy fiatal vagyok még, és biztosan fel tudok menni még a
Hídon. Most pedig mihamarabb menjek vissza Magyarországra.
Vissza is mentem.
Otthon elmeséltem, mi volt, Miklóssal is megbeszéltük az
ügyet. Azt mondta, ez szerinte hülyeség, és megpróbálja kideríteni,
hogy mi is zajlik a háttérben. Addig is dolgozzak tovább a
fordításokon, és készüljek lelkileg az RPF-re. Így is tettem.
Három hét múlva azonban egy kétfős misszió érkezett
Koppenhágából. Az egyház európai könyvkiadójának pénzügyi főnöke
volt a fő misszionárius. A feladata abból állt, hogy felkutassa és
behajtsa az elmaradt jogdíjakat, amelyek az OTL-hez és a budapesti
orghoz köthetőek. Ezenkívül ki kellett vizsgálnia egy ügyet is – az OTL
egyik számlájáról, amelyen a nemzetközi vezetésnek elkülönített
egyik összeget kellett tartani, eltűnt kb. egymillió forint.
Másnap már be is hívott magához. A bemutatkozás után
közölte velem: tudja rólam, hogy sokáig én felügyeltem a
pénzügyeket, és a vizsgálataik alapján azt gyanítják, hogy én
sikkasztottam el a pénzt. Ha meg akarom úszni a rendőrségi
feljelentést és a börtönt, akkor most tegyem ki a pénzt az asztalra.
Sok mindennel vádolt már a Sea Org, sokféle jelzővel illettek
két centivel az arcomtól üvöltve, de ez még nekem is új volt.

Közöltem vele, hogy bár csináltam olyan dolgokat, amelyeket később
megbántam, de soha nem sikkasztottam pénzt az egyháztól.
Nem hitt nekem, és közölte, hogy itt nem ért véget ez a
történet, e-méteren is ki fognak erről faggatni. Ezután rátért a
jogdíjügyekre. Felelevenítette az időszakot, amikor eladtam a
szervezeti ügyvezetői tanfolyamot bizonyos WISE-tagoknak, és CD-n
megkapták ajándékba magyarul a tanfolyamot. Azt mondta, hogy
szerinte csak az ajándék CD miatt vették meg a tanfolyamot, ezért a
tanfolyam teljes ára után visszamenőleg meg kell fizetnie az OTL-nek
a könyvek érvényes jogdíját. Ezzel a logikával én nem értettem egyet,
de ez persze nem sokat számított.
A beszélgetés után eszembe jutott, hogy van nálam otthon pár
CD, amelyekre annak idején lementettem lefordított, de még ki nem
adott anyagokat, hogy referenciaként meglegyenek. Sejtettem, hogy
ebből még bajom lehet, így este szétvagdostam az összes CD-t ollóval
az egyház biztonsági előírásainak megfelelően, és a szemétbe dobtam
őket.
Másnap reggel az OSA-k már vártak a bejáratnál. 24 órás őrizet
alá helyeztek sikkasztás gyanúja miatt, és átvezényeltek a konyhába
kisegítőnek. Át kellett költöznöm az egyik, közös szállásként
funkcionáló lakásba (voltunk vagy 20-an a 60 nm-es lakásban), hogy
éjjel is szemmel tudjanak tartani, és ki is költöztettek a saját
lakásomból.
Ezután megfenyegették a feleségemet, hogy adja át a kulcsot,
és ő is költözzön át a női szállásra. A kulccsal bementek az OSA-sok a
lakásunkra. Magukkal vitték az OTL közkapcsolati vezetőjét is, aki
régebben rendőrnyomozó volt (őrnagyi rangban szerelt le). Az ő
segítségével átkutatták az egész lakást, sőt a társasház
szemeteskukáit is. Meg is találták a szétvagdosott CD-ket. Ez rettentő

pánikot keltett az OSA-ban. Lajos ezzel bizonyítva látta az OSA régi
gyanúját – most már biztosra vette, hogy kém vagyok, és a CD-k
szétvágásával ennek bizonyítékait semmisítettem meg.
Ekkor „biztonsági okokból” Lajos elkobozta a laptopomat, a
mobilomat és minden, a tulajdonomban lévő adathordozót.
Közben a pénzügyi misszionárius se volt tétlen. Az OSA-soknak
kiadta, hogy szerezzék meg a bankszámlakivonataimat, hogy
kiderüljön az igazság a sikkasztási ügyben. Délután az egyik OSA-s
autóba ültetett, és elvitt a számlavezető bankom egyik fiókjába. Ki
kellett
kérnem
két
évre
visszamenőleg
az
összes
bankszámlakivonatomat, hogy bizonyíthassam ártatlanságomat. Ha
ezt megtagadtam volna, akkor azonnal elnyomó személlyé
nyilvánítottak volna, az összes szcientológusnak meg kellett volna
szakítania velem a kapcsolatot, és feljelentettek volna a rendőrségen.
Kikértem, és odaadtam a bank előtt várakozó OSA-snak a
kivonatokat. Ő visszavitt a „bázisra”, és átadott az éppen soros
felvigyázónak.
Este bekísértek Lajos irodájába. Lajoson kívül Miklós és a
pénzügyi misszionárius is jelen volt. Felváltva ordítottak velem teli
torokból a bankszámlakivonatokat lobogtatva, mocskos bűnözőnek,
sikkasztónak, sőt egyenesen elnyomó személynek tituláltak. A
számlámon ugyanis volt régebben egy hárommilliós lekötés. Ezt
egyszer felbontottam, egymilliót odaadtam mindenféle egyházi
projektek támogatására, kétmilliót pedig újra lekötöttem. Ez azonban
úgy jelent meg a kivonaton, hogy egyszer csak megjelent hárommillió
forint, majd pedig eltűnt kétmillió. Ugyan oda volt írva, hogy „belső
átvezetés”, de egyik sem volt jártas a wog pénzügyi tranzakciók
terén, így azt hitték, megtalálták a bizonyítékot a többmilliós
sikkasztásra.

Igyekeztem higgadt maradni az ordítások és a fenyegetőzések
ellenére is. Elmagyaráztam nekik, mi történt. Egy szavamat se hitték,
és kizavartak az irodából. Visszamentem krumplit pucolni a konyhára
(az OTL konyhája kb. 15 percre volt az irodáktól; illegálisan, a
megfelelő engedélyek nélkül üzemeltettük egy földalatti
raktárhelységben).
Este tíz körül megint átvittek az OTL-be. Miklós és a pénzügyi
missziós tájékoztattak arról, hogy kiszámolták, mennyivel tartozik az
OTL az egyház kiadójának. Miklós pedig közölte, hogy ezt nekem
kellene kifizetnem. Ezenkívül egy általam engedélyezett kiadást is
utólag érvényteleníttek (150.000 forintért vásároltam az
épületprojekt számára egy számítógépet a projekt költségkeretéből),
valamint rám számláztak az Üzenet Garciának füzet előállítási
költségei alapján egy jogdíjfizetési kötelezettséget. Összesen kb.
kétmillióra jött ki a teljes számla, amely érdekes módon kb.
megegyezett a bankszámlám egyenlegével.
Miklós hozzátette, hogy ha ezeket most kifizetem, akkor talán
nem nyilvánítanak elnyomó személlyé, és zárják be előttem az
örökkévalóság kapuját – ha nem fizetem ki, akkor viszont megteszik.
Ekkor már teljesen meg voltam semmisülve, elkezdtem én is
kételkedni saját ártatlanságomban. A pénzt természetesen azonnal
oda kellett adnom, így elkísértek a legközelebbi bankautomatáig, ahol
200.000 forintonként leszedtem a kétmilliót, és odaadtam nekik.
Ezt követően mindenféle e-méteres interjúk következtek,
amikor éppen ráért az erre kijelölt ember, egyébként pedig a
konyhán dolgoztam kisegítőként, szigorú őrizet alatt. Az interjúk
során újra végigvettük a kémtémát, illetve próbáltak újabb pénzügyi
bűnökre fényt deríteni. A vallatások eredménytelenek voltak, mivel
már tényleg nem tudtam mit mondani.

Az OSA azonban igyekezett bebiztosítani magát. Háromfős
kísérettel elvittek az egyház jogi képviselőjéhez, a Schiffer és Tsai
ügyvédi irodába. Ott az egyik ügyvéd jelenlétében Vilmos, az OSA jogi
osztályvezetője elém tolt egy papírt, hogy írjam alá. Az egész
jelenetet videóra rögzítette az OTL külkapcsolati vezetője, az exrendőrtiszt Tumpek Zoltán.
A papíron az interjúkban bevallott dolgok álltak, plusz a szerzői
jogi kihágásban is el kellett ismernem egyedüli felelősségemet. Ezt
meg kellett erősítenem az aláírásommal, majd az ügyvéd
ellenjegyezte. Annyi lélekjelenlétem volt, hogy beleírassam: nincs
több pénzügyi jellegű követelésünk egymás felé.
A helyzet tovább romlott pár nap múlva, amikor is egy
úgynevezett „etikai misszió” érkezett az OTL-be.

Végjáték
Az etikai misszió azzal a céllal érkezett, hogy először
megfegyelmezze az OTL renitens munkatársait, utána pedig
létrehozzon „azonnali alapon” egy 8–10 fős fordítási egységet, amely
a Miscavige terveiben szereplő mennyiségű fordítási feladatot el
tudja majd végezni.
A fő etikai probléma az elégtelen mennyiségű terjeszkedés
volt. Az eredménytelenség hátterében Hubbard szerint a nem jól
teljesítő munkatársak által elkövetett bűnök állnak, így beindult a
bűnök utáni hajsza. Minden vezető beosztású embert részletesen és
külön kifaggattak a magánéletéről e-méteren, illetve arról, hogy mit
tud a többiekről, részletes feljegyzéseket készítve ezekről. Az interjúk
adatait összesítették, majd újra kikérdezték az embereket az
időközben kiderültek fényében.
Engem nagyrészt elkerült ez a vihar, ugyanis nekem már nem
volt lejjebb. A misszionáriusok mindenesetre plusz intézkedésként
kitiltottak az irodaépületből – nem léphettem be oda, csak a
konyhára és a szállásra mehettem be, és továbbra is 24 órás őrizet
alatt álltam. Szüleimmel is csak egy biztonsági őr jelenlétében
beszélhettem telefonon (valahogy meg kell nyugtatnom őket, hiszen
több hónapig nem hagyhattam el a nekem kijelölt helyeket).
A feleségem időközben bajba került. Elővették a
misszionáriusok amiatt, hogy én vagyok a férje. Azt mondták neki,
hogy biztos neki is van rejtegetnivalója, hiszen egy ilyen utolsó
szemét elnyomó a férje, és nem vált el tőlem most sem, hogy
megtudta, miket csináltam (úgymond elloptam Ron pénzét a jogdíjak
meg nem fizetésével). Neki adták ki, hogy két héten belül toborozzon
be nyolc embert a Sea Orgba a fordításokra. Nem sikerült neki,
úgyhogy ő is fizikai munkára került (konkrétan megalázás céljából a

többiek előtti WC-pucolásra), és le kellett írnia, milyen „bűnöket”
követett el.
Utána megpróbálták „megmenteni” – abból indultak ki, hogy
én rossz hatással vagyok rá, és meg kell szabadulnia tőlem. Először is
megtiltották neki, hogy találkozzon velem, majd őt is kiköltöztették a
lakásunkból a másik közös szállásra. A lakásunkba pedig beköltöztek a
misszionáriusok.
Úgy szervezték a munkáit, hogy ne találkozhassunk. Utána
pedig napokig órákon keresztül sulykolták neki, hogy váljon el tőlem,
mert én egy „alacsony tónusú elnyomó személy” vagyok, aki
tönkreteszi őt. Ezt próbálták az általam leírt ártó tettek legszaftosabb
részeivel alátámasztva beadni neki.
Én teljesen kétségbe voltam esve. A feleségem maradt
elcseszett életem egyetlen pozitívuma, és most úgy nézett ki, hogy őt
is elveszítem. De igazi hithű szcientológus módjára a vezetőségre
bíztam ezt is. Utolsó megmaradt pénzemből megvettem neki az
emberi értékelésről szóló Hubbard-féle tanfolyami anyagot, hogy el
tudja dönteni, hol vagyok a tónusskálán, és tényleg elnyomó vagyoke (ekkor már kezdtem azt hinni, hogy tényleg elnyomó vagyok).
Miklós, hogy mentse a bőrét, igyekezett a lehető legtöbb
dolgot rám kenni, mivel nekem már úgyis mindegy volt. Az őreim
időnként közölték, hogy mit adtak még hozzá a bűnlajstromomhoz.
Kétségbeesésemben (attól féltem, hogy kirúgnak a Sea Orgból)
írtam egy petíciót Miscavige európai helyettesének, hogy szeretnék
RPF-re menni. Pár nap múlva felhívott a kontinentális kivizsgálási
igazgató, hogy ő foglalkozik az ügyemmel, felé kommunikáljak.
Kiderült, hogy az előző Tényfeltáró Bizottság nem készült el időben a

jelentésével, így az ott előírtak már nem érvényesek. Összehívott egy
újat, és nemsokára Koppenhágába kell utazzak interjúra.
Egyhangúan teltek a napok ezután június közepéig, amikor is
kimentem Koppenhágába (nekem kellett fizetnem ezt is, de erre már
kölcsön kellett kérnem egy ismerőstől). Természetesen ott is ki
voltam tiltva mindenhonnan, nem alhattam az ottani Sea Org
hotelben, nekem kellett a szállásomat megoldanom saját pénzből. Az
egész tényfeltáró bizottsági procedúra még nevetségesebb volt, mint
az előző körben. Összesen tizenöt percet beszéltek velem, a szerzői
jogi ügy volt az egyetlen téma (a CD-n osztogatott szervezeti
ügyvezető tanfolyam anyaga), ugyanis csak erre találtak tárgyi
bizonyítékot. Megkérdezték, akarom-e kezelni. Azt feleltem: igen.
Amikor visszaértem, némi egyeztetés után az lett a döntés,
hogy költözzek haza (elmentek már a misszionáriusok közben), és
majd értesítenek az eredményről. A bázis területére továbbra sem
léphettem be. Előírtak egy e-méteres vallatást is, időnként be kellett
mennem pár órás e-méteres biztonsági ellenőrzésre is. Ez az
átmeneti időszak 2005. július 19-ig tartott. Minden tiltás ellenére
titokban találkozgattam a feleségemmel. Szegény Andrea továbbra is
csak fizikai munkát végezhetett, és neki is előírták, hogy Tényfeltáró
Bizottság előtt feleljen a bűneiért. Őt szerencsére nem őrizték, így
esténként 11 után ki tudott osonni hozzám egy közeli találkahelyre,
és hozott nekem kaját másnapra (semmi pénzem nem volt már, csak
némi adósságom). Továbbra is nagyon szerettük egymást. Nekem
viszont bűntudatom volt – nem akartam tovább rontani a helyzetet
azzal, hogy a Sea Org otthagyására biztassam. Ez ugyanis főbűnnek
számított. Abban reménykedtünk, hogy RPF-re kerülök, így
maradhatok a Sea Orgban.
2005. július 19-én felhívott Lajos, hogy azonnal jöjjek be az
OTL-be, megjött a Tényfeltáró Bizottság eredménye. Odabenn

vidáman közölte velem, hogy nagy mázlista vagyok, mert nem
nyilvánítottak elnyomó személlyé. A laptopomat is visszaadta a
winchester nélkül. Azt mondta, hogy a határozatból biztonsági okok
miatt nem kaphatok példányt, de ott elolvashatom.
A következő volt az ítélet tartalma:
1. azonnali elbocsátás a Sea Orgból alkalmatlanság miatt
2. a szerzői jogok megsértése miatt az egyház hivatalos is
köztörvényes bűnözőnek nyilvánít, valamint amíg ezt nem kezelem,
addig nem végezhetek tanfolyamokat, nem kaphatok auditálást, és
szcientológusokkal se beszélhetek
3. ezerötszáz óra önkéntes munkát kell végeznem a
szcientológia egyház javára, jóvátételként
4. ezek után pénzügyekre és a szerzői jogokra személyre
szabott „gonosz cél” kezelő auditálást kell kapnom
5. mellékbüntetésként visszavonják az „etika specialista
tanfolyam” és a „szervezeti ügyvezető tanfolyam” elvégzését igazoló
bizonyítványokat (ezt egyébként csak félig végeztem el, négy kötetet
a nyolcból)
6. ki kell fizetnem az OTL-ben munkatársként elvégzett
tanfolyamok árát, kb. kétmillió forintot
A feleségem sorsa kérdéses volt, vele természetesen továbbra
sem beszélhettem. Az OTL etikatisztje ki is akart költöztetni a saját
lakásomból, mert „Andrea úgyis marad, és el fog válni tőlem”.
Vesztenivalóm ekkor már nem volt, úgyhogy finoman elhajtottam a
fenébe, és maradtam ott.

Rettenetes egy hónap következett. Lelkileg teljesen össze
voltam törve. Életem nagy álma omlott össze. Tíz évig dolgoztam
lelkiismeretesen az egyházért, saját ambíciómat, karrieremet feladva.
Minden pénzemet is rájuk költöttem, összesen majdnem ötmillió
forintot az évek során. És mégis oda jutottam, hogy tulajdonképpen
hiába volt az egész, lehet, hogy sosem jutok tovább a Hídon, sőt még
a nullpontért is meg kell küzdenem. Még kétmilliót és 1500 óra
munkát kérnek tőlem, valószínűleg oda a házasságom, ezzel együtt a
közös lakás. Nincs végzettségem, a szcientológusokon kívül
kapcsolataim sincsenek. Eddig tulajdonképpen egy burokban éltem,
túl sokat nem tudtam a körülöttem lévő wog világról.
Teljes apátiába zuhantam. Pár napig semmit nem csináltam –
aludtam és sétálgattam. Úgy éreztem, lélekben már meghaltam.
Elbuktam életem célját, innentől fogva értelmetlennek éreztem a
tovább létezést. Többször is felmerült bennem az öngyilkosság
gondolata, annyira nem láttam a kiutat, de nem akartam tovább
keseríteni a rokonaim életét.
Nagyon sokat gondolkodtam.
Elkezdett foglalkoztatni, hogy mi is a Clear bolygó. Én
egyszerűen nem akartam olyan világban élni, amelyet a Sea Org és az
egyház irányít. Eddigi tapasztalataim alapján egy orwelli rémálomnak
ígérkezett. Ezt azonban ekkor még nem gondoltam tovább, de a
bennem lappangó kételyekre valamennyit ráerősített.
Az egész eljárást borzasztó igazságtalannak éreztem. Még egy
próbát tettem – felülvizsgálati kérelemmel fordultam az európai
vezetéshez. Kb. egy hónap múlva meg is jött a válasz, amelynek
lényege az volt, hogy örüljek, amiért ennyivel megúsztam. A
felülvizsgálat során jó eséllyel súlyosabb ítéletet hoznának. Ekkor

beláttam, hogy nincs értelme tovább próbálkoznom, és elfogadtam,
hogy valószínűleg tényleg egy utolsó szemét alak vagyok.
A feleségem közben úgy döntött, hogy velem marad, és eljön a
Sea Orgból, erről azonban csak akkor értesültem, amikor beállított
egyik nap. Az egyház szabályai szerint nem informálhatott engem
erről.
Elmesélte, hogy az elmúlt két hónapban folyamatosan
nyomták, hogy váljon el tőlem, és maradjon a Sea Orgban. Amikor
pedig el akart jönni, és végig akarta csinálni a szabályos kilépési
procedúrát, „kiderült”, hogy először egy bonyolult auditálást kell
kapnia. Erre pedig még pár hónapot várnia kellett volna.
Ekkor írt egy kérvényt Miklósnak, hogy eljöhessen az auditálás
nélkül. Miklós egyszerűen ignorálta a kérvényt, hogy később ne
vehessék elő a válasza miatt. Andi ekkor egyszerűen megszökött –
egyik reggel megvárta, míg mindenki bemegy dolgozni a szállásról,
hátramaradt, majd gyorsan összepakolt, és elszökött haza.
Nagyon örültem neki, választása új értelmet adott az
életemnek. Abban egyetértettünk, hogy továbbra is foglalkozni
fogunk a szcientológiával, a szellemi szabadság elérése marad a fő
célunk, és ennek fogjuk most már publikként szentelni az életünket.

Utójáték
2005 őszén újult erővel vágtam neki életünk újjáépítésének.
Az egyház tiltása ellenére beszéltem pár szcientológus
ismerősömmel, és munkát is szereztem magamnak, egy kis családi
vállalkozást alapítottam erre. Régi szenvedélyemet továbbvive a
vállalkozás online kereskedéssel is foglalkozott.
Én baráti kölcsönből kifizettem a kétmilliót az OTL-nek, de a
feleségem öt és fél milliós egyházi tartozására már nem tudtunk ilyen
könnyű megoldást találni. Elkezdtünk a cég nyereségéből
részletekben törleszteni, de ez nagyon lassú folyamatnak ígérkezett.
Így jó szcientológusként svájci frank alapú jelzáloghitelt vettünk fel a
tartozás kifizetésére, illetve vettünk egy e-métert cirka egymillióért,
valamint auditorképzési tanfolyamokat is párszázezerért. Arra
számítottunk, hogy Andrea képzett területi auditor lesz, és nagy
pénzekért fog auditálni embereket.

Számla a kétmillióért. Utolért, amit másokkal tettem.

Számla a „vallási kegytárgyról”

Az OTL-lel sikerült visszavonatnom a köztörvényes bűnözővé
nyilvánítást egy kérelemmel, és elkezdtem ledolgozni az előírt 1500
órát is. Önkéntes feladatot vállaltam a Drogmentes Magyarországért
Maratonnál, illetve fordításokkal segítettem az egyház és kapcsolódó
szervezetei munkáját.

Feloldották a bűnözővé nyilvánítást

Természetesen az adományozásból sem maradhattam ki. 2005
végén megkerestek a Szcientológusok Nemzetközi Szövetségétől.
Mivel kirúgtak a Sea Orgból, az élethossziglani tagságom is
érvénytelenné vált. Viszont egyszer adtam 500.000 forintot az IASnak, így még 130.000 forint befizetésével újra élethossziglani taggá
válhattam. Ezt a pénzt gyorsan be is hajtották rajtam, így ismét
élethossziglani tag lettem.
Meg is kaptam ismételten a bankkártya méretű és külsejű
kártyát.

Élethossziglani tagsági kártya, Szcientológusok Nemzetközi Szövetsége (IAS)

A WISE-ba, a szcientológus üzletembereket tömörítő
szövetségbe is be kellett lépnem, legalább az évi 75.000 forintba
kerülő tagsági szintet ki kellett váltanom.
Azonban lelkileg sosem tudtam túllépni azon a
megrázkódtatáson, amikor kirúgtak a Sea Orgból. Akkor valami
határozottan eltört bennem. A lelkem mélyén tudtam, hogy valami

nincs rendben az egyházzal és magával Hubbard tanításaival sem.
Bevallani azonban még magamnak sem mertem ezt. Nagyon nehéz
lett volna szembesülni azzal, hogy mekkora balek vagyok, és hogy
bedőltem egy ügyes szélhámosnak és csaló szervezetének.
Kívülről látva és figyelve az eseményeket feltűnt, mennyire
nem történik semmi az egyházban. Az emberek rendkívül elfoglaltak
és lelkesek, de a wog világban egyáltalán nem érzékelhető ez a hatás.
Jártam továbbra is a szcientológia rendezvényekre, de valahogy már
nem fogtak meg az ott elhangzottak annyira, mint régen. Gyanús volt,
hogy elvileg elképesztő az egyház terjeszkedése, a mindennapi
életben azonban ennek nemigen van látszatja.
Mivel a megélhetésem főként szcientológus megrendelőktől
függött, komolyabban bele se gondoltam a szcientológus hitem
otthagyásába. Éltem az életemet, vittem a vállalkozásomat, és
igyekeztem sikeres és jó szcientológus lenni.
Az egyház elvárásainak azonban nem nagyon tudtam
megfelelni. A vállalkozásunk ugyan biztosította a megélhetésünket,
annyi pénzt viszont nem kerestem belőle, hogy az egyháznak
nagyobb összegeket tudjak adni. Adományok ügyében is sokszor
megkerestek, többek között az ideális orgra is kértek pénzt.
(Mint megtudtam, Miklósék összeszedték a pénzt 2005 nyár
végére, és meg is vették a kiszemelt épületet: Budapest VIII., Puskin
u. 4.). Két évre rá még 600 milliót összeszedtek a felújításra is. Utána
viszont az egyházon belüli bürokrácia miatt képtelenek voltak
elkezdeni a felújítást. Miscavige ugyanis előírta, hogy az általa kijelölt
amerikai cég legyen a fővállalkozó. Ez nem annyira tetszett a
magyaroknak, mivel ötször annyiért vállalták volna, mint egy magyar
vállalkozás. Bár sikerült kilobbizniuk, hogy egy magyar cég lehessen a
fővállalkozó, de Miscavige közben újraterveztette az egész felújítást,

és a teljes felújítás és berendezés +400 millióba került volna így. Ezt
már nem voltak hajlandóak finanszírozni a magyar szcientológusok,
így holtpontra jutott az ügy. Az épület pedig közben műemlék lett,
ami tovább bonyolította a helyzetet.
Miklós közben váratlanul otthagyta a Sea Orgot, ám továbbra
is lelkes szcientológusként, a partvonalról irányította az
eseményeket. Némi önvizsgálatot is tarthatott, mert felhívott,
bocsánatot kérve azért, hogy nem állt ki mellettem, és hagyta, hogy
érdemeimet figyelmen kívül hagyva igazságtalanul elbocsássanak.
Őszintén szólva nem nagyon hittem neki. Túl sok rossz
élményem fűződött hozzá ahhoz, hogy ezt el tudjam fogadni szívből
jövő, őszinte bocsánatkérésnek. Összefutottam vele pár alkalommal,
de nagyon furcsa volt így találkozni és beszélgetni vele, és inkább
nem erőltettem, hogy rendszeresen beszéljünk.
2007 nyarára kétségeim jóval erősebbek lettek az egyházzal
kapcsolatban, és elkezdtem az interneten óvatosan utánajárni
bizonyos kérdéseknek, amelyekre az egyházban nem kaptam választ.
Egyre jobban zavart az is, hogy az egyház továbbra is igényt tartott a
nehezen megkeresett pénzemre. Az 1500 óra jóvátételnek a vége felé
jártam már ekkor, és egyre erősödött bennem az érzés, hogy én
rengeteget adok, és alig kapok valamit cserébe.
De ekkor még nem álltam készen arra, hogy szembenézzek az
igazsággal. Meggyőztem magam: a végső cél olyan fontos, hogy az
minden áldozatot megér.
Ekkor jelent meg az „Alapok” névre keresztelt könyv- és
elődáscsomag, amelyet meg kellett vennie minden szcientológusnak
(összesen kb. 640.000 forintba került). Rengetegen felhívtak, hogy
vegyem meg most, sokszor hétvégén és este tíz után is. Én eléggé

immunis lettem a Sea Orgban az eszetlen nyomatásra, de ez még
nekem is sok volt.
Végül szeptemberben megkerestek a clearwateri szervezetből,
hogy 360.000-ért megvehetem, a maradékot pedig egy ottani publik
fogja hozzáadni jóvátételként valami bűnéért. Fogcsikorgatva, de
elfogadtam az ajánlatot, teljesen lemerítve ezzel a hitelkártyámat. Kb.
1,5–2 hónap telefonálgatással és emailezéssel sikerült elérnem, hogy
el is küldjék.
El is kezdtem olvasni az első könyvtől, de valahogy nem volt
már a régi. Nem tudtam igazán odafigyelni Hubbardra, egyre csak az
átélt lelki traumák jutottak eszembe az anyagról. Nincs más
megoldás, tanfolyam keretében kell végigtanulnom ezeket; otthon
olvasgatva külső felügyelet nélkül sosem fogom végigcsinálni, mert
úgyis csak a sérelmeimen rágódok – gondoltam magamban.
A tanfolyam elkezdéséhez azonban le kellett zárnom az etikai
programomat, azaz bizonyítanom kellett az 1500 óra jóvátétel
elvégzését. Be is adtam a kérvényt a tételes listával a kontinentális
igazságszolgáltatási főnöknek, és vártam a kedvező válaszra.

A Drogmentes Maratonnak is segítettem

Két hét múlva, karácsony előtt pár nappal fel is hívott. Húzta a
száját, hogy az első egyeztetéskor nem pontosan ezeket a
jóvátételeket beszéltük meg. (Ebben igaza is volt egyébként.) Én azzal
érveltem, hogy közben változott a helyzet, de az 1500 óra teljesítve
van, én pedig szeretnék haladni a Hídon, és az Alapokat újratanulni.

Azt mondta, nem hagyhatja jóvá a kérelmet az eredeti tervtől való
eltérés miatt, de van egy jó ötlete egy olyan jóvátételre, amellyel
kiválthatnám a teljes projektet.
Utána kapcsolt egy magas rangú vezetőt, aki elmagyarázta a
tervüket. Meg kellett volna vásárolnom tíz darab „Alapok” csomagot
kb. ötmillió forintért, és ezeket utána teljes áron szcientológusoknak
értékesíteni. Ha most befizetem az ötmilliót, és megveszem a tíz
csomagot, akkor eltekintenek az 1500 óra elszámolásának
feszegetésétől. Mondtam, hogy nincs pénzem, én most elsősorban
tanulni és haladni akarok. Erre elkezdett burkoltan fenyegetni, hogy
ezt a problémát könnyen is megoldhatjuk (ötmillió holnapig
befizetve), vagy választhatom a nehezebbik utat is. Ha nem fizetek,
akkor csak magammal tolok ki, mert nem fogják elfogadni a kérelmet,
és kezdhetem elölről az 1500 óra ledolgozását.
Ekkor végképp eltört bennem az, ami 2005 nyarán csak
megrepedt. Egyszer és mindenkorra elegem lett ebből a
kielégíthetetlen pénzéhségből. Csak azt sajnálom, hogy erre a pontra
csak tíz keményen, gyakorlatilag éhbérért ledolgozott év és kb. 13
millió forint elköltése után jutottam el.
A következményekre fittyet hányva életemben először
komolyan szembefordultam az egyházzal. Közöltem a telefonban a
vezetővel, hogy amit csinál, az a maffiában szokásos eljárásmód, és
nem fogok fizetni semmit. Az én lelkiismeretem tiszta, minden előírt
lépést elvégeztem, az egyháznál van most a labda. Ha nem tetszik az
1500 óra jóvátétel elszámolása, akkor írásban kifogásolják meg.
Miután letettem a telefont, rájöttem, hogy itt a vég, ennyi
volt. Már nem vagyok szcientológus. Nem érdekelnek a bizarr
szabályaik, a pénzéhségük, se a bolygó Clearré tétele.

Hatalmas megkönnyebbülést éreztem. Megszabadultam az
egyház keltette állandó bűntudattól, hogy nem terjesztem eléggé a
szcientológiát, és nem teszek eleget a bolygó Clearré tételéért.
Innentől fogva két hónapon át minden szabadidőmben a
szcientológiaellenes oldalakat bújtam az interneten. Sokkal többet
megtudtam az egyházról és Hubbardról ezen két hónap alatt, mint az
egyházban eltöltött tíz év alatt. A haragom és az elkeseredettségem
egyre csak nőtt.
Ekkor még úgy gondoltam, hogy a szcientológiának mint
filozófiának vannak megmentésre érdemes elemei, az egyházat
azonban egy korrupt és kártékony szervezetnek tartottam. 2008
februárjában úgy döntöttem, „Objektíven a szcientológiáról” címmel
blogot indítok ennek a reformnak az elindítására (később
Szcientológia: Objektíven és szubjektíven lett a neve). Eredeti célom
egy párbeszéd elindítása volt a szcientológia értékelhető elemeinek
elismertetésére, a filozófia és az egyház szétválasztására.
Erre azonban se a társadalom, se az egyház nem tartott igényt.
Az egyházon belül mint az „ideális szcientológia csapat” képviselője
egy, az egyház valós helyzetét bemutató köremaillel próbáltam
felmérni, mennyien gondolják hozzám hasonlóan a dolgot az
egyházon belül. Megpróbáltam Miklóst is megnyerni ennek, de ő
nem volt hajlandó partizánakciókban részt venni, csak a „standard
Hubbard admin technológia” használatát tartotta elfogadhatónak a
reformok
véghezvitelére,
100%-ig
ragaszkodva
Hubbard
iránymutatásaihoz. Én ennél lazábban képzeltem el a dolgot, így nem
tudtunk dűlőre jutni.
Az OSA-nál mindenesetre beköpött, ők pedig megkerestek az
ügyben. Lajos azt üzente, hogy ha „kezelni” akarom ezt, keressem
meg. Megüzentem Lajosnak, hogy a visszajelzések alapján nincs igény

egy ilyen jellegű reformra, így ez volt az első és utolsó próbálkozásom
a szcientológusok közvetlen megszólítására. Ne aggódjon,
megszüntetem lázítói tevékenységemet.
Bemenni azonban eszem ágában sem volt. Nem hiányzott az,
hogy ismét végighallgassam, mekkora elnyomó vagyok, de egy
nagyobb adománnyal helyreüthetjük a dolgot.
Ezután az egyházba vetett maradék hitem is odaveszett.
Találkoztam ugyanis pár károsulttal, és megtudtam, hogy nekik mit
okoztak az egyház tevékenységei és bizonyos gyakorlatai. Ez végképp
lerombolta bennem azt az illúziót, hogy vannak értékes részei a
technológiának, és ezért fontos megvédeni a szcientológiát
filozófiaként.
Fokozatosan és módszeresen a minimálisra szorítottam le a
szcientológiához és a szcientológusokhoz fűződő kapcsolataimat. A
magánvállalkozásunkban új tevékenységbe kezdtem, többé nem
vállaltam el munkát szcientológusoknak, a fennálló munkákat pedig
lezártam. A szcientológus ismerőseimet se kerestem, igyekeztem
inkább a régi kapcsolatokat feleleveníteni.
Egy dolgot azonban még kötelességemnek éreztem. Úgy
gondoltam, meg kell adnom a lehetőséget a szcientológia másik,
belső oldalának a megismerésére. Jelentek már meg könyvek
Magyarországon ebben a témában, de bennfentes tollából még nem.
Ezért íródott ez a könyv.

SZÓJEGYZÉK
A könyvben előforduló, a szcientológia egyházban használatos
legfontosabb kifejezések listája. A szcientológusok a legtöbb esetben
a rövidítéseket használják kommunikációjuk során.
2D – A második dinamika. Hubbard szerint a második dinamika
az a belső késztetés vagy hajtóerő, amely szexre, családalapításra és
gyermeknevelésre ösztönöz (ld. dinamika).
auditálás – A szcientológia terápiás módszere. Talán a
pszichoanalízishez és a terápiás beszélgetésekhez hasonlít legjobban.
Legegyszerűbb formája az, amikor a terapeuta (az „auditor”)
megkeresgeti az engramokat (ld. engram), újra és újra elmondatja
ezeket a pácienssel, míg (legalábbis Hubbard szerint) megszűnik a
jelenre gyakorolt káros hatásuk. Vannak más jellegű auditálások is,
ahol a páciens rossz vagy jó tapasztalatairól, élményeiről számol be,
vagy éppenséggel meggyónja bűneit.
Clear – Amikor valaki az összes engramjától (ld. engram)
megszabadul, akkor Clear (tiszta) lesz. A „Clear” állapot Hubbard
szerint azt jelenti, hogy az illető teljesen racionális lesz, minden
„aberrációja” elmúlik.
dinamika – Hubbard szerint a „Túlélni!” parancs a létezés
legkisebb közös nevezője és az összes életforma elsődleges célja. Ezt
a hajtóerőt vagy belső késztetést nyolc részre osztotta (önmagunk,
szex és család, csoport, emberiség, minden életforma, az egész
univerzum, szellemi lények, Isten vagy Végtelenség).
e-méter – Az e-méter az elektropszichométer rövidítése. Ez
gyakorlatilag a bőr elektromos ellenállását méri. Az egyház szerint az
e-méter egy igen precíz műszer, amellyel meg lehet találni a lelki
problémák valódi okait. Egy ilyen probléma esetén a műszer jelez, a

probléma eltüntetése után pedig „lebeg a tű”, azaz lassan és
egyenletesen ide-oda mozog a mutató a számlapon, mintha lebegne
felette.
engram – ld. reaktív elme.
Estates Project Force (EPF) – Magyarul kb.: birtok projekt
csapat. A Sea Org alapképzés elnevezése. A név onnan származik,
hogy az alapképzésen napi 8–10 óra fizikai munkát kell végezni. Ezt
napi öt óra tanulás egészíti ki, melynek keretében öt tanfolyamot kell
elvégezni.
freeloader – Potyautasnak is nevezik; a szcientológia egyház
volt munkatársai, akik szerződésük lejárta előtt hagyták ott az
állásukat. Ilyenkor ki kell fizetniük minden olyan szcientológia
tanfolyamot, amelyet munkatársként „ingyen” végezhettek el.
HCO-ügyvezető titkár – Az első két osztályt – 1-es osztály:
személyzet, kommunikáció, etika, igazságszolgáltatás; és 2-es osztály:
könyvek, előadások és tanfolyamok eladása a meglévő
szcientológusoknak, marketing – felügyelő ügyvezető.
Híd – Röviden „a Híd a teljes szabadsághoz”. Ez azon
tanfolyamok és auditálások sorozata, melyek elvégzésével Hubbard
szerint elérhető a „teljes szellemi szabadság”.
Hubbard Communications Office (HCO) – Magyarul: Hubbard
Kommunikációs Iroda. Így hívják az 1-es osztályt a szcientológia
egyházi szervezetekben.
koppenhágai haladó szervezet – Olyan szcientológia
szervezet, ahol a szcientológia Hídján a Clear feletti, elvileg
természetfeletti képességeket adó OT-szinteket lehet elvégezni.

LRH – L. Ron Hubbard nevének rövidítése, akit többnyire csak
„LRH”-nak vagy „Ron”-nak hívnak a szcientológusok.
New Era (Publications) – Az egyház egyik könyvkiadó cége,
Koppenhágában van a központja.
Office of Special Affairs (OSA) – Magyarul: „Különleges Ügyek
Irodája”. Ők kezelik az egyház jogi és PR ügyeit, valamint az egyház
titkosszolgálataként is működnek. Megfigyelés alatt tartják a
„gyanús” szcientológusokat, illetve a szcientológia ellenségeit. Ők
tartják a kapcsolatot az egyház ügyvédjeivel, illetve időnként
magánnyomozókat is igénybe vesznek kényesebb feladatokra. Az OSA
alá tartozik az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért, az egyház
pszichiátriaellenes szervezetének közvetlen felügyelete is.
Operations and Transport Liaison Office (OTL) – Magyarul:
Műveleti és Szállítási Összekötő Iroda. Egy ország vagy régió (pl.
Kelet-Európa) szcientológiai tevékenységeit felügyelő szervezet, csak
Sea Org-tagok lehetnek a munkatársai.
org – Az organization (szervezet) szó rövidítése, olyan egyházi
szervezetekre használják a szcientológia rendszerén belül, ahol el
lehetett jutni a Clear állapot eléréséig.
overt – A bűn, vétek vagy ártó tett neve szcientológusul.
OT, OT-szintek – Az „OT” az „operatív thetán” azaz „működő
thetán” rövidítése, amely a szcientológia szerint egy olyan szellemi
lény, aki képes a szellemi síkon működni, úgymond a természetfeletti
képességeit mozgósítani. Az OT-szintekből tizenöt van, a
szcientológia szerint az OT XV-ös szint végigcsinálásával érhető el a
„teljes szellemi szabadság”, amely – bár nincs pontosan definiálva –
egyfajta istenszerű létállapot, amelyben az ember puszta
gondolataival képes teremteni és pusztítani.

Potential Trouble Source (PTS) – Magyarul: potenciális
bajforrás. Hubbard szerint minden betegséget, balesetet, sőt
mindennemű stresszt egy „PTS-helyzet” okoz, amely egy aktív vagy
múltbeli kapcsolat egy gonosz fickóval, egy SP-vel, azaz „elnyomó
személlyel”.
pszichó
–
A
pszichológusok,
pszichoanalitikusok összefoglaló elnevezése.

pszichiáterek

és

publik – Publikoknak hívtuk az olyan szcientológusokat, akik
nem voltak munkatársai egyetlen szcientológia szervezetnek sem,
csak az egyház szolgáltatásait vették igénybe (tehát nem munkatársai
az egyháznak). Az egyház hivatalos kommunikációban őket nevezi
„hívőknek” (parishioners).
reaktív elme – Hubbard szerint minden emberi szenvedést és
betegséget az okoz, hogy elménknek van egy része, az ún. „reaktív
elme” (a tudatalatti). Ez a reaktív elme fájdalom és öntudatlanság
esetén veszi át a vezérlést, mindent elraktároz (tehát a körülöttünk
zajló eseményeket képpel, hanggal stb.), és minden, ilyen állapotban
elhangzott szöveget szó szerinti utasításnak vesz, amelyek a
későbbiekben hipnotikus parancsként működnek. Ezeket az állítólag
így eltárolt tudatalatti élményeket Hubbard „engramoknak” nevezte
el. A reaktív elme ezen, lelki vagy fizikai gyötrelmet rögzítő engramok
összessége.
regisztrátor – Az értékesítő / sales munkatárs elnevezése a
szcientológiában. Hubbard elképzelése szerint úgy tolonganak az
emberek a szcientológiáért, hogy csak regisztrálni kell a rengeteg
jelentkezőt.
Rehabilitation Project Force (RPF) – Magyarul kb.:
rehabilitációs projekt csapat. Egyfajta kényszermunkával párosított

bebörtönzés a Sea Orgon belül. Ide kerülnek a párkapcsolati tilalmak
ellen vétők, a nagyon rosszul teljesítők, illetve akik valamit csúnyán
elrontottak, vagy nagyobb kárt okoztak az egyháznak. Az RPF
deklarált célja az ilyen bűnök hátterében meghúzódó rejtett gonosz
szándékok „kezelése”, hogy a Sea Org tag újra hasznos és hozzájáruló
tagja lehessen a csapatnak. Valójában azonban egy mentális
újraprogramozásra létrehozott munkatábor, a börtönöknél is
rosszabb körülményekkel.
Religious Technology Center (RTC) – Magyarul: Vallási
Technológiai Központ. Az egyházi hierarchia csúcsán levő szervezet,
az összes szcientológiával kapcsolatos védjegy és szerzői jog
tulajdonosa. Ennek a vezetője az egész szcientológia hálózat legfelső
vezetője is egyben.
Sea Org – A szcientológia legelkötelezettebb híveiből álló
csoport, amelyet az egyház a szerzetesrendjének igyekszik beállítani.
stat – A statisztika rövidítése. A szcientológia belső
adminisztrációs rendszerében kiemelt szerepet kapnak a statisztikák.
Alapelv, hogy minden munkatársnak legyen egy statisztikája, amely
az ő teljesítményét hivatott mérni, és csak az alapján szabad elvileg
jutalmazni vagy büntetni.
Suppressive Person (SP) – Magyarul: elnyomó személy.
Gonosz, antiszociális ember. A szcientológia egyházban így nevezik
azokat, akiket valamilyen oknál fogva kiközösítettek az egyházból,
vagy az egyház ellenségeiként tartanak számon (pl. a pszichiáterek).
tech – A technológia rövidítése. A szcientológia filozófiájának
és módszertanának összessége, mely Hubbard szerint olyan precízen
működik, és olyan megismételhető eredményeket produkál, mint egy
műszaki technológia.

théta – Valami, ami esztétikus, jó érzést keltő, szellemi örömöt
okozó vagy embernek kedves, bájos. A théta amúgy „életerőt” jelent
a szcientológiában.
thetán – Hubbard szerint az ember három részből áll: test,
elme, thetán. A thetán a személy maga, egy szellemi lény, amely egy
elmét használ (amely szerinte emlékeink és tapasztalataink
összessége, és mentális képekből áll) a test irányítására.
wog – Valaki, aki nem szcientológus. Ez egy lekicsinylő, negatív
jelző. Hubbard szerint wognak számít az, „aki még csak nem is
próbálkozik [szellemileg fejlődni]”. Melléknévként is használatos a
nem-szcientológus társadalom elítélendő szokásaira és gyakorlataira,
pl. „wog időbeosztás”, „wog életvitel”.

