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17 éves koromban, miután elhagytam a katolicizmust és a kereszténységet, agnosztikus 

lettem. Az igazsághoz és beteljesüléshez vezető utat keresve találtam rá a szcientológiára, amely a 

teljes szabadságot kínálta a teljes elkötelezettségért cserébe. Gyorsan belekerültem ebbe a 

mozgalomba, amely azonnal el is nyelt. Elfogadtam, hogy ez segít rátalálnom az igazságra. Választ fog 

adni az összes kérdésemre. Mindent megtanultam, amit csak lehetett. A világom egyre csak tágult 

minden egyes elolvasott mondattal és oldallal, és minden egyes beszélgetéssel. Sokkal erősebbnek 

éreztem magam. A szcientológia ráadásul még ennél is többet ígért; sokkal, de sokkal többet. 

 

A szcientológia a kalandok és a tanulás világát ígérte nekem. Fantasztikus képességekkel, 

valamint  tökéletes emberek utópisztikus világával csábított.  

 

A szcientológia valósága viszont tapasztalataim szerint tele volt kudarcokkal, cenzúrával és 

hiábavaló erőfeszítésekkel a szcientológia győzelméért. Az utópia nem létezett, a tevékenységükre 

jobban illett „az állandó áldozatvállalás a szcientológia álmaiért” kifejezés. Ez a történet (az én 

történetem) megfigyeléseim és csalódásaim története. 

 

A szcientológusok történetei különböző embereknél különbözőképpen kezdődnek. Az én 

esetemben egy cikk olvasásával kezdődött. 

 

EGY ÉRDEKES CIKK 

 

Egy karate magazint olvastam a nagybátyám házának nappalijában, amikor megláttam egy, a 

dianetikáról szóló cikket. Egy feketeöves mester magyarázta el benne, hogy hogyan használja a 

dianetikát a karategyakorlataiban és felvázolta az előnyeit. Úgy rémlik, hogy azt mondta: a dianetikai 

képzettségének köszönhetően kevesebb volt a sérülés. Amikor pedig egyszer tényleg megsérült, a 

dianetika segítségével feleannyi idő alatt helyrejött. 



 
 

Ez 1990-ben történt. A dianetika reklámjai akkoriban mentek a tévécsatornákon, a mai napig 

emlékszem rájuk. Ezek a hirdetések kérdések formájában vetettek fel problémákat, aztán adtak egy 

oldalszámot azt sugallva, hogy a megadott oldalon található a probléma megoldása. A kérdések és az 

oldalszámok után mutattak egy kitörő vulkánt ábrázoló képet, aztán a könyv borítóját. „L. Ron 

Hubbard: Dianetika” mondta a narrátor. Ezen reklámok hatására még akkor vettem egy Dianetika 

könyvet, de nem éreztem késztetést az elolvasására. 

 

A karatemagazin cikkének hatására elővettem a könyvet, és elkezdtem olvasni. Nyári 

szünetem volt, nem volt munkám, így remekül kitöltötte az időt ennek az elolvasása. A könyv szerzője 

leírt egy állapotot, amit „Clear”-nek nevezett. Ez egy összefoglaló név volt bizonyos magasabb szintű 

képességek meglétére, amelyeket kizárólag csak a dianetika segítségével lehetett elérni. 

 

A Clear állapot nagyon csábító volt. Aki eléri a Clear állapotot, visszanyeri a tökéletes látás 

képességét, majdnem teljesen egészségessé válik, és képes arra, hogy mindenre tökéletesen 

emlékezzen, ami csak történt vele a születése óta – mintha fotókat nézegetne. Továbbá a Clear sokkal 

tisztábban gondolkodik, és jobban képes élvezni az életet. 

 

El voltam bűvölve a dianetika ígéreteitől. Bár nem voltak súlyos problémáim, nyitott voltam az 

életem jobbá tételére és reméltem, hogy a dianetika segítségével ezt el is fogom érni. Az agyam egész 

nap ezen járt, hogy hamarosan eljön az az idő, amikor tökéletes memóriám lesz, makkegészséges 

leszek, magasabb lesz az intelligenciahányadosom a mostaninál; csodás, varázslatos álmok voltak 

ezek. 

  

BEDŐLTEM, MINT MACI A MÁLNÁSBA 

 

Körülbelül a felénél jártam a Dianetika könyvnek, amikor olyan izgatott lettem, hogy felhívtam 

St. Louis-i szcientológia egyházat. Elmondtam, hogy most olvasom a Dianetika könyvet, és többet 

akarok tudni a témáról. Kapcsolták egy ügyfélszolgálatost, aki Ronként mutatkozott be (nem Ron 

Hubbard volt), és megbeszéltünk egy időpontot, amikor majd felkeresem őket. 

 

Gondolkodtam, hogy milyen lehet a szcientológia egyház épülete; egy szépen felújított, 

elegáns épületet képzeltem, nagy udvarral, egy hozzátartozó szép kerttel és nagy szökőkúttal. Ott 

fogok majd állni, amikor Ron a dianetikáról beszél nekem. Azt gondoltam, hogy egy tökéletes 

memóriájú, kiváló egészségi állapotnak örvendő és magas IQ-jú emberekből álló csoportnak minden 

bizonnyal kivételes épülete van. 



 
 

Az épület valóban kivételes volt – kivételesen nagy csalódást okozott. A szcientológia egyház 

egy rossz állapotú, kis ipari ingatlanban volt egy nem túl jó környéken. Az épületen acélbetűk jelezték, 

hogy ez a helyi szcientológia egyház, de számomra a legszembetűnőbb a furcsa nyolcágú kereszt volt. 

Félretéve az épület kinézete miatti csalódásomat, leparkoltam a kocsival és bementem. 

 

Találkoztam Ronnal, aki egy huszonéves, igen jó kommunikációs készséggel rendelkező ember 

volt. Leültetett az asztalához, és beszélgettünk a dianetikáról. Izgatott voltam attól, hogy ilyen 

lehetőséget kaptam, valamint attól is, hogy nemsokára alapos választ kapok a kérdéseimre. 

 

 
 

Ron bemutatott egy e-métert, ami teljesen lenyűgözött. A készülék két alumínium hengerből 

állt (ezeket kézbe kellett fogni), és egy mérőeszközből, amelyen gombok voltak, a kijelzőjén pedig egy 

tű lengett ide-oda. Azt mondta, hogy a készülék a rossz érzéseket méri. 

 

Ron bemutatta a készülék működését az általa „csípéstesztnek” nevezett módszerrel. Ez abból 

állt, hogy meg kellett fognom a hengereket, megcsípte a karomat, majd megkért, hogy gondoljak a 

csípésre. A tű megmozdult az e-méter kijelzőjén. 

  

Olyan volt, mintha az e-méter olvasna a gondolataimban. Biztos akartam lenni abban, hogy a 

tűt nem Ron mozgatja, ezért kihasználtam a pillanatot, amikor Ron az asztalánál matatott, és arra 

gondoltam, amikor egyszer elestem a biciklimmel. A tű megmozdult! Az e-méter valóban működött. 

Valóban mérte a lelki fájdalmakat. 

 

A beszélgetés alatt néhányszor a polcokon lévő könyvekre tévedt a pillantásom. Az egyik 

könyv címe („Éltél már a mostani életed előtt?”) felkeltette a figyelmemet. Igyekeztem úgy irányítani a 

beszélgetést, hogy feltehessem ezt a kérdést: éltem már ezelőtt az élet előtt? 

 

Úgy tűnt, hogy Ront készületlenül találta a kérdés. Vonakodott válaszolni, amikor 

megkérdeztem tőle, hogy mi történik a születés és a fogantatás előtt. Nem akarlak elijeszteni azzal, 

hogy túl sok információt adok és túl gyorsan – mondta. 

 

Biztosítottam róla, hogy ezzel nem lesz gond, mindössze kíváncsi vagyok a dianetika 

felfedezéseire. Valóban éltünk ezelőtt az élet előtt is – mondta Ron. Az előző életeink emlékeit a 

dianetika technológiájával idézhetjük fel. Ron észrevehette a rajtam látszó örömöt és csodálatot, mert 

tovább mesélt az univerzum tudatának természetéről és történetéről.  

 



Kinyitott egy könyvet, a könyv első mondata így hangzott: „Ez az utolsó 60 billiárd éved igaz 

és tényszerű története.” 

 

Bár tinédzserként nem fogtam fel mindent, mégis úgy éreztem, hogy az univerzum titkai 

feltárulnak előttem, „belső” információk birtokába jutok. Ron megnyitotta ezt nekem. Minden kérdést 

megválaszolt, a mondandója úgy szívta magába a figyelmemet, mint a szivacs. Ezen szcientológia 

gyorstalpaló során elmondta nekem a szcientológia alapelveit, beszélt az előző életekről, a 

természetfeletti képességek visszaállításáról – például a testenkívüliségről, a telekinézisről és a 

telepátiáról. 

 

A beszélgetés hangneme baljóssá vált, amikor megkérdeztem, hogy a pszichológusok miért 

nem használják a szcientológiát, ha ez ennyire nagyszerű. 

 

Ron elmesélte, hogy L. Ron Hubbard felajánlotta a szcientológiát és a dianetikát a 

pszichológusok és a pszichiáterek megsegítésére, de ők visszautasították. Azzal „hálálták” meg 

Hubbard bizalmát, hogy megpróbálták őt elhitelteleníteni. A pszichológusok és pszichiáterek nem 

akarják meggyógyítani a pácienseket, mert ezek a „tudományok” nem az emberek meggyógyítását 

szolgálják, hanem az emberek megbetegítését. És ami még rosszabb: a kormány teljes 

beleegyezésével működnek. A kormányt pedig néhány gazdag ember tartja a markában, akiknek az a 

végső céljuk, hogy az emberiséget rabszolgává tegyék. Ezek a gazdag emberek arra használják a 

pszichiátriát, hogy szellemileg leépítsék az embereket, így téve őket könnyebben irányíthatóvá. 

 

Igazán aggódni kezdtem, mert tényleg elhittem ezt. Megkérdeztem Ront, hogy ezek az 

emberek, akik a kormányt a kezükben tartják, miért nem mennek be egyszerűen az egyházba és 

lőnek le mindenkit. Ron elmagyarázta, hogy ők nem így működnek, hanem olyan módon, hogy 

felderíthetetlenek maradjanak. Kicsit megnyugodtam, mert akkor ténylegesen fizikai veszélyben 

éreztem magam. 

 

Mialatt a szcientológusok képességeiről beszélgettünk és arról, hogy kik haladtak tovább a 

Clear állapot elérése után, hogy szellemi lényként is Clearré váljanak, azaz OT-vá (Operatív Thetán – 

kb. működő szellemi lény), Ron mutatott nekem egyet közülük. Egy vörös hajú, idősebb és 

magabiztos nő sétált el az asztal mellett. 

 

– Szemüveges – jegyeztem meg. 

– Tessék? – kérdezte Ron. 

–  A Dianetika könyvben az olvastam, hogy egy Clearnek nincs szüksége szemüvegre, mert tökéletes a 

látása – feleltem. 

 

Ron megmagyarázta hogy a Cleareknek az előző életeikben gyökerező okok miatt nincs 

tökéletes látása, és a dianetika nem tudja kezelni az előző életeket. Ezen okok felderítése és kezelése 

sok időt és energiát vesz igénybe. Igazából inkább a szcientológiát használják erre, nem pedig a 

dianetikát. Emiatt nagyon kevés Clearnek tökéletes a látása. 

 

Visszanézve, volt egy kritikus megfigyelésem, amit Ron abszolút nem kielégítően válaszolt 

meg. Hubbard tett egy olyan kijelentést, hogy a Clear állapotnak a tökéletes látás is jellemzője. A 

Cleareknek még sincs tökéletes látásuk, így az állítása hamis volt. Akkor nem akadtam fenn ezen. Ha 

kifinomultabb lett volna a gondolkodásmódom, már ott megláttam volna, hogy a dianetika nem úgy 

működik, ahogy a szerzője ígérte, és talán még addig a következtetésig is eljutottam volna, hogy 

valószínűleg a szcientológia sem úgy működik. 

 

Hiányzott belőlem a kifinomult és kritikus gondolkodásra való képesség, és talán annyira 

vártam az ígéretek beteljesülését, hogy minden objektivitásomat félretettem. Nagyon izgatott voltam a 



szcientológia ígéreteinek láttán, és nem akartam, hogy egy kis következetlenség megfosszon ezen 

csodálatos új felfedezés előnyeitől. 

 

Tanultam még pár más dolgot is: a szcientológusok azért dohányoznak, mert a rák kiváltó 

okai megelőzhetőek a dianetikával és a szcientológiával. Sőt, a republikánus ideológia 

összeegyeztethetőbb a szcientológiával, mint a demokrata ideológia. Azt gondoltam magamban, hogy 

tévúton jártam, mert inkább demokrata meggyőződésű voltam ezt megelőzően. 

  

MUNKATÁRS LETTEM 

Annyi mindent megtudtam az E-méter képességeiről, az előző életekről, az OT-kről és az 

emberiség leigázására törekvő pszichiátriai összeesküvésről, hogy tudtam: itt a helyem. 

Ron előkeresett egy díjtáblázatot, és gyorsan elhadart pár dolgot néhány tanfolyamról meg az 

árukról. Párszáz dollártól párezer dollárig terjedt a tarifa; még a legolcsóbb is elérhetetlen volt 

számomra. Maximum a könyveket és a levelező tanfolyamokat engedhettem meg magamnak, és még 

azok is drágák voltak nekem. Viszont tudtam, hogy csak könyvekből nem lehetek Clear, majd OT – 

ahhoz, hogy valódi haladást érjek el, mindenképpen szcientológia eljárásokat kell végezzek az egyház 

kereteiben belül. Ez nagyon lelombozott; azt gondoltam, először szereznem kell egy jól fizető állást, 

mielőtt továbbléphetnék. 

Ekkor Ron felkínált egy lehetőséget, amit akkor páratlanul jó ajánlatnak hittem. 

– Nos, van még egy megoldás. Dolgozhatnál nálunk munkatársként, és akkor a 

tanfolyamokért nem kellene fizetned – mondta. 

Ez határozottan jól hangzott. 

Ron elmagyarázta a munkafeltételeket: 5 éves szerződést kellett aláírnom, a fizetésem pedig 

az egyház bruttó bevételének egy bizonyos százaléka; ez a hányad a képzési haladásommal és a 

hatásköröm növekedésével emelkedni fog. Még jutalékot is kaphatok, ha beszervezek másokat 

tanfolyamokra. 

Az egyetlen problémám az volt, hogy még nem fejeztem be a középiskolát. Úgy okoskodtam, 

jobb lesz előbb leérettségizni, és majd utána munkatárssá válni. 

– Kár lenne késlekedni – válaszolt Ron. Elmondta, hogy ő akkoriban főiskolára járt, és 

összehasonlíthatatlanul többet tanult a szcientológia tanulmányozásával, mint amennyi tudást a 

hagyományos iskolákban szerezhet az ember. Ez elég nyomós érv volt számomra, hiszen csodáltam 

Ron intellektusát. 

Mielőtt munkába állhattam volna, ki kellett töltenem egy OCA nevű személyiségtesztet. A 

viselkedésemmel kapcsolatos kérdések voltak benne, például hogy olvasgatok-e szórakozásból 

autóbusz-menetrendet, vagy hogy mocorgok-e, ha ideges vagyok. Kétszáz efféle kérdés volt. Mikor 

végeztem, Ron elvitte a válaszaimat, és egy nyomtatott grafikonnal tért vissza. Azt mondta, a grafikon 

alapján minden rendben van nálam, egy területet leszámítva, ami viszont komoly probléma. Ettől kicsit 

feszült lettem, attól tartottam, hogy emiatt nem vesznek fel munkatársnak. Ron csalódottnak tűnt a 

dolog miatt, de megnyugtatott, hogy a szcientológia segíteni fog a problémámon. 

Befejeztük a jelentkezési lap kitöltését, majd Ron elmondta, hogy néhány dolgot ellenőriznie 

kell az e-méterrel. 

Beljebb mentünk az épületben, leültünk, megfogtam a hengereket, és válaszoltam néhány 

olyan kérdésre, hogy tagja voltam-e valaha a kommunista pártnak, körözött bűnöző vagyok-e, stb. 



Nekem nem okoztak gondot a kérdések, az egyháznak (és az e-méternek) pedig megfeleltek a 

válaszaim. Felvettek. 

Este hazafelé menet letekertem a kocsi ablakait, és hagytam, hogy az arcomba csapjon a 

Missouri párás, meleg levegője. Nem azt éreztem, hogy hazafelé tartok. Úgy éreztem, végre úton 

vagyok a teljes szabadság felé. A legjobb és az egyetlen valóban fontos úton. Úton voltam egy jobb 

sors felé, a meleg, párás éjszakai levegőt pedig varázslatosnak és üdítőnek éreztem. 

  

A SZCIENTOLÓGIA MUNKATÁRSAINAK BOHÉM ÉLETSTÍLUSA 

A teljes szabadsághoz vezető út eléggé spártai körülményekkel társult a munkatársak 

számára. A fizetés semmire nem volt elég, a munkaidő pedig hosszú volt: a nap 9 körül kezdődött, és 

este 10-ig tartott. Vasárnap kivételével minden nap dolgoztunk. 

A fizetés rémesen alacsony volt, jóval a minimálbér alatt, így nagyon nehezen lehetett megélni 

belőle. A munkatársak ezért különböző túlélési technikákat fejlesztettek ki. Egyikük például vett egy 

hatalmas vödör mogyoróvajat, és csak azt ette. Olyat is láttam, hogy egyik társam egy doboz cigi árát 

is úgy szedegette össze innen-onnan, centenként. Egy másik kollégámról, Randy-ről azt hallottam, 

hogy már nem tud a főbérlője szemébe nézni; gondolom, rendesen elmaradt a lakbérrel. 

Én valamelyest szerencsésnek számítottam, hiszen nagybátyámék házában laktam, és a 

kajára sem volt gondom. Az egyetlen hátulütő az volt, hogy a ház elég messze volt a missziótól, és a 

benzinköltség kezdett gondot jelenteni. Egyszer úgy jártam, hogy kifogyott az üzemanyag az autóból, 

úgyhogy kannával kellett benzint hoznom bele egy kútról. 

Az anyagiakat leszámítva az élet szép volt. Noha a benzinre is alig kerestem meg a pénzt 

(még az 1990-es árakon sem), de a szcientológia volt az egyetlen dolog, ami érdekelt. Semmi más. 

Szcientológiát tanulni, a szcientológia egyháznak dolgozni, de még beszélgetni a szcientológiáról is 

hihetetlenül izgalmas volt. Nem bírtam betelni vele. És a pénz sem számított, mert mindent, amit 

csináltam, nagyon élveztem. 

A nap első felét az osztálytermekben töltöttem, csendesen olvasgatva a Hubbard által írt 

irányelveket, vagy éppen magnóról hallgatva Hubbard előadásait. Utána megebédeltünk, kicsit 

pihentünk, aztán mentünk dolgozni. A munka nem volt bonyolult. Általában leveleket raktam 

borítékokba, felvettem a telefont, ha csörgött, személyiségteszteket osztottam az utcán, meg még egy 

csomó dolgot, amiknek a célja az volt, hogy minél többen jöjjenek be az egyházba tanfolyamot 

végezni. Munka közben általában jókat tudtam beszélgetni a többiekkel. 

  

NE HAGYD ELMENNI 

A főbejárat melletti asztalnál ültem, mikor Randy nevű kollégám hozzám sietett, és rámutatott 

egy, az osztályteremben ülő férfira. Az üvegajtón át is jól láttam, hogy ideges. Amúgy ő volt az 

egyetlen ember a tanfolyamteremben. 

– Ne hagyd elmenni – parancsolta Randy. 

– Micsoda? És mit csináljak, ha megpróbál elmenni? 

– Csak ne hagyd – figyelmeztetett, aztán amilyen gyorsan jött, úgy el is ment, rám hagyva az 

őrködés feladatát. 



Össze voltam zavarodva, és mivel a fickó per pillanat nem kívánt távozni, az időt arra 

használtam, hogy próbáljak valami tervet kiötölni baj esetére. Elképzeltem magamat, ahogy az ajtó 

elé ugorva útját állom. Ez valószínűleg csak jobban feldühítené. Aztán elképzeltem, ahogy utána 

szaladok, és győzködni kezdem, hogy maradjon. Ügyfél volt (publiknak hívtuk őket a szcientológia 

zsargonban), nem munkatárs, úgyhogy nem parancsolgathattam neki. Úgy döntöttem, a legjobb 

megoldás a kettő kombinációja lesz: útját állni, közben rábírni a maradásra. Ha nem sikerül, akkor is 

mondhatom, hogy legalább megpróbáltam. 

Másrészről ez a „ne hagyd elmenni" olyasminek hangzott, amit a szektákban mondogatnak. 

Elkötelezett voltam a szcientológia felé, de ez meddig jogosít fel arra, hogy itt fogjam ezt az embert? 

Azt hittem, a szcientológia technológia minden ilyen problémát kezelni tud, nem számítottam rá, hogy 

egyszer erővel kell megállítanom valakit, aki menni akar. 

Szerencsére a fickó nem szándékozott lelépni, így nekem sem kellett megállítani őt. 

Hamarosan kiderült, hogy a férfi elégedetlen volt a tanfolyammal, és visszakövetelte a pénzét. 

Mivel rajta kívül nagyon kevés ügyfelünk volt, a pénzvisszafizetés igen érzékenyen érintette volna a 

kasszánkat. Az egyház ügyvezető igazgatója behívott egy OT-t (magas szintű szcientológust), hogy 

győzze meg a fickót a tanfolyama befejezéséről. 

Az OT mély benyomást tehetett az ügyfélre, mert egy rövid szóváltás után az remek kedvre 

derült, és azt mondta, alig várja, hogy folytathassa szcientológiai tanulmányait. 

  

LRH JELENLÉTÉNEK  MEGTEREMTÉSE 

 

Egyszer egy asztalnál ültem, és eléggé unatkoztam. Velem szemben egy LRH-mellszobor állt. 

Nem tudom, hogy egy képromboló hajlam, vagy szimplán az unalom csináltatta velem, de felálltam az 

asztaltól, levettem a nyakkendőmet, és LRH nyakába kötöttem. 

Azt hittem, hogy egyedül vagyok, de egyszercsak valahonnan ott termett Steve és Randy. 

– Szedd azt le onnan! - ripakodott rám Steve. 

Éreztem, hogy én itt megszegtem egy íratlan szabályt, úgyhogy gyorsan levettem a szoborról 

a nyakkendőt. 

– Soha semmivel ne szentségtelenítsd meg LRH képmását! – utasított Steve. 

Randy gyanakvóan és ellenségesen méregetett. 

– Ja, ne rakd a szoborra a nyakkendőd, te szentségtörő kis ... – és itt megakadt. 

Félénken próbáltam megmagyarázni, hogy nem akartam tiszteletlen lenni, csak szórakoztam 

egy kicsit. Hamarosan mindketten elmentek, én pedig visszaültem az asztalomhoz, és azon 

morfondíroztam, hogy itt komolyabban veszik Hubbardot, mint gondoltam. 

Később Steve hozott egy LRH által írt hivatalos közleményt, amelyben utasítást adott arra, 

hogy „LRH jelenlétének” létrehozása érdekében róla készült képeket kell kirakni az épületen belül.  



Továbbá mivel ő találta fel a szcientológiát, bárminemű tiszteletlenség a képei iránt a 

szcientológia iránti megvetésre, és mint ilyen, etikátlanságra vall. 

Nem gondoltam volna, hogy Randy szentségtörőnek bélyegez. Olyan volt, mintha a Ronról 

készült képeket szent ereklyeként kezelték volna. Én sokkal lazább légkörre számítottam, nem ilyen 

feszültre. Ám amikor Ron képeiről vagy idézeteiről volt szó, nem volt helye istenkáromlásnak, 

ellenkező esetben gyors és kemény retorzióra lehetett számítani, mint később megtudtam. 

Hubbard felmagasztalása még ennél is tovább ment. Minden szcientológia szervezet 

épületében  berendeztek LRH-nak egy dolgozószobát, amiben soha nem járt senki, a foglalkozások 

végén pedig az egész osztály felállt, és a tanfolyamfelügyelő vezénylésével mindenki megtapsolta 

Hubbard hatalmas portréját. Senki sem használta az „imádat” szót, de gyakorlatilag imádtuk őt. 

  

KIRÚGTAK OTTHONRÓL 

A szcientológia egyházban töltött első heteim során nagybátyámék nyaralni voltak. Mikor 

megjöttek, be kellett számolnom róla, hogy abbahagytam az iskolát, és beálltam a szcientológia 

egyházba. 

Utóbbival nem is lett volna gond, viszont az előbbi mellett nagynéném nem ment el szó 

nélkül. 

Maga a vita teljesen zűrzavarossá vált. Próbáltam nekik elmagyarázni a dianetika és a 

szcientológia lényegét, de ők annyira földhöztagadt gondolkodásúak voltak, hogy semmi remény nem 

volt rá. Elkezdtem beszélni nekik az előző életekről, de csak még jobban összezavartam vele őket. 

Nagynéném nyíltan feszegetni kezdte, hogy a szcientológia nem drogeladásból szerzi-e a pénzét. 

Teljes káosz volt. 

  A gond ott volt, hogy fogalmuk sem volt, miről is beszélek. Semmit sem tudtak a 

szcientológiáról, így képtelenek voltak lebeszélni arról, amit egyáltalán nem ismertek. Nem tudták, 

milyen épkézláb ellenérvet lehetne fölhozni. A dolog ráadásul teljesen készületlenül érte őket, egyik 

nap még vakáción vannak, másnap meg megismerik a szcientológiát, méghozzá rögtön fejest ugorva 

a mélyvízbe. 

A vita közben egy érdekes dolog történt. Nagybátyám vendége, akit Pennsylvaniából hívott 

meg, bekapcsolódott a társalgásba. Épp arról beszéltem, hogy pénzügyileg jól járok, ha az egyháznak 

dolgozom (relatív igazság, de ez is valami), erre ő elkezdett a munkatársak parkolójában álló autókról 

kérdezgetni. A végén oda lyukadt ki, hogy ha megnézem az ott álló autókat, abból vonhatok le 

következtetéseket a dolgozók pénzügyi helyzetéről. Ez szöget ütött a fejembe. A legtöbb 

munkatársamnak még autója sem volt. Akinek meg volt, hát azzal sem lehetett büszkélkedni. Erre a 

kérdésére sosem válaszoltam. 

Nagynéném elég méltányos volt, azt mondta, amint befejezem az iskolát, visszamehetek az 

egyházhoz dolgozni. De ha nem folytatom a tanulmányaimat, nem maradhatok a háznál. 

Így elköltöztem. Tudom, hogy ez a döntésem nagyon fájt nekik, és soha nem is hibáztattam 

őket ezért. Mindig is tisztában voltam vele, mit szeretnének elérni. Soha nem szakítottam meg velük a 

kapcsolatot, még akkor sem, mikor ellenezni kezdték a szcientológiát. 

Édesanyámhoz költöztem, aki szerencsére sokkal közelebb lakott a misszióhoz. Ő nem 

aggódott annyira amiatt, hogy kimaradok az iskolából; úgy gondolta, egy-két éven belül megunom a 

dolgot, és akkor visszamegyek tanulni. Ő az én koromban katolikus apácának állt egy kis időre. Végül 



kiábrándult abból a vallásos életformából, és otthagyta a zárdát. Meg volt róla győződve, hogy velem 

is ugyanígy lesz. Igaza lett. 

Mikor másnap reggel bementem dolgozni, senkinek sem meséltem el, hogy nagybátyámék az 

utcára tettek. Abban a kis szcientológiában töltött idő alatt is megtanultam, hogy a rossz híreket 

tartsam meg magamnak; ez a szcientológia filozófia és etika része volt. Büszke voltam néma 

szenvedésemre. Kollégáim másnap megkérdezték, hogy vagyok. 

–  Remekül! - mondtam harsányan, mosolyogva. 

  

A HUBBARD KOMMUNIKÁCIÓS IRODÁBAN DOLGOZTAM 

Miután állandó munkatárs lettem, az egyik, a Hubbard kommunikációs irodában (Hubbard 

Communications Office, HCO – a szcientológia egyházi szervezetek személyzeti osztályának 

elnevezése) levő álláshelyre osztottak be. Ide nehezebb bekerülni, mint más posztokra az egyházon 

belül; az egyik fontos kritérium például, hogy az illető soha nem nyúlt semmiféle droghoz. A HCO-nál 

dolgozni bizonyos extra hatáskörrel is felruházta az embert; például azt olvastam, hogy csak HCO-

munkatárs engedélyezheti testi erő alkalmazását egy konfrontációnál. Voltaképpen a HCO az egyház 

belső rendőrsége; ők tartatják be a szabályokat, és szabad betekintésük van bármely egyháztag etikai 

dossziéjába. 

A való életben reménytelenül alulképzett voltam bármilyen munkához, leszámítva a 

hamburgersütögetést. Mikor Mary, a felettesem mondta, hogy az etikán fogok dolgozni, azt feleltem, 

hogy nagyon érdekel az etnika. Ron és Mary összenéztek, ebből tudtam, hogy valami nagy 

marhaságot mondtam. Akkoriban az etikát még nem nagyon ismertem, de az etnikáról már elég sokat 

olvastam. Összekevertem a kettőt. De úgy tűnt, Mary szerint képes vagyok az etikán dolgozni, még ha 

a szó helyes kiejtését nem is ismertem. Elfogadtam a munkakört, és elhatároztam, hogy annyit 

tanulok, amennyit csak tudok, és én leszek a legjobb "etnikai tiszt". 

A pontos titulusom „személyzetfelvételi tiszt” volt. Gyakorlatilag én voltam St. Louis-i 

szcientológia egyház toborzója. És azt igen furcsának találtam, hogy nemrég még engem toboroztak, 

most pedig már én próbálok toborozni másokat. 

Az elődöm tartott nekem egy kiselőadást a toborzás mikéntjéről. Azt sosem tudtam meg, ő 

miért megy el, és akkor úgy gondoltam, gorombaság lenne megkérdezni. Viszont azt a kis időt, amit a 

képzésemre fordított, hasznosan töltöttük. Mindössze egy tíz perces gyorstalpaló volt, viszont végig a 

saját szavaival beszélt hozzám, és nem az ide vonatkozó irányelvekből tartott felolvasást. Ez 

ritkaságszámba ment az egyházon belül. 

Azt javasolta, összpontosítsak azokra, akik tanfolyamra vagy szolgáltatásra jönnek az 

egyházhoz. Ők már vagy szcientológusok, vagy legalább már érdekli őket a dolog, tehát tudják, hogy 

a szcientológia működik, nem kell őket meggyőzni erről. Ezután jött egy kis szerepjáték: tanfolyami 

szünet volt, én játszottam a tanulót, ő pedig a toborzót. Letelepedtem egy székre, ő pedig leült 

mellém és bemutatkozott: Helló, én vagyok itt a toborzótiszt. Tudod-e, hogy milyen előnyöket 

élveznek az itt dolgozó munkatársak? 

Valami ilyesmit kellett volna nekem is csinálni. Megszólítani az embereket, és mesélni nekik a 

munkatársi lét előnyeiről. Mivel kevés időnk volt, olyasmikről nem esett szó, hogy hogyan lehet kezelni 

a kifogásokat, amik miatt nem akartak egyesek belépni. 

Soha senkit nem szerveztem be. Nem azért, mert nem próbálkoztam, de ezzel a munkával 

nem lehet olyan jól keresni, hogy mások számára is túlzottan érdekes legyen. Nem egy vonzó állás 

sem annak, akit nem érdekel a szcientológia, de annak sem túlzottan, akit érdekel. Emiatt, és persze 



amiatt, hogy nem töltöttem el túl sok időt a HCO-ban, hamarosan újabb lehetőséget kaptam. 

 

BETOBOROZTAK A SEA ORG-BA 

 

A toborzóból toborzott lett. 

 

Néhány héttel később épp az asztalomnál ültem, és azon töprengtem, hogyan toborozhatnék 

be pár embert, mikor Steve, az ügyvezető igazgató odajött hozzám, és behívott egy beszélgetésre az 

irodájába. 

 
A SEA ORG CÍMERE 

 

Pár perccel később ott ültünk Steve szegényesen berendezett irodájában: ő az íróasztala 

mögött, én az asztal túloldalán. Megkérdezte tőlem, hogy tudom-e, mi az a Sea Org. Azt feleltem, 

tudom. A szcientológia egyház egyik magasabb szinű egysége. 

 

Steve elkezdett beavatni a Sea Orggal kapcsolatos részletekbe. Elmondta, hogy a Sea Orgnál 

a tagok ételt, szállást, némi költőpénzt (kb. 20 dollárt hetente) és egyenruhát kapnak. Évi két hét 

szabadság jár nekik, és minden második vasárnapjuk szabadnap. Napi rendszerességgel szcientológia 

képzést kapnak, és nem kell fizetniük az auditálásért. Aztán megkérdezte, van-e kérdésem. 

 

–  Azt akarod, hogy csatlakozzam a Sea Orghoz? –  kérdeztem. 

–  Igen –  bólintott Steve. 

–  Oké – feleltem mosolyogva. A Sea Org tökéletes választásnak tűnt számomra. 

 

Steve elmondta, hogy a belépéshez alá kell írnom egy egymilliárd évre szóló szerződést. 

 

Jogi szempontból nem igazán nevezhető szerződésnek – mondta. Elég furcsa lenne mondjuk 

egy bíróságon meglobogtatni, inkább amolyan becsületbeli dolog. 

 

Ez nem nagyon izgatott, gyorsan alá akartam írni a papírt, mielőtt meggondolja magát. 

Komolyan szándékomban állt az egyháznál letölteni a szerződésben foglalt időt. Szerelmes voltam a 

szcientológiába, és az most feleségül akart jönni hozzám. Benne akartam élni, szolgálni akartam, azt 

akartam, hogy a karjaiba vonjon, és együtt legyünk nemcsak a halálomig, de az azt követő 

többmilliárd évre is. 

 

A szerződés aláírásával az alábbi esküt is tettem: „Én, Thomas Weeks, EZENNEL SAJÁT 

AKARATOMBÓL a SEA ORGANIZATION alkalmazásába lépek; kijelentem, hogy józan ítélőképességem 

birtokában döntöttem így, és teljes mértékben tudatában vagyok a céljának, ami nem más, mint az 

ETIKA BEVEZETÉSE EZEN A BOLYGÓN ÉS AZ UNIVERZUMBAN, és ennek megfelelően fogok élni. 



Teljes mértékben és semmiféle feltételt nem támasztva alávetem magam ezen csoport 

szabályrendszerének, erkölcseinek és feltételeinek, és ezennel megfogadom, hogy betartom ezeket. 

 

ÍGY A SEA ORGANIZATIONHOZ SZERZŐDÖK AZ ELKÖVETKEZENDŐ EGYMILLIÁRD ÉVRE.” 

 

 
 

Steve felolvasta az eskü szövegét, én pedig utána mondtam, felemelt jobb kézzel. Az egész 

ceremónia az irodája magányában, zárt ajtók mögött, egyetlen tanú jelenlétében zajlott. 

 

Egy egészen új világ tárult föl előttem. 

 

Steve azt mondta, azonnal induljak Los Angelesbe. A megállapodás szerint önerőből el kell 

jussak Los Angelesbe, onnantól pedig mindenről a Sea Org gondoskodik. Steve javaslatára átírattam a 

nevére az autómat, ő pedig vett nekem egy repülőjegyet Los Angelesbe. Elmondása szerint az LAX-en, 

a világ legnagyobb repterén fogok földet érni, ott Sea Org tagok várnak majd rám, ők fuvaroznak el a 

Sea Org nyugati parti főhadiszállásra. 

 

Azt mondta, nagy most az izgalom és a nyüzsgés a Sea Orgban a beszervezésem miatt. 

Valószínűleg épp konfettit gyártanak a köszöntő bulira. 



Elképzeltem magam, ahogy konfetti záporozik rám, és mindenki örömmel üdvözöl, ahogy 

belépek a Sea Org épületébe. Nem igazán szeretem a feltűnést, de azért jó érzés volt, hogy ennyien 

és ennyire várnak rám. 

 

Mindössze annyit hallottam a Sea Orgról, hogy maga L. Ron Hubbard alapította, hogy 

segítségével az egész világon elterjessze a szcientológiát. A Sea Org egy, a végletekig hatékony és 

villámgyorsan dolgozó szervezet volt. Sea Org minden más szervezetnél nagyobb mértékben használta 

az LRH által kifejlesztett etikai, adminisztrációs és technológiai rendszert. A Sea Org maga a 

szcientológia megtestesülése volt, a tökéletesség és hatékonyság csúcsa. Tagjai a legtermelékenyebb 

emberek a Földön. A szcientológia közösségen belül olyan hírük volt, hogy rendkívüli mértékben 

képesek összpontosítani az aktuális feladatukra, és rendkívül gyorsan képesek elérni a kívánt 

eredményt. 

 

Én most tudatosan próbálom érzékeltetni a Sea Org hírnevét, de nem hiszem, hogy sikerült. 

Ez talán azért van, mert a Sea Orgtól olyan természetfeletti képességeket vártak el, amiket L. Ron 

Hubbard technológiája elvileg helyreállított. A Sea Org-tagoknak olyan képességeket és eredményeket 

tulajdonítottak, amikről mások csak álmodnak. 

 

A Sea Orgban kiképeznek majd, és én is taggá válok. Megtanulom, hogyan kell maximálisan 

hatékonynak lenni, egyszerre fogom terjeszteni és tanulni a szcientológiát. Jót fogok tenni, és jól 

fogom magam érezni közben. 

  

EGY HELYETTES TOBORZÁSA 

 

Mielőtt elmentem volna, úgy volt rendjén, hogy kerítsek egy utódot magam helyett a St. 

Louis-i orgba (az organization – szervezet – rövidítése, így hívják a helyi szcientológia egyházakat). 

Steve szólt, hogy mielőbb lássak neki. 

 

Mivel nem volt konkrét jelöltem, fogtam egy doboz személyi kártyát, amiken azon emberek 

adatai szerepeltek, akik tanfolyamot végeztek vagy vettek valamit az orgtól. Végighívogattam a 

kártyákon levő telefonszámokat, és mondtam, hogy a szcientológia egyház felvételt hirdet. Próbáltam 

nem túl kétségbeesettnek hangzani, de valójában nagyon aggódtam, hogy hogyan fogok valakit egy 

ilyen rosszul fizető állásra rábeszélni. 

 

Kb. egy óra telefonálás után Steve odajött hozzám, hogy az általam végzett „akcióciklus” (egy 

fogalom a szcientológiában – egy akció, ami elindul, megtörténnek a szükséges változások, majd az 

akció lezárul. Pld. egy autó lemosása egy akcióciklus) nem túl realisztikus, és hogy menjek vele. 

 

– Oké – ugrottam fel, és követtem az irodájába. Nagyon megkönnyebbültem, hogy nem csak  

én érzem a dolgot irreálisnak. 

 

Steve-nek volt egy potenciális utódjelöltje, akit behívott, hogy megpróbálja rádumálni az 

állásra. De nekem is segítenem kellett. Azt mondta, az illetőnek az a „gombja” (olyan szó, kifejezés, 

vagy gondolat, ami reakciót vált ki valakiből, amivel hatást lehet rá gyakorolni; mintha tényleg egy 

ilyen feliratú gomb lenne rajta, amit megnyomva reagál), hogy nagyon szeretne az embereken 

segíteni, és nekünk ezt a gombot kell nyomogatni. Nekem azt kellett bizonygatnom, hogy ha ő bejön 

az én helyemre, azzal segít engem, ezáltal segíti a szcientológiát, azzal pedig az egész világot. 

 

A nő bejött, Steve és én pedig nekiálltunk győzködni, hogyan is tudna a legjobban segíteni, 

nyomkodtuk a „gombját”. Tudtam, hogy kihasználjuk a jó természetét, de ha ez a megoldás, ezt kell  

tennünk. 

 



Súlyos pénzügyi gondjai voltak, ezért a lehető legkevésbé erőszakosan, de határozottan 

elutasított minket. Végül aztán eldőlt, hogy elmehetek azonnal beálló utód nélkül a Sea Orgba úgy, 

hogy Steve majd talál valami megoldást. 

  

A LEGFŐBB PRÓBATÉTEL A REPTÉREN 

 

Az elutazásom előtti éjjel egy Jade nevű lánnyal beszélgettem a parkolóban a Sea Orghoz való 

csatlakozásomról. Jade sokat tudott a Sea Orgról, mivel családtagjai közül többen beléptek oda. 

Mesélte, hogy voltak ott is nehéz idők, amikor csak salátalevelet kaptak enni. Ennek ellenére ő is be 

akart lépni, de a szülei nem engedték, mivel csak 15 éves volt akkortájt. A mai napig nem tudom, 

hogy figyelmeztetni akart-e, vagy csak fel akart arra készíteni, ami LA-ben vár rám. 

 

Nem vettem túl komolyan a salátaleveles dolgot; úgy gondoltam, lódított egy kicsit. Túl sok 

jót hallottam a Sea Orgról, és ezt az egyetlen negatívumot. Valószínűleg ennek is megvolt a jó oka, 

csak nem ismertük a sztori teljes hátterét. Mindazonáltal ő is jó véleménnyel volt a Sea Org felől, és a 

kalandom már túl közel volt ahhoz, hogy lefújjam az egészet. 

 

Miután meséltem a családomnak az előttem álló lehetőségekről, megpakoltam egy bőröndöt 

ruhával, és megígértem nekik, hogy kapcsolatban maradunk. Felvettem egy szép kék öltönyt és fehér 

inget, hogy jó benyomást keltsek. Steve mondta a reptérre menet, hogy vigyem el a Dianetika 

könyvemet is, és tartsam a fejem fölé leszállás után, hogy a kapunál várakozó Sea Org-tagok 

észrevegyenek. Elkísért a beszállókapuig, és hamarosan útban voltam LA felé. 

 

Leszálltam a gépről, kezemben a könyvvel. A kapuhoz érve jól látható módon feltartottam, és 

vártam. Semmi. Nem láttam senkit, aki engem keresett volna. Senki nem jött oda hozzám a nevem 

után érdeklődve. Pár perc várakozás után úgy döntöttem, megkeresem a bőröndömet a 

poggyászkiadónál. Aztán újra közszemlére tettem puhakötésű Dianetikámat. A borítóján egy kitörő 

vulkán pompázott, rikító vörös és narancssárga színekben; nehéz volt nem észrevenni. Tovább 

szobroztam. 

 

Végül kisétáltam a Los Angeles-i nyári hőségbe, a kék ég és a pálmafák alá. Ám a kedvemet 

kissé elrontotta a hiányzó társaim miatti aggodalmam. A kapunál kellett volna találkoznunk. 

Megérkezésemet ünneplés, konfetti és ujjongás kellett volna kísérje. Én meg csak a dolguk után siető 

embereket látok. Lehetséges volna, hogy a villámgyorsan dolgozó, természetfölötti képességekkel 

rendelkező Sea Org puszta inkompetenciából itthagyott egy nemzetközi reptéren? Lehet valami más 

magyarázat? Eltűnődtem a helyzeten. 

 

Abból, amit a Sea Orgról és a hírnevéről hallottam, azt a következtetést vontam le, hogy a Sea 

Org sosem hibázik, tehát a probléma nem a Sea Orgból ered. Visszatekintettem a cselekedeteimre, és 

megállapítottam, hogy mindent jól csináltam. Ezek alapján arra következtettem, hogy ez az egész egy 

próbatétel. A Sea Org egy tesztnek vet alá. Nyilvánvalóan ez a helyzet. 

 

L. Ron Hubbard azt mondta, hogy egy egyén „legfőbb próbája” az a képesség, hogy „elérje, 

hogy a dolgok a jó irányba menjenek”. A szcientológusok gyakran utaltak erre, nagyon népszerű 

szófordulat volt. Rájöttem, hogy ha csatlakozom a Sea Org-hoz, valószínűleg tudni akarják, elég jó 

vagyok-e nekik. Tudni akarják, mire jutok a „legfőbb próbával”, „el tudom-e érni, hogy a dolgok a jó 

irányba menjenek”. 

 

Elképzeltem az értem küldött embereket, ahogy távcsövön keresztül figyelnek egy 

légkondicionált autóból, vagy ahogy egy telefonfülkében állnak, profi módon álcázva magukat. Ahogy 

ez a kép az eszembe villant, akcióba léptem. Megmutatom a Sea Org-nak, hogy megfelelek nekik, de 

legalábbis megérem a fáradságot. 

 



A Dianetika könyv hátulján találtam egy telefonszámot. Noha nekem a Nyugat-USA 

Kontinentális Összekötő Irodáé (az USA nyugati részének szcientológia tevékenységeit irányító, Sea 

Org tagok által működtetett adminisztrációs szervezet) kellett volna, az ő számuk nem volt meg, ezért 

úgy  döntöttem, hogy a Los Angeles-i Haladó szervezetet (magasabb szintű szcientológia tudást tanító 

szervezet) hívom fel. Láttam egy telefonfülkét, de egy fitying nem volt nálam, még egy telefonhívásra 

való apró sem. „El kellett érjem, hogy a jó irányba menjen” ez is. Körülnéztem, és észrevettem, hogy 

a bevásárlókocsik visszavitelével a bennük levő 25 cent kivehető; ennyi elég is egy hívásra. 

 

Találtam egy kocsit, visszavittem, és megszereztem belőle az érmét. 

 

– Ravasz – mondtam magamnak. Elképzeltem, ahogy az utánam kémkedő Sea Org-tagok 

buzgón jegyzetelnek, majd sokatmondóan egymásra mosolyognak. 

 

Fölvettem a telefonkagylót, tárcsáztam, és megszólalt egy hang a vonal túlsó végén: 

 

– Los Angeles-i haladó szervezet.  Bemutatkoztam, közöltem, hogy nemrég csatlakoztam a 

Sea Org-hoz, és itt rostokolok az LAX-en (az egyik Los Angeles-i repülőtér). 

 

– Atyaég! – kiáltott fel a férfihang. Idegesnek és aggodalmasnak tűnt, és ezt mondta: Oké, 

szólok valakinek, aki érted megy. Tartsd még egy kicsit. Bocs, nem ez az első ilyen eset. Várj... - ezzel 

valószínűleg lerakta a telefont, hogy egy másik vonalon intézkedjen. 

 

Elszorult a szívem, amikor rájöttem, hogy a reptéri eset nem próbatétel volt, és nem is a 

„legfőbb próba”. Egy Sea Org-tag sem figyelt messziről. Tényleg egyedül voltam, és ha nem 

telefonálok, soha nem találnak rám. 

 

A férfihang visszatért. – Halló, oké, átkapcsollak valakihez, aki tud segíteni. Ha esetleg 

szétkapcsol, hívj minket újra. Kérj R-beszélgetést, ha kell. 

 

Egy fiatalabb hang lépett be a vonalba, és elmagyarázta, hogy két tagot küldtek értem, de 

egy kicsit késtek, és mire a kapuhoz értek, már nem voltam sehol. A hangosbeszélőn is kerestek, de 

ezek szerint nem hallottam meg. Egy idő után úgy döntöttek, visszatérnek a komplexumba, ami nem 

igazán vallott az általam elképzelt Sea Org-tagokra. Nem maradtak itt, hogy jó irányba vigyék a 

dolgokat. 

 

A fiatal hang mondta, hogy szerezzek egy taxit, és vitessem el magam a szcientológia 

egyháznál levő patkó alakú mellékúthoz. 

 

– A szcientológia egyháznál levő patkó alakú mellékúthoz? Nem kéne egy pontos cím? - 

kérdeztem. 

 

– Nem, mindenki tudja, hol vagyunk. Mondd csak a szcientológia egyháznál levő patkó alakú 

mellékutat, tudni fogják. Ha ideérsz, mi majd kifizetjük a taxit. 

  

 

HOL VAN A SZCIENTOLÓGIA EGYHÁZ? 

 

Leraktam a telefont, odacipeltem a taxiállomáshoz a bőröndömet, benéztem az egyik kocsiba, 

és így szóltam: 

 

– A szcientológia egyháznál levő patkó alakú mellékúthoz szeretnék menni. 

– Az merre van? - kérdezte a sofőr. 

– Nem tudom – feleltem, – nekem azt mondták, mindenki tudja, hol van.   



 

Rábökött az anyósülésen fekvő térképkönyvre. – Ezzel bárhova eltalálok. Benne van minden 

utcája a városnak, de ehhez cím is kell. 

 

– Ó, tehát nem tudja, merre van? 

– Nem – válaszolta. – Magának sincs ötlete? 

– Nincs – feleltem, azon tűnődve, miért is nem adtak több információt. Legalább abban már biztos 

lehettem, hogy nem tesztelnek. 

– Hát akkor körbekérdezek, hátha tudja itt valaki. 

 

Kiszállt az autóból, és végigjárta az összes ott parkoló taxit, és megkérdezte, hol van a patkó 

alakú mellékút. Egyik sofőr a másik után rázta meg a fejét, vagy vonogatta a vállát. 

 

Tanácstalanul zöttyentem le a bőröndömre. Nem fért a fejembe, miből gondolhatta a Sea 

Orgos, hogy mindenki tudja, hol van a szcientológia egyház, amikor gyakorlatilag senki sem tudta; 

pedig ha valaki, hát a taxisofőrök ismerik a várost. Persze ha jobban belegondolok, néhány hónapja 

még én sem hallottam a szcientológiáról. 

 

Kezdtem azt hinni, hogy a velem beszélő Sea Orgos túl sokat gondolt a szcientológia és a 

világ viszonyáról. Azt hitte, mindenki ismeri a szcientológiát, és tudja, merre található, a valóságban 

azonban ez egyáltalán nem így van. 

 

Ekkor a taxisofőr visszatért, és azt mondta, talált valakit, aki tudja, hová szeretnék menni. Ez 

kizökkentett az elmélkedésből; ekkor eszméltem rá, hogy vagy öt perce csak ülök és bambulok 

magam elé. Azt gyanítottam, ez a sofőr azért tudja, hol van az egyház, mert maga is szcientológus. A 

kisbusz mellém gördült, a sofőr berakta a csomagomat, beszálltam és elhajtottunk. Nem kérdeztem, 

van-e valami köze a szcientológiához, és ő sem mondott semmit. 

 

Kibámultam az ablakon, és néztem a mellettünk elsuhanó tájat. 

  
EGY NAGY KÉK ÉPÜLET 

 

 

 
 

 

Kb. 20 perc telhetett el, és közben néztem kifelé a taxi ablakán. Egyszer csak megpillantottam 

a szcientológia egyház nyolcágú keresztjét a távolban. Egy ronda hatemeletes, nagy kék épület 

tetején állt. Mivel az épület tényleg elég siralmas látványt  nyújtott, reméltem, hogy nem oda 

megyünk. A Sea Org épülete nem egészen olyannak nézett ki, mint amilyennek elképzeltem. De nem 

panaszkodtam, hiszen a külső nem annyira fontos. 



 

Volt ott egy patkó alakú mellékút, a taxi pedig behajtott oda. Ki volt téve egy jel: „Pacific Area 

Command Base” (A csendes-óceáni területi parancsnokság bázisa). Később megtudtam, hogy PAC-

bázisnak hívják egymás között az ottaniak. Láttam, hogy egy Sea Org-tag lép ki a fotocellás ajtó 

mögül, majd odajött és kifizette a taxit. Kb. olyan idős lehetett, mint én, talán még kicsit fiatalabb is 

volt. A fellépése elég magabiztos volt amúgy. Azt hiszem, Mike-nak hívták. 

 

Mindenesetre körbevezetett a bázison. Bár az elején arra számítottan, hogy ünnepelve 

fogadnak és konfettit szórnak rám, a reptéri fiaskó óta erről már letettem. Egy nagy ünneplés nyilván 

zavarba is hozott volna; viszont attól sem éreztem túl jól magam, hogy amikor besétáltam a 

személyzeti irodába, csak páran vetettek rám egy futó pillantást és ebben ki is merült a fogadtatásom. 

Nem volt se ünneplés, se konfetti, de nem is ezért csatlakoztam a Sea Orghoz, tehát el is hessegettem 

a fogadtatással kapcsolatos gondolataim. 

  

MINŐSÉGI EMBERANYAG AZ EPF-EN 

 

Minden frissen toborzott Sea Orgos úgy kezdi a pályafutását, hogy elvégzi az Estates Project 

Force (Birtok Projekt Csapat) programot, vagyis az EPF-et. Ez egyfajta alapkiképzés, ahol az újoncok a 

nap egyik felében a Sea Org-tagoknak szóló alapvető irányelveket tanulják, a nap másik felében pedig 

felmosnak, fürdőszobákat pucolnak, meg efféle egyszerű kétkezi munkákat végeznek. 

 

Az EPF-esek kék kezeslábast viselnek, és csak futva közlekedhetnek. Bár reggelenként 

sorakozó volt, de a katonai oldalt nem nagyon erőltették – nagynéha szalutálnunk kellett, de az egész 

Sea Orgos tartózkodásom alatt egyetlen katonai ceremóniát sem láttam. Az EPF-es újoncok életkora 

igen változó volt, 13-tól 50 éves korig terjedt. 

 

Az EPF-eseknél bevett szokás volt, hogy a sorakozókon kiálltak a többiek elé és elmondták, 

hogy milyen sikerélményeik származtak a programból. Néhány hete voltam EPF-es, mikor egy srác 

kiállt elénk, és így szólt: 

 

– Egy hónappal ezelőtt még az utcán éltem, nem volt pénzem és nem volt hol laknom. Akkor 

még semmit sem tudtam a szcientológiáról, de aztán meséltek nekem a Sea Orgról, csatlakoztam, és 

most nagyon jól vagyok. 

 

Mindenki boldogan tapsolt, de velem megfordult a világ. Lehetséges volna, hogy a toborzók 

hajléktalan kölyköket szednek össze Hollywood utcáiról? Nekem azt mondták, hogy a Sea Org felvételi 

követelményei igen magasak; megtiszteltetés az, ha valaki bejut oda, és erre kiderül, hogy 

gyakorlatilag bárkit fölvesznek, aki hajlandó aláírni a szerződést. 

 

Megismerkedtem egy olyan újonccal is, aki abszolút semmit nem tudott a szcientológiáról. Azt 

sem tudta, hogy nem szabad kritizálnia azt, így aztán hangos kifejezésre juttatta panaszait és 

kétségeit. Én magamban azon tűnődtem, hogyan vehettek föl egy ilyen alakot az elitcsapatba. 

Kénytelen voltam beismerni, hogy a Sea Org színvonala messze alulmúlja a várakozásaimat. A fickót 

végül kirúgták, mikor egy igazán szcientológus újonc megfázott, és ezt a panaszkodás által keltett 

elnyomó befolyás eredményének tartotta. 

 

Az egyik ülésen is történt egy érdekes dolog. Egy középiskolás fiú volt a társam, kérdéseket 

tettem föl neki Hubbard „önelemzés” eljárásaiból, olyasmiket, mint „emlékezz egy boldog 

pillanatodra”, vagy „idézz fel egy pillanatot, mikor felfedeztél valami újat” (a pontos kérdésekre már 

nem emlékszem). Az eljárás végén meg kellett kérdeznem, hogy érzi magát, ugyanis mindaddig 

kérdezgetnem kellett, amíg az alany nem kerül jobb állapotba. 

 



Unott és érzelemmentes hangon azt felelte, hogy frissnek és energikusnak érzi magát. Persze 

ezt így eléggé nehezemre esett elhinni, éreztem, hogy csak azt mondja, amit mondania kell. De mivel 

nem ítélkezhettem és nem ellenkezhettem, egyszerűen lejegyeztem, hogy az alany remekül van, és 

lezártam az ülést. 

 

Persze rájöttem, hogy a srác csak lefutotta a kötelező köröket, és nincs annyira oda a 

szcientológiáért. Úgy okoskodtam, hogy talán a szülei szcientológusok, és kényszerítették őt, hogy 

lépjen be a Sea Orgba. Nem tudom, valóban így volt-e, de rengeteg gyerek volt odabent, akiknek a 

szülei a Sea Orgban szolgáltak valahol. 

 

Volt egy eset, amikor egy szcientológus házaspár gyereke, egy 15 év körüli kölyök elszökött az 

EPF-ről. Egy hónap múlva visszajött (vagy visszahozták). Láttam, ahogy az udvaron ücsörög; a feje 

kopaszra volt borotválva, a Sea Orgos bakancsát pedig fehérre festették. Az a szóbeszéd járta, hogy 

egy skinhead bandához csatlakozott, és az utcán élt. 

 

Gondolkodóba estem. Hát így nő fel egy gyerek az Sea Orgban? A saját életemből tudtam, 

hogy egy átlagos családban időnként adódnak problémák, azt viszont nem gondoltam volna, hogy egy 

szcientológus családban ekkora gondok felmerülhetnek. Egy Sea Orgos családnak hatékonynak és 

kiegyensúlyozottnak kéne lennie. Ez az eset is csak mélyítette bennem a kétséget: tényleg ennyire 

gyenge a Sea Orgba jelentkező emberanyag? 

 

Persze igazságtalanság lenne csak a rosszabb oldalról írni; sok kompetens, intelligens és 

elkötelezett Sea Orgos újoncot is megismertem. Bár nem tűntek nekem a legjobbak legjobbjainak, de 

úgy találtam, ők is épp ezért vannak itt: hogy a kiválóak között is kitűnjenek, és fejlesszék 

képességeiket. 

  

EGYENES ÚT A HÁZASSÁGHOZ 

 

Az EPF-en töltött napjaim nagyon strukturált és szoros napirend szerint folytak. Külön 

szálláson laktunk, fiúk-lányok elkülönítve. Az EPF épület néhány háztömbnyire volt a PAC 

komplexumtól. Minden reggel felkeltünk, felöltöztünk, elmentünk reggelizni, tanultunk, 

megebédeltünk, dolgoztunk, vacsoráztunk, majd a munka végeztével visszavánszorogtunk a szállásra, 

és irány az ágy. 

 

Néhány héttel később friss újoncok érkeztek. Köztük volt egy lány, Debbie, aki később a 

barátnőm lett. Nem sok időnk volt megismerni egymást; csak étkezések, szünetek, a reggeli munkába 

jövés és az esti hazamenetel alkalmával tudtunk együtt lenni. Debbie Svájcból jött, imádta a 

szcientológiát, és nagyon kedves volt (főleg velem). Évekig a zürichi orgban dolgozott, csak nemrég 

csatlakozott a Sea Org-hoz. 

 

A Sea Org rengeteg szabályt rótt a tagjaira, köztük azt is, hogy a házasságon kívüli szex tilos. 

Nem telt el sok idő, hogy elkezdtem pedzegetni Debbie-nek a házasság gondolatát. Eléggé félvállról 

vette a dolgot, és én is aggódtam amiatt, hogy miután befejezzük a EPF-et, nem egy épületben 

fogunk dolgozni. Ami azt illeti, a két iroda kb. 1,5 km-re volt egymástól, és ez a távolság autó és 

szabadidő hiányában bizony elég tetemes. Ugyanakkor ha összeházasodunk, kapunk egy közös 

szobát, és így az éjszakát közös beszélgetésre és még ki tudja, mi másra fordíthatjuk. 

 

Végül Debbie beadta a derekát, és miután lezártuk az EPF-et, kaptunk egy kis kimenőt, hogy 

elmenjünk a Los Angeles-i városházára és egybekeljünk. Bohém kis esküvő volt, és miután megkaptuk 

a házassági anyakönyvi kivonatot, még éppen maradt annyi pénzünk, hogy megebédeljünk a 

McDonalds-ban. 

 



Így visszatekintve szinte nem is ismertük egymást, mikor összeházasodtunk. A családjáról sem 

tudtam semmit; például azt is csak pár órával az esküvő után tudtam meg, hogy az édesapja 

öngyilkosságot követett el. De azidőtájt szédítő tempóban száguldottak az események. Egy nappal 

később megkaptuk a közös szobánkat. 

  
EGY MARÉKNYI DOLLÁRÉRT 

 

St. Louis-ban hiányoltak. Mary, a HCO iroda vezetője arra jött vissza a terhességi 

szabadságáról, hogy a frissen beszervezett üdvöskéjét beszervezték a Sea Orgba. Nagy tervei voltak 

az irodával, és én központi szerepet játszottam ezekben. Új munkatársat beszervezni sem könnyű 

dolog, hát még olyat, akit a HCO-s alkalmassági feltételeknek is megfelelt! A helyzetet tovább 

súlyosbította, hogy Mary annak a Steve-nek a felesége volt, aki elküldött a Sea Org-ba. Évekkel 

később tudtam meg, hogy annyira dühös volt a férjére, hogy majdnem elváltak emiatt. 

 

Hálás voltam Steve-nek, hogy akár a házassága árán is lehetővé tette nekem, hogy 

csatlakozzam a Sea Orghoz. Senkit sem tudott fölhajtani a helyemre, de a Sea Org sem szándékozott 

visszaengedni. Steve elmondta, hogy sikerült eladnia az autómat 350 $-ért. Mivel a repülőjegyem csak 

300 $-ba került, megkértem, hogy küldje el nekem a fennmaradó összeget. Írásban válaszolta, hogy 

„inkább tekintsem lerendezettnek az ügyet”. Tudva, hogy Steve-éknek nemrég született gyermeke és 

ismerve a St. Louis-i fizetéseket, megfordult a fejemben, hogy talán a rossz anyagi helyzetükre való 

tekintettel tartotta meg azt az 50 $-t. Azon is eltűnődtem, hogy vajon nem csak az 50 $-os jutalékért 

ajánlott-e be Steve a Sea Orgba. 

 

Bár nem láttam bele Steve gondolataiba, de ennek a 100 dollárnak az ügye kétségtelenül 

elgondolkodtatott. 

  
ÖRÖKÖS CSALÓDÁS 

 

A Sea Org korántsem olyan volt, amilyennek elképzeltem, de legbelül hittem benne, hogy a 

számtalan hosszú, fáradságos munkaóra végül meghozza a gyümölcsét. 

 

Közös szállásunk Debbie-vel nem igazán volt szobának nevezhető; tulajdonképpen egy 

teremből kerítettek le nekünk egy részt. Tovább rontotta a helyzetet, hogy a helyiség pont egy 

vészkijárat előtt volt. Ugyan zár nem volt az ajtaján, és így tűz esetén végül is meg lehetett közelíteni 

a kijáratot, de én hallottam olyan pletykákat, hogy a szabad átjárás érdekében hamarosan 

felszámolják a szobát. Amíg ott laktunk, folyton azon aggódtam, hogy elveszíthetjük a közös 

fészkünket. 

 

Az étkezőhelyiségek is sok kívánnivalót hagytak maguk után. A mosogatórészlegben 

hemzsegtek a csótányok. Élénken él bennem a kép, mikor egy mosogatófiú csótányok százait öblítette 

le egy hatalmas lefolyón egy kerti slag segítségével. Akkor úgy véltem, L.A-ben talán több bogár van, 

mint St. Louis-ban, de a dolog mindenképp nyugtalanított. 

 

Korábban az a kép élt bennem, hogy a Sea Org a tökéletesség és a professzionalizmus 

csúcsa, viszont a várakozások és a megtapasztalt valóság közötti különbséget nem lehetett nem 

észrevenni. Szemet hunytam felette, de a szcientológia Mekkájával kapcsolatos ellentmondások nem 

hagytak nyugodni. Megpróbáltam elhessegetni őket, mint szemtelen legyeket egy nyári pikniken, és 

megerősíteni a hitemet, hogy a szcientológia működik. Hallottam ezt igazoló történeteket: 

anekdotákat előző életbeli emlékekről, történeteket természetfeletti képességekkel rendelkező 

személyekről. Tehát igen, lehet, hogy az egyház épületei és azok bútorai kicsit lerobbantak; lehet, 

hogy az életkörülmények nem túl jók; lehet, hogy nem találkoztam olyannal, aki igazán lenyűgözött 

volna, de végül elkönyveltem ezeket lényegtelen mellékkörülményeknek. Lényegtelennek tituláltam az 



általam látottakat, és inkább L. Ron Hubbard ígéreteit és a szcientológus közösségben terjengő 

szóbeszédet fogadtam el valóságnak. 

 

SEA ORG MENEDZSMENT: A SAKÁL-VOKÁL 

 

A Sea Org-ban dolgozók elkötelezett, fáradhatatlan emberek voltak. Őszintén hittek a 

szcientológiában, LRH-ban és a szcientológia egyházban, de azt azért láttam, hogy nem ők a 

földkerekség legtermelékenyebb dolgozói. A menedzsment is teljesen hétköznapi módon működött, 

kivéve, amikor valamilyen probléma adódott; ezekre a reakció többnyire hisztérikus ordítozás volt, 

„kemény etikára” küldéssel való fenyegetésekkel, vagy teljesen értelmetlen követelőzésekkel 

megspékelve; ez egyáltalán nem számított ritkaságnak, mondhatni az ügymenet része volt. 

 

Elvileg a szcientológia egyház szervezetirányítási módszere a leghatékonyabb és 

legmodernebb a világon. Bár L. Ron Hubbard többtrillió évnyi adminisztrációs tapasztalatot használt fel 

az ún. „admin tech” kidolgozásakor, ennek ellenére zűrzavar és bizonytalanság uralkodott a 

szcientológia egyház adminisztrációs részlegénél. Rengeteg célt kitűztek, majd semmit sem 

teljesítettek közülük. Időnként nem volt érzékelhető fejlődés egy adott célterületen, vagy éppenséggel 

hanyatlás következett be. Rosszul mentek a dolgaink, és ez rendben is lett volna olyan átlagcégeknél, 

mint a Coca Cola, a Sony, vagy a Xerox – de nem a Sea Orgnál. Elvégre a Sea Org fényévekkel jobb 

bármilyen más cégnél, össze sem lehetne hasonlítani őket. A Sea Org az a szervezet, amit maga LRH 

indított útjára. Az a szervezet, amelynek nemcsak a Földet, de az egész galaxist meg kell mentenie. 

 

Egyik éjjel a feleségem, aki a Nemzetközi Irodánál dolgozott, elmesélte, hogy óriási balhé volt 

aznap, mert bezárták a Dél-Amerikai Kontinentális Összekötő Irodát. Olyan sokáig nem fizették az 

épületük bérleti díját, hogy kilakoltatták a szervezetet, gyakorlatilag kidobták a Sea Org tagokat az 

utcára. Mikor segítségért telefonáltak nekünk, csak hisztérikus üvöltözés volt a válasz. 

 

Ahogy a CLO WUS (Continental Liaison Office Western United States – Nyugat-USA 

Kontinentális Összekötő Iroda, ennél a Sea Org egységnél dolgoztam én is) vezetőjét, Cal Cole 

parancsnokot megbüntették, az is inkább megalázó, mint konstruktív volt: lefokozták fedélzeti 

segéderőnek (deckhand). Ez a kifejezés a Sea Org tengerészeti gyökereire utal, de voltaképpen annyi 

történt, hogy Calt egy felelős asztali munkakör helyett egy seprű mellé osztották be. Ennek mindössze 

annyi célja volt, hogy megalázzák, és intő példaként állítsák a többiek elé. 

 

Ez az egész eljárás nagyon rossz hatással volt a csapat moráljára. Cal keményen dolgozott 

nap mint nap, csakúgy, mint ott mindenki más. A lelkünket kitettük, és most Calt azért büntetik meg 

mindannyiunk okulására, mert nem tudott csodát tenni. Tudtam, hogy a szcientológia csodák 

létrehozására hivatott, de azt álmomban sem gondoltam volna, hogy megbüntethetnek minket azért, 

mert nem teszünk csodát. Mindenesetre Cal helyére rögtön küldtek valakit, aki aztán tőlünk 

kérdezgette, hogy mit is kéne csinálnia. 

 

Az egyik legcsúnyább ordibálás egy kedves, idős, és ha jól emlékszem, Claire nevű hölggyel 

esett meg. Claire személyzeti tiszt volt, arcán a Sea Org-tagok szokásos önbizalma helyett 

gondterheltség és fáradtság tükröződött. Talán a hatvanas éveiben járt. Egyszer tanúja voltam, hogy 

egy jóval fiatalabb felettese, egy 12 év körüli kislány szó szerint végigkergeti az épületben. Ismertem 

az egyházon belüli alá-fölérendeltségi viszonyokat, így tisztában voltam vele, hogy a kislánynak 

jogában állt kiabálni vele, de a tapintat és tisztelet teljes hiánya megdöbbentett. Úgy tűnt, a kislány 

úgy tölti ki a mérgét a hölgyön, mintha egy másik gyerekkel tenné a játszótéren. Bizarr jelenet volt, 

sohasem fogom elfelejteni. 

 

Normális emberi kapcsolatban olyanok lehettek volna, mint egy tanárnő és a tanítványa, vagy 

mint egy nagymama és az unokája. Még én is megalázva éreztem magam, és belém mart a félelem, 

hogy öregkoromra velem is így bánhat majd itt valaki. 



A PÉNZÜGYI IRODA ÉS A TELJESÍTÉSEK HIÁNYA 

 

A legtöbb ordítozás a CLO-nál kétségkívül a pénzügyi irodából szűrődött ki. A neve alapján azt 

gondolhatnánk, hogy ennek feladata az anyagi források elosztása a Nyugat-USA-beli orgok között, de 

ez nem így van. A pénzügyi iroda egyetlen funkciója az, hogy az orgok által termelt bevétel egy 

bizonyos hányadát beszedje. Az ügyintézés többnyire rideg, goromba hangnemben folyt. 

 

Valahogy sajnáltam a vonal másik végén levő szcientológus munkatársakat. A St. Louis-i org-

ban szerzett tapasztalataim alapján jól tudtam, hogy alig kapnak fizetést, mégis minden héten el 

kellett küldeniük a pénzügyi irodának a bevétel neki járó részét. 

 

Nem gondoltam volna, hogy a Sea Org ilyen kapzsi, ha pénzről van szó. Bár azt sem 

gondoltam volna, hogy egy CLO valaha is pénzzavarba kerülhet, mint ahogy az a Dél-Amerikai CLO-val 

is megesett. Azt hittem, a Sea Org önerejéből is olyan sikeres, hogy időnként megtámogatja az 

anyagilag megszorult szervezeteket; ehelyett ordítva követelte a jussát olyanoktól, akik nem tudták 

fizetni a lakbért, és mogyoróvajon meg kekszen éltek. 

 

A CLO-nak elvileg hasznos szolgáltatásokat kellene nyújtania az alsóbb szintű orgok részére, 

de nekem még afelől is kétségeim támadtak, hogy nyújt-e egyáltalán valamilyen szolgáltatást. 

Emlékszem, mikor St. Louis-ban a recepción dolgoztam, a Sea Org egyfolytában telefonálgatott 

nekünk, dolgozni sem lehetett tőlük. Időnként, mikor sejtettük, hogy a Sea Orgból keresnek, inkább 

fel sem vettük a telefont, mert nem akartunk beszélni velük. Ilyenkor percekig csörgött a készülék. 

 

A Sea Orgból nézve ezek a kommunikációs „nehézségek” roppant frusztrálók voltak. Egyszer 

az egyik munkatársamnak, Cory-nak beszélnie kellett egy bizonyos orggal. Azt mondta: – Ez az a fajta 

hívás, amit mindenképpen meg kell ejteni, úgyhogy kihangosítom a telefont, így meghalljuk, ha valaki 

felveszi. 

 

Tehát még a CLO-nál is tudták, hogy az orgok nem nagyon akarnak tárgyalni velük. A telefon 

legalább öt percig csöngött, mire felvették. 

 

A telexekkel is ez volt a helyzet. Ha kiküldtem húszat, arra általában két választelexet kaptam, 

mintha a küldeményeimet rögtön a kukába vágták volna. Nem mintha a telexeim nem oda valók lettek 

volna. Még egy éve sem ismertem a szcientológiát, és olyan embereknek adtam instrukciókat, akiknek 

sok-sok év tapasztalata volt a hátuk mögött, és inkább nekem kellett volna tőlük tanulni. 

 

Tisztában voltam vele, hogy nem értek ahhoz, amit csinálok, és nagyon örültem volna 

bármilyen útmutatásnak, hogy ezen változtassak. Tíz ember erejével csináltam volna meg mindent, 

amit mondanak nekem, de az egyedüli képzést csak a korábbi tanfolyamok jelentették, de azoknak 

sem vettem hasznát. Tele voltak olyan közhelyekkel, hogy a munkában legyek ésszerű, kemény és 

hozzáértő – de ettől még nem értettem jobban semmihez. Azt hittem, olyan kiképzést kapok, amivel 

felkészítenek minden eshetőségre; igaz, hogy még jópár tanfolyam hátra volt, de igazából nem hittem 

benne, hogy ezek orvosolni fogják a problémáimat. Észrevettem, hogy a legtöbb kollégám hallás után 

játszik, menet közben találják ki a dolgokat, aztán magukban remélik a legjobbakat. Éreztem, hogy 

senki sem hisz benne igazán, hogy a tech működik. Kiválogatták belőle a hasznosnak tűnő dolgokat, a 

vitatott részeket figyelmen kívül hagyták, és behelyettesítették őket olyan saját hipotézisekkel, amiről 

azt gondolták, hogy akár működhet is. Ironikus, hogy amúgy a mi legfőbb küldetésünk a hubbardi 

tanok terjesztése volt. 

 

Azt is furcsállottam, hogy annyi probléma, annyi baj volt, mégsem beszélt róluk senki. Persze 

ez egy alaptézise a szcientológia etikának: ne panaszkodj, avagy „zsörtölődj”, ahogy a szcientológusok 

mondják. Hubbard erről azt írta, hogy az emberek csak arról zsörtőlődnek, amit tudat alatt el akarnak 

pusztítani. Persze nem akartam, hogy más megtudja, hogy tudat alatt el akarom pusztítani a 



szcientológiát, úgyhogy megtartottam a problémáimat magamnak. Soha senki nem panaszkodott, 

bármilyen rosszul is álltak a dolgok; a jó hírekkel bezzeg nem fukarkodott senki. Emiatt 

elképzelhetetlen volt, hogy bemenjek egy értekezletre, és kipakoljak, hogy szerintem mi a baj a 

szcientológiával és a Sea Orggal; ezzel az erővel akár elnyomóvá is nyilváníthattam volna saját 

magamat. A zsörtőlődés csak az RPF-re juttatott volna, amihez képest egy átlagos Sea Org-tag 

napirendje valóságos vakációnak tűnik. 

  

AZ OT A LIFTBEN 

 

Egyik este, mikor végeztem az aznapi teendőkkel, elmentem a szállásomra és átöltöztem. 

Nem szerettem az egyenruhámat – egyfelől mivel csak egy volt belőle, nagyon nehéz volt tisztán 

tartani, meg amúgy is azt tartottam az uniformisokról, hogy elnyomják a közösség tagjainak 

egyéniségét. Manapság is egyenruhában dolgozom, és amint tehetem, le is vetem. 

 

Miután átvedlettem „civilbe”, lesétáltam a kantinba, hogy vegyek magamnak valamit. Mikor 

visszafelé menet beszálltam a liftbe, egy jólöltözött alak toppant elém. Az első dolog, amit észrevettem 

rajta a rikítóan tarka nyakkendője volt, ami szinte világított sötét öltönyén. Elszakítottam róla a 

tekintetemet, és felnéztem az arcára: 50-es éveiben járó férfi volt, királyian magabiztos tartással 

tornyosult fölém; szeme áthatóan tapadt rám. 

 

– Hol van az egyenruhád? – kérdezte. 

– Nem vagyok szolgálatban, úgyhogy levettem – válaszoltam. Nem féltem tőle, de nagyon kíváncsi 

voltam, ki lehet ez az ember. 

– Rossz kifogás, az irányelv szerint (mondta is, hogy melyik irányelv, de már elfelejtettem) a Sea Org 

munkatársainak mindig viselni kell az egyenruhájukat. 

– Ó, ezt nem is tudtam – válaszoltam. – Valószínűleg még nem kaptam meg az ezzel kapcsolatos 

képzést. De majd utánanézek ennek az irányelvnek. 

 

Ekkor a lift elérte a negyediket, az ajtó kinyílt, és én kiszálltam. Szemmel láthatóan neki nem 

ezen az emeleten volt dolga. 

 

Mielőtt az ajtó összezárult volna, visszafordultam felé, és megkérdeztem: 

– Amúgy kit tisztelhetek Önben? 

– Nem tudod, hogy ki vagyok? – kérdezte meglepetten. – Majd megtudod… majd megtudod. – ígérte 

vészjóslóan a záródó liftajtók mögül. Viselkedése és hanghordozása azt sugallta, hogy valami nagyon 

fontos személy lehet, de azt biztosra vettem, hogy OT. Úgyhogy ha egyszer azt mondta, majd 

megtudom, ki is ő, akkor az úgy is lesz. 

 

Megemlítettem a feleségemnek ezt a találkozást. Furcsának tartotta, de a személyleírásom 

alapján nem tudta beazonosítani a fickót. Nem nagyon feszegettem a dolgot; úgy véltem, hamarosan 

úgyis kiderül, ki ez a rejtélyes idegen. 

 

Így is történt. Egyik este beléptem a PAC előcsarnokába, és ott volt ő a kíséretével; az épület 

előtt egy fekete limuzin várta. Odasomfordáltam a csoporthoz, hogy jobban lássak, de már távozóban 

volt. Miután kiadott pár utasítást az embereinek, rám mutatott, és azt kérdezte: 

 

– Te ott. Megtudtad már, hogy ki vagyok én? 

– Nem. – válaszoltam. Elismerően vettem tudomásul, hogy emlékszik rám; a liftes eset már vagy egy 

hónapja történt. Ugyanakkor az általa állítólag birtokolt OT-képességek nem nagyon nyűgöztek le, 

hiszen már egy hónap eltelt, és én még mindig ugyanannyit tudtam róla, mint amikor először 

találkoztunk. 

 

Rábökött az egyik beosztottjára: 



– Te. Mondd meg neki (itt megint rám mutatott), ki vagyok én. – És ezzel kisuhant a forgóajtón, beült 

a limuzinba és elhajtott az éjszakába. 

– Szóval ki volt ez? – fordultam oda a fiatal sráchoz. Ő rám se nézett. Tekintetével követte a 

jólöltözött férfit, amíg az be nem szállt a kocsiba. 

– Ő Norman Starkey, LRH hagyatékának vagyonkezelője. 

 

Tehát így mutatkozik be egy OT. Másra mutogat, parancsolgat. Nekem úgy tűnt, az egyetlen 

különleges képessége az, hogy a szorongás és a hatalom auráját vonja maga köré. 

 

Mondjuk az „LRH hagyatékának vagyonkezelője” cím elég jól hangzott, valószínűleg Hubbard 

bizalmát is élvezte. Valamivel később tartott egy gyűlést a Sea Org-tagoknak, amiről aztán kiderült, 

hogy valójában egy LRH-féle sci-fi könyvvásár. Úgy adta elő, hogy ezek az új kiadások most nagyon 

kedvezményes áron vásárolhatók meg, de látszott, hogy csak könyveladási jutalékra hajt. Elképzeltem, 

milyen nehéz dolga lehet: olyan embereknek adni el könyveket, akiknek se pénzük, se olvasásra 

fordítható idejük nincs. 

  

A KÉTSÉG ÁLLAPOTA 

 

A rövid Sea Orgos pályafutásom alatt egyedül Debbie-nek beszéltem a szcientológia felőli 

kétségeimről. Egyik éjjel nyíltan kétségbe vontam előtte, hogy a szcientológia egyház bármilyen jót is 

tesz a világgal. 

 

– Mi csak egy rakás ember vagyunk egy nagy kék épületben Hollywood közepén, nem 

segítünk mi senkinek! Nem mentjük meg a bolygót, azt sem tudják, hogy egyáltalán létezünk! 

 

Komolyan gondoltam, amit mondtam. Az egyházzal szemben megfogalmazott bárminemű 

kritikát elnyomó cselekedetnek kell felfogni, ami az emberiség ellen elkövetett ártó tettek 

legsúlyosabbika. Debbie szeme elkerekedett. 

 

– Te a Kétség állapotában vagy – mondta nekem. – Meg kell csinálnod a Kétség képletét. 

 

Kétségben lenni nem túl jó dolog a szcientológiában. Azt jelenti, hogy az illető alacsony 

szinten van az etikában, de Hubbard eljárásainak segítségével vissza lehet jutni a magasabb etikai 

szintre. Ahhoz, hogy valaki kikerüljön a Kétségből, meg kell csinálnia a Kétség képletét. Ez annyit 

jelent, hogy meg kell nézni mindkét oldalt, és eldönteni, melyik oldalon is áll. 

 

– Mindenki ismeri a szcientológiát, még ha nem is tudják, mi az. Legbelül érzik, hogy létezünk, 

és hogy helyesen cselekszünk. Ezt még a csövesek is érzik – próbált Debbie jobb belátásra téríteni. 

 

– Oké – törődtem bele, de valójában nem értettem, miért hiszi azt, hogy mindenki tud a 

szcientológiáról. Mivel éreztem, hogy ingoványos talajra léptem, nem mondtam neki, hogy egy évvel 

ezelőtt én magam sem tudtam a szcientológia létezéséről sem. Mindazonáltal az érvelése eszembe 

juttatta azt a Sea Orgost, aki szerint minden taxisofőr tudja, hol van a szcientológia egyház. Akkor 

egykettőre megtudtam, hogy ez korántsincs így, és most abban is biztos voltam, hogy Debbie-nek 

sincs igaza. Úgy éreztem, néhány szcientológus már olyan régóta van az egyházban, annyira 

elszigetelődtek a külvilágtól, hogy végül abba a tévhitbe estek, hogy mindenki ismeri a szcientológiát. 

 

Egy ideig a kétségeim alábbhagytak, és minden ment tovább a régi kerékvágásban, de tudat 

alatt ezek a kételyek tovább dolgoztak bennem. 

  

 

 

 



A ROSE BOWL 

 

Néha a Sea Org tagok misszióra (küldetésre) mennek, ez az üzleti út szinonimája a Sea Orgos 

nyelvben. Az egyetlen küldetésem nekem a pasadenai orgba szólt, a Rose Bowl felvonulás ideje alatt. 

A küldetés legfőbb célja az volt, hogy jobban megismerjem azt, amit felügyelek. 

 

A pasadenai org a Rose Bowl felvonulás útvonalán volt, és ez jelentős gyalogosforgalmat 

eredményezett az épület előtt. Az org és a CLO egyetértett abban, hogy egy ilyen horderejű 

eseményre egyesítenünk kéne erőinket. Amíg ott voltam, nem felügyelőként, hanem egyszerű 

munkatársként dolgoztam kint az utcán a helyi szcientológusok oldalán. Ingyenjegyeket osztogattunk 

az egyház bemutatkozó mozifilmjeire, ingyenes személyiségteszte invitáltuk a járókelőket, és 

válaszoltunk az érdeklődők egyszerűbb kérdéseire. 

 

Jól esett kicsit kimozdulni a Sea Org komplexumból, és nem-szcientológus emberekkel 

beszélgetni, viszont kaptam néhány, ha nem is ellenséges, de furcsa megjegyzést olyanoktól, akik egy 

kicsit bolondnak tartottak. Adtam például néhány egyetemistának mozijegyet, aminek láthatóan 

nagyon örültek. A vetítés után észrevettük egymást a tömegben. Úgy tűnt, az első találkozásuk a 

szcientológiával nem sikerült valami fényesen, mert most gyanakodva méregettek, mintha valami 

bajom lenne. 

 

Egy másik férfi megkérdezte, hogy láttam-e a „60 perc” szcientológiáról szóló adását. 

 

– Mostanában adták? – kérdeztem. Bólintott. 

– És mit mondtak róla? 

– Hát nem sok jót. 

 

A társalgás ezzel el is halt. Egyáltalán nem érdekelte a szcientológia, még csak beszélni sem 

akart róla. 

 

Felkavart a tudat, hogy a „60 perc” a szcientológiáról készített műsort. A Sea Orgban sosem 

néztünk televíziót, és a kritikus hangvételű cikkekről, riportokról sem tájékoztattak minket. Nem 

tartottam helyesnek, hogy szándékosan eltussolják előttünk a szcientológiával kapcsolatos vitákat, 

elvégre ha valakinek, hát a Sea Orgosoknak tudniuk kellett, hogy működik-e a tech vagy nem. 

 

Visszafelé menet az orgba a publik ügyvezető titkár (a szcientológia szervezetekben az új 

emberek behozásáért felelős legfőbb vezető) saját túljátszott vigyorára mutogatva emlékeztetett rá, 

hogy mosolyogjak. A sok kudarctól fáradt és levert voltam; a gesztusára kihúztam magam és 

mosolyogni kezdtem. Rájöttem, milyen nehéz lehet a szcientológia utcai terjesztését napi szinten 

végezni. 

 

Éjszakára felajánlottak egy kanapét, ahova lefekhettem, de inkább egy íróasztalt választottam 

ágynak. Leültem, az asztalra hajtottam a fejem, és már aludtam is. Másnap reggel megnéztem párat 

az előző este általam ajánlgatott bemutatkozó filmekből. Maga L. Ron Hubbard rendezte őket, 

úgyhogy fergeteges élményre számítottam, de az igazság az, hogy nem voltak annyira jók. Nem 

rosszak, mondtam magamban, de egy kicsit kínosan éreztem magamat miattuk. Nagyon akartam, 

hogy lenyűgözzenek, de nem sikerült. A szcientológia miatt érzett feszengés lassan egyre ismerősebbé 

vált. 

  

TANFOLYAMOK KIFIZETÉSE HITELKÁRTYÁVAL 

 

Miután a pasadenai orgban tett látogatásom véget ért, úgy szervezték, hogy egy publik vigyen 

vissza a PAC-bázisra. Ő Pasadenában élt, tanfolyamra vagy auditálásra ment a PAC-bázisra, úgyhogy 

nem volt gondja azzal, hogy elvigyen. 



 

Útközben beszélgettünk egy kicsit; elmesélt egy esetet, amikor nem adott pénzt egy 

hajléktalannak. Elkezdte gúnyosan utánozni őt: „Hajléktalan vagyok, maga nem törődik a 

hajléktalanokkal?” Jól megnyomta és elnyújtotta a „hajléktalan” szót. Aztán arról kezdett mesélni, 

hogyan szerzett pénzt a Kulcs az Élethez tanfolyamhoz. 

 

Ez egy nagyon új tanfolyam volt, az írásos és verbális kommunikációs készség volt fejleszthető 

vele. Az ára nagyon húzós volt, kerek 5000 dollár. Útitársam megvallotta, hogy eleinte fogalma sem 

volt, honnan szerzi meg a tanfolyamra a pénzt. 

 

– Egyszer észrevettem, mennyi hitelkártya-igénylő lap jön a postával. Megvártam, amíg 

összejön belőlük öt, aztán kitöltöttem és beküldtem őket, és képzeld, mindegyiket jóváhagyták. 

Úgyhogy szépen bementem az orgba, elővettem a hitelkártyáimat, és kifizettem a tanfolyamot. 

 

Az előadásmódjából jól látszott, mekkora lángésznek tartja magát, hogy ilyen könnyen 

megoldotta ezt a problémát. Adtam alá a lovat, viszont magamban szörnyű ötletnek tartottam az 

egészet. Nem sokat tudtam a hitelkártyákról, de abban biztos voltam, hogy a kölcsönt egyszer 

kamatostul vissza kell fizetnie. 

 

Nem egy olyan esetről tudtam, amikor szcientológusok adósságba verték magukat, hogy 

kifizethessenek egy tanfolyamot vagy szolgáltatást. Debbie anyja is egy csomó adósságot halmozott 

fel Svájcban, és eléggé küszködött emiatt. Debbie még arra is gondolt, hogy hazamegy, és dolgozik 

egy keveset, hogy segítsen anyjának kifizetni a felvett kölcsönöket. 

 

Még a hermetikusan elzárt szcientológus közösségben is köztudott volt, hogy sokan azért 

kritizálják az egyházat, mert annak számos tagja óriási pénzeket kért kölcsön, és komoly nehézséget 

okozott azt visszafizetni. Ám ezt elbagatellizálták azzal, hogy a kapott szolgáltatások segítségével az 

ember keresőképessége is megnő. 

 

Egyszer hallottam két Sea Org-tagot arról beszélgetni, hogy egy ember sokezer dollárt kért 

kölcsön, hogy szcientológus tanfolyamokat végezhessen. A tanfolyamok végére aztán annyival jobb 

lett az átlagembereknél, hogy egykettőre visszafizette a tartozását. Talán ez a fickó is ilyesmire 

számított. Mikor a PAC-hez értünk, elváltak útjaink, és soha többé nem találkoztunk. Nem tudom, 

kifizetődtek-e neki a tanfolyamai, vagy az egésznek az adósság lett a nettó eredménye. 

 

Én úgy gondoltam, ha a szcientológiai képzések által többet lehetne keresni, akkor a Nyugat-

USA orgjai és a CLO dúskálna a pénzben; ám ez messze nem így volt. Ráadásul az egyház 

munkatársai és a Sea Org-tagok ingyen kapták a képzéseket, ennek ellenére a St. Louis-i kollégáim 

épphogy csak meg tudtak élni a fizetésükből, nekem a Sea Org-ban pedig mindössze egy egyenruhám 

meg egy hitvány kis szobám volt, és gyakran csak rizses babot kaptunk enni, mert a CLO-nak gondjai 

voltak az alapvető kiadásokkal is. 

  

BIZTONSÁGI ELLENŐRZÉS A KÖNYVÖSSZEÁLLÍTÓ EGYSÉGHEZ 

 

Az egyik általános gyűlésen bejelentették, hogy felvételt hirdetnek a Könyvösszeállító 

egységbe. Tárt karokkal várnak mindenkit, aki valamilyen szintű írói vénával rendelkezik. 

 

A Könyvösszeállító egység egy nagyon rangos csapat volt; feladata az, hogy az LRH által írt 

jegyzeteket összegyűjtse, rendszerezze és egységes formába hozza. Elmagyarázták, hogy LRH 

hihetetlen mennyiségű jegyzetet hagyott hátra, amit még nyomtatott formába kell szedni. Ezek a 

jegyzetek eleddig ismeretlen témakörökben íródtak, és ezért feltérképezetlen területet jelentettek 

LRH-n kívül mindenkinek. 

 



Kitöltöttem a jelentkezési lapot, kitértem arra is, hogy a középiskolában az iskolai újság 

főszerkesztője voltam. 

 

Egy kis idő múlva felkerestek, mint lehetséges jelöltet. Mielőtt a felvételi folyamat 

folytatódhatott volna, a standard eljárásmód részeként kapnom kellett egy biztonsági ellenőrzést. Ezen 

olyan indiszkrét kérdéseket tettek fel, mint hogy fogyasztottam-e már drogot, részt vettem-e szexuális 

perverziókban, vagy hogy mik a valódi céljaim a Sea Org-on belül. 

 

Kénytelen voltam bevallani egy szexuális perverziót, ami még 10 éves koromban esett meg 

velem. Nagyon kellemetlen volt felidézni a történteket; eléggé megnyíltam. Az auditor látszólag nem 

undorodott és nem ítélkezett, csak lejegyezte az incidenst egy papírra. A mai napig nem beszéltem 

erről senki másnak, csak annak az auditornak. 

 

Mikor a drogokra terelődött a szó, eszembe villant egy kép, amit az e-méter kijelzett. Ezen a 

képen egy férfit láttam, aki egy űrállomás orvosi rendelőjében ült, egy szál köntösben. Ráébredtem, 

hogy az a férfi én vagyok, csak egy másik testben. Néhány nagyon nagy pirulát tartottam a 

kezemben; ráeszméltem, hogy sugárfertőzés elleni szer. Az is megvilágosodott előttem, hogy ez az 

eset 35000 évvel ezelőtt történt. 

 

Az auditor tudomásul vette és igazolta az esetet. 

 

Az első előző életből való emlékem – gondoltam magamban. Ha mind a 76 trillió évre vissza 

fogok emlékezni, igencsak hosszú lesz ez az ellenőrzés. 

 

– Ebben az életben maradjak? – kérdeztem az auditort. 

– Ha van rá mód – felelte. 

 

Úgyhogy ezután erre az életemre koncentráltam, és így nem jött több korábbi emlék. 

Végül úgy alakult, hogy még mielőtt kiderült volna, hogy megkapom-e az állást vagy sem, 

bejelentettem, hogy elhagyom a Sea Org-ot, így soha nem kerültem be a Könyvösszeállító egységbe. 

  

A SZAKÍTÁS 

 

A kapcsolatom Debbie-vel három hónap alatt megromlott. Okolhattam volna a Sea Orgot 

ezért, mondván, nem tudtunk elég időt együtt tölteni (ami igaz is volt), de az igazság az, hogy 

egyszerűen eleve nem is ismertük elég jól egymást. Noha jogi szempontból házasok voltunk, a 

kapcsolatunkat nézve sosem voltunk többek egymásnak barátnál és barátnőnél. 

 

Hubbard szerint a jó házasság titka a KOMMUNIKÁCIÓ. Megpróbáltuk, de elég ronda dolgokat 

KOMMUNIKÁLTUNK egymás fejéhez. Hubbard gyakorlati és konkrét házassági tanácsainak többsége 

remekül működött, amíg jól kijöttünk egymással: a kapcsolatunk kezdetén fantasztikusan tudtunk 

KOMMUNIKÁLNI egymással. Ám a vége felé ez a tanács túlságosan nyilvánvalónak és túlzottan 

leegyszerűsítettnek bizonyult. 

 

Megpróbálkoztunk a szcientológus házassági tanácsadással, de a dolog látványos csődöt 

mondott, miután egy fikarcnyival sem tudott közelebb hozni bennünket. Végül teljesen elhidegültünk 

egymástól, és a válás gondolata egyre gyakrabban felmerült, de én mindig csodát vártam a 

szcientológiától. Azt vártam, hogy tisztázzuk egymás között a dolgokat, és így majd jutunk valahová.  

 

Ám a szcientológus házassági tanácsadás semmit sem segített – azt nem tudom, 

súlyosbította-e a helyzetet, de csak arra volt jó, hogy nyilvánvalóvá tette, vége van. 

 



Debbie elköltözött, és én is visszamentem a férfiszállásra. Még egy tanácsadásra elmentünk, 

és én tényleg menteni akartam a menthetőt, de már reménytelen volt. 

  

„AZ E-MÉTER MÁR VÖRÖSBEN IS KAPHATÓ!” 

 

Volt a Shine Auditorium-ban egy különleges szcientológus rendezvény, ennek alkalmából az 

összes Sea Org-tag civil ruhát öltött, és buszokkal elutazott a rendezvény helyszínére. A buli az expo 

közpotban zajlott. Rengeteg ember volt ott, szép volt a hely, és egy zenekar vidám, pörgős nótákat 

játszott. Páran táncoltak, de a legtöbben csak ácsorogtak és beszélgettek. 

 

 
 

Az est egyik pontján David Miscavige lépett a színpadra. Ő volt a szcientológiában a 

nagyfőnök, a Religious Technology Center vezetőtestületének elnöke. Egy, a sötétkék tengerész–

kapitányi egyenruhához hasonló díszegyenruhában pompázott. A beszéde kissé gépies és lélektelen 

volt. Láttam őt azóta, sokat fejlődött a szónoklás terén, de akkor még úgy beszélt, mint egy robot. 

Tisztán ejtette a szavakat, de mindenféle lelkesedés nélkül, és szeme egyenesen előre meredt. 

Modorosságai furcsává, nehézkessé és esetlenné tették őt. 

 

Még furcsább volt az, amiről beszélt. Egy alkalommal említést tett egy fiatal fiúról, aki mind a 

Kulcs az Élethez tanfolyamot, mind az Életorientációs tanfolyamot órákon belül elvégezte. Mindenki 

tapsolt. Ezek a tanfolyamok általában fél évnél is tovább tartottak. Irreálisnak tűnt, hogy valaki ilyen 

gyorsan végigszáguldjon egy ilyen tanfolyamon. Miscavige akkor példaképként állította nekünk ezt a 

fiút, viszont ez után a beszéd után többé nem hallottunk róla. 

 

Egy hatalmas képernyőn oszlopdiagramokat is mutattak nekünk a szcientológiai mozgalom 

alakulásáról a világ minden részéről. Ezek mind azt bizonyították, hogy a szcientológia terjeszkedik. 

Néhány statisztika a mi régiónkról szólt. Tudtam, hogy nem kevés szempont volt, ahol nemhogy nem 

erősödtünk, hanem gyengültünk. Ami azt illeti, a CLO-t jónéhányszor rizsesbabos diétára tették a 

rossz teljesítmény miatt, itt meg azt kürtölték szét, milyen sikeresek is vagyunk. Miscavige a legjobb 

statisztikákat mutatta meg, a problémákról nagyvonalúan hallgatott. 

 

Az est csúcspontját az jelentette, mikor fanfár harsant, Miscavige fellépett a pódiumra, és így 

szólt: – Örömmel tudatom, hogy az E-méter már HCOB-vörös színben is kapható! 

 



A „HCOB-vörös” arra a tintára utalt, amivel Hubbard technikai irányelveit, a HCOB-kat 

(Hubbard Communications Office Bulletins, a Hubbard kommunikációs iroda hírlevelei) nyomtatták. 

 

Óriási tapsvihar tört ki, még én is ujjongtam, de valójában fölháborított az egész. A 

szcientológia a Földet és az emberiséget hivatott megmenteni, erre mi a legfontosabb hír? Hogy már 

lehet piros e-métereket kapni! Ki a francot érdekel? Biztos belekerült valamennyibe, de ezt minek 

kellett ilyen nagy csinnadrattával bejelenteni? Semmi gond, ha csak mellékesen megemlíti, és nem 

egy kerekít belőle egy világraszóló hírt. Nagyon csalódott voltam. 

 

Dave, a közvetlen főnököm felvilágosított minket, hogy dolgozni megyünk erre az estélyre. 

Már nem emlékszem, pontosan mit is kellett volna eladnunk – valami üzleti adminisztrációval 

kapcsolatos szcientológia anyagot. Dave gyorsan felállított egy asztalt, kipakolta a könyveket, és a 

kezembe nyomott egy adag brossúrát. 

 

– Ezeket oszd ki – parancsolta. Dave remek srác volt, lendületes, energikus. Noha voltak 

kétségeim a saját eladói képességeimet illetően, lelkesedése átragadt rám is; befurakodtam a 

tömegbe, és elkezdtem jobbra-balra osztogatni a cédulákat. Pár perc múlva egy lánynak nyújtottam az 

egyiket, mire ő felcsattant: De hát én Sea Orgos vagyok! 

 

Kb. egykorú volt velem. Jobban megnézve már felismertem, csak megzavart, hogy nem 

egyenruhában látom. Azt hiszem, kicsit hajtott rám régebben, úgyhogy most valószínűleg 

megsértődött, hogy nem ismertem meg. Miután Sea Orgos volt, ott kapta a képzést, és így nem kellett 

megvennie semmit. 

 

Ezek után mielőtt odaadtam volna egy cédulát, mindig megkérdeztem az illetőt, hogy Sea Org 

tag-e. Mindenki igennel válaszolt, így onnantól kezdve egyetlen brossúrát sem adtam oda. 

Visszavittem a megmaradt paksamétát Dave-nek. 

 

– Itt mindenki Sea Orgos – jelentettem. Elvette tőlem a röplapokat, és visszarakta az asztalra. 

Végül egy árva könyvet sem adtunk el aznap este. 

 

Eltűnődtem, hány publik szcientológus lehet LA-ben. Vajon csak azért kellett civilbe öltöznünk, 

hogy úgy tűnjön, rengeteg külsős támogatja a szcientológiát? 

 

Nem engedhettem meg magamnak ilyen negatív, avagy „enthéta” gondolatokat a 

szcientológiával kapcsolatban, úgyhogy az esti események emlékeit elmém hátsó fertályába 

száműztem, nem rágódtam rajtuk tovább. Azon sem gondolkoztam, milyen zsúfolt lett ott hátul az a 

hely. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KÖVETTEK A SEA ORGOS BIZTONSÁGIAK 

 

 
 

  

Egyszer egy olyan dolog történt meg velem, ami megerősített abbéli szándékomban, hogy 

elhagyjam a szcientológia egyházat. Egyik nap kisétáltam a bázisról, hogy beváltsak egy csekket, amit 

a nagynéném küldött nekem a hétvégén. Mivel bankszámlám nem volt, el kellett vele mennem egy 

csekkbeváltó helyre, hogy beválthassam. Tudtam is egy ilyet a Hollywood és a Sunset Boulevard 

sarkán, kb. 6 háztömbnyire. Beléptem, aláírtam a csekket, előszedtem a személyimet, és beálltam az 

egyik sorba. 

 

1-2 percnyi várakozás után egy ismerős arcot pillantottam meg a szomszédos sorban. Ő is 

rám nézett, a tekintete aggodalmat tükrözött. Valóban ismertem a fickót. 

 

– Helló – integettem oda neki, barátságosan mosolyogva. Viszonozta az üdvözlésem, 

szcientológushoz nem illő szelídséggel, pedig tényleg szcientológus volt. 

 

Biztonsági őrként dolgozott az egyháznál, és ahogy jobban megnéztem, észrevettem, hogy 

most is az egyenruhájához tartozó khaki nadrágot és fényes fekete cipőt viseli. Uniformisának felső 

része, melyen az azonosító jelvényei voltak, hiányzott. Helyette egy sima fehér póló volt rajta, amit 

betűrt a nadrágba; ez eléggé elütött alsó ruházatától. Rájöttem, hogy valószínűleg levette az ingét, és 

úgy állt be a mellettem levő sorba, hogy így titokban megfigyelhessen. A külvilág amúgy is szektaként 

kezelte az egyházat, gondolom, nem akarták ezt súlyosbítani azzal, hogy nyilvánosan kémkednek a 

saját tagjaik után. 

 

Elég kínos helyzet volt. Szcientológus voltam, és eszem ágában sem volt elmenni. Tényleg 

csak egy csekket akartam beváltani. Azzal sem akartam rontani a szcientológia amúgy is rossz 

megítélését, hogy ennyi ember előtt szembesítem az őrt, hogy kémkedett utánam. Meg akartam 

védeni a szcientológiát. Úgy éreztem, hogy az őr csak segíteni akar. 

 

A fickóra kiült a bűntudat, mikor odaléptem hozzá. Halkan odasúgtam neki: – Nem akarok 

lelépni, csak egy csekket váltok be. Bólintott, zavartan megfordult, és a lehető legkevésbé feltűnő 

módon elhagyta a pénzváltót. Ezzel minden kétséget kizáróan igazolta, hogy tényleg kémkedett 

utánam, és nem csekket akart beváltani. 

 

Mikor visszaértem az egyházhoz, egy másik biztonsági őr jött oda hozzám, és elmondta, hogy 

ő küldte utánam a pénzváltóba a beosztottját. Mindezt nyájasan, a mentegetőzés legkisebb jele nélkül 

közölte velem, mintha csak egy érdekes sztorit osztana meg velem. Nézegette a biztonsági kamerák 



képét, és meglátott engem, ahogy kisétálok az épületből, és jobbra fordulok a Sunset Boulevard felé. 

Azt mondtam magamnak: „várjunk csak, minek megy arrafelé? Vannak szcientológus létesítmények a 

nyugati irányban, de kelet felé egy sem.” Emiatt elkezdett gyanakodni rám. Semmit sem titkolt el az 

incidensről, úgy kezelte, mintha semmi szokatlan nem történt volna. Meglátta, hogy elhagyom az 

épületet, azt gondolta, hogy végleg el akarok menni, ezért a nyomomba küldött egy embert. 

 

Lehet, hogy meg is köszöntem neki az aggodalmát – már nem emlékszem rá. De az szöget 

ütött a fejembe, hogy a biztonságiak vajon miért tartják szemmel az egyház munkatársait, miért 

tartanak attól, hogy valaki titokban elszökik. Én úgy tudtam, az őrök az illetéktelen behatolók, tolvajok 

és effélék ellen vannak. Elkezdtem azon morfondírozni, hogy vajon ez az őr magánakciója volt, vagy 

az ilyen jellegű megfigyelés ténylegesen beletartozik a munkakörébe. 

 

Ez az eset később nagy szolgálatot tett a szökésem kitervelésénél. Már tudtam, hogy nem 

pakolhatok össze és masírozhatok ki csak úgy a főkapun, hogy fölüljek egy buszra. A szcientológusok 

előtt is el kell majd titkoljam, mire készülök, és a biztonságiakat is ki kell játszanom. 

 

EGY FONTOS JELENTÉS 

Mikor a Kontinentális Összekötő Irodánál dolgoztam, betévedtem az irodámmal szemközti 

szobába, ami zsúfolásig volt iratrendező szekrényekkel. Ezek tömve voltak a Nyugat-USA orgjaiból 

felküldött jelentésekkel. Kíváncsiságból keresgélni kezdtem a St. Louis-ból érkezett jelentések között, 

és a kezembe akadt egy, ami arról a Ronról szólt, aki engem is beszervezett. 

A jelentésben az állt, hogy Ron annyira elmaradt a lakbérrel, hogy kénytelen volt egy 

számítástechnikai boltban munkát vállalni. Mary, az előző főnököm, lényegében a személyzeti tiszt 

utánament és visszaparancsolta az orghoz, teljes munkaidőre. Aztán tető alá hozott egy 

megállapodást a főbérlővel, hogy háztáji munkákkal, pl. csatornatisztítással dolgozza le a lakbérét. 

A történet iróniája mélyen megindított. Ron volt az, aki megmutatta nekem a szcientológiát, ő 

győzött meg arról, hogy a szcientológia maga a csoda. Most pedig itt van ugyanaz az ember, az, akiről 

azt hittem, a szcientológia által dagad az erőtől, és ez az ember, akit őszintén csodáltam, képtelen 

fizetni a lakbérét, és csatornát kell pucolnia annak fejében. 

Tisztában voltam vele, hogy az egyház munkatársai nehezen fizetik ki a számláikat, de Ron 

esetét nem tudtam kiverni a fejemből. Ismertem őt, hisz ő toborzott annak idején. Hittem benne, 

lenyűgözött engem. 

 

AMIKOR ELHATÁROZTAM, HOGY LELÉPEK 

 

Nem tudom pontosan, mikor határoztam el, hogy elhagyom a Sea Orgot. Szeretnék 

visszaemlékezni arra a bizonyos pillanatra, de nem tudok. Arra emlékszem, lélekben még mindig 

szcientológus voltam. Hittem abban, hogy a szcientológia működik és abban is, hogy ez az emberiség 

egyetlen reménye. De ennek ellenére ott akartam hagyni azt a csoportot, amelyik a szcientológia 

terjesztésén dolgozik. Részben az is motivált, hogy egyszerűen teljesen kimerített az, hogy ennyit 

kellett dolgoznom – soha nem volt egyetlen szabadnapom sem, soha nem maradt semmi időm a nap 

végére. Másrészt viszont gyávaság is éreztem azt, hogy meglépek egy ilyen nemes célokért küzdő 

csapatból. Viszont ott volt benne az a rossz érzés is, hogy senkin nem segítettem az 

áldozatvállalásommal. Az egész fabatkát sem ért. 

 

Emlékszem arra, hogy így gondolkodtam: – A Sea Org nem csinál semmit, senkin sem 

segítenek. A Sea Org már az 1950-es évek óta létezik, de a legtöbb ember még csak nem is hallott a 

szcientológiáról. Miféle előrehaladás ez? A szervezeten belül is kaotikus állapotok uralkodnak. Valami 



nagyon probléma lehet is. NAGY PROBLÉMA. Nem tudtam, hogy mi lehet az, nem voltam elég okos 

még ahhoz, hogy rájöjjek. De a tény tény maradt – a Sea Org mélyen az elvárásaim alatt teljesített, 

egyáltalán nem nyűgözött le. El akartam menni; el kellett mennem, hogy legyen elég időm ezt 

végiggondolni. Elmegyek valahova dolgozni, majd kifizetem a Sea Orgnak az itt elvégzett tanfolyamok 

árát, utána pedig sima publik szcientológusként tudok előre haladni a szcientológiában. Azután egy 

nap talán újra csatlakozok majd a Sea Orghoz, amikor már nagyobb lesz a tárgyi tudásom és jobban 

kézben tudom tartani a dolgokat – amikor már képes leszek helyrepofozni a Sea Orgot és megmenteni 

a világot. 

 

Egyből a mélyvízbe dobtak. Lövésem se volt, hogy vigyem véghez a mások által elém tűzött 

célokat. Vezető pozícióba kerültem, de fogalmam sem volt, hogy mi a dolgom. Lázas vágy élt bennem, 

hogy tanulhassak, de nem tanítottak. Nem tudtam, mit csináljak, és megviselt a gondolat, hogy a 

kezem alatt dolgozók teljesítménye alapján leszek megjutalmazva vagy megbüntetve. Ez így is van 

rendjén, irányítanom kell az embereimet. De az emberek, akiket alám osztottak be, sok év 

tapasztalatával rendelkeztek, míg én nem rendelkeztem semmilyen tapasztalattal. Értem ezalatt azt, 

hogy írom nekik ezeket a telexeket, ők meg nem értik, hogy mi a fenét akarok. Igazság szerint 

többször is kínos helyzetbe hoztam magam ezekkel. L. Ron Hubbard írásainak arra kellene 

felkészíteniük, hogy bármilyen szituációt kezelni tudjak – de ezek az írások inkább általánosságban 

vonatkoznak a szituációkra, és ritkán mennek bele a részletekbe, konkrétumokba, pedig nekem erre 

lett volna szükségem. A menedzsmentemnek okosabbnak kellett volna lennie nálam, de mennyire 

lehetnek egyáltalán okosak, ha kineveznek engem egy olyan vezetői posztra, amihez nincs meg a 

megfelelő tapasztalatom, és fogalmam sincs róla, hogyan irányítsam az embereimet? Tulajdonképpen 

inkompetensnek vélem őket, amiért kineveztek, mert én legalább tudtam magamról, hogy nem értek 

hozzá, és ha valamennyire is értették volna a dolgukat, ezt nekik is be kellett volna látniuk.  

 

Tudtam, hogy erőt kell vagyok magamon ahhoz, hogy felálljak az asztaltól, lesétáljak a hallba, 

hogy megkeressem a megfelelő munkatársam és közöljem vele, hogy el akarok menni. Gyávának 

éreztem magam amiatt, hogy el akarok menni, de ott munkált bennem az is, hogy az eltávozáshoz is 

bátorság kell. Az egyház irányelvei, szervezeti kultúrája és szabályai enyhén szólva is elég 

megterhelővé tették ezt a folyamatot. Tudtam,hogy a szcientológus kollégáim nem fogják hagyni, 

hogy csendben elhagyjam a terepet. Nem tudtam, próbálni fognak-e majd fizikálisan visszatartani, de 

azt tudtam, így vagy úgy, de konfliktusba fogok keveredni velük. Még akkor is, ha ez csak azt 

jelentené, hogy kellemetlen módon csoportosan az utamat állják, vagy éppen csak megállítanak, hogy 

ugyan beszéljük már meg. Különben is, ha valaki csak úgy kisétál az egyházból, anélkül, hogy 

végigjárná a szabályokban lefektetett utat, elnyomó cselekedetet követ el a HCO-iránylevél (a 

szcientológia adminisztratív módszereit taglaló kiadványtípus), ELNYOMÓ CSELEKEDETEK, A 

SZCIENTOLÓGIA ÉS A SZCIENTOLÓGUSOK ELNYOMÁSA szerint. 

 

Ha valakit elnyomó cselekedet vádjában találnak bűnösnek, megszakítanak 

vele minden kapcsolatot, és kiközösítik a teljes szcientológiai mozgalomból. Ezzel örökre elvágnám 

magam a szcientológia szellemi rehabilitációs technológiájától. Nem akartam elnyomó cselekedetet 

elkövetni. Később is szerettem volna hozzáférni a szcientológia technológiájához, hogy 

kifejleszthessem természetfeletti képességeimet: a fizikai test elhagyását, a telepátiát, telekinézist és 

azt, hogy vissza tudjak emlékezni az elmúlt évbilliárdokra – tehát, hogy jó viszonyban maradjak az 

egyházzal, a szabályszerű úton akartam elhagyni az egyházat. A szabályok értelmében ilyenkor az első 

lépés a személyzeti tiszttel közölni a távozási szándékot. 

 

Hajlandó voltam a megfelelő eljárásmód követésére, de azt már nem tudtam, hogyan néz az 

ki. Annyit tudtam, hogy így vagy úgy, de hamarosan el fogok menni. 

 

 



FELMONDÁS 

Az első lépésem az lesz, hogy megmondom Claire-nek: elmegyek. Claire volt az az idős hölgy, 

akivel múltkor üvöltözött, és akit megalázott az a 12 éves lány. Gyengének és alázatosnak gondoltam 

őt, ha ennyire tiszteletlenül bánhatnak vele, ezért nem is igényelt különösebb elszántságot részemről 

megmondani neki, hogy el akarok menni a Sea Orgból. Az ellenben kifejezetten aggasztott, hogy mi 

lesz akkor, amikor majd elmondja a feletteseinek. 

A postázó szobában találtam rá. Tökéletes volt helyszínnek, mert annyira félreeső helyen volt. 

– Beszélnünk kell – mondtam neki. 

– Oké – válaszolta mosolyogva. 

 

Mondani kezdtem neki a mondandóm, hogy a Sea Org-beli életem nem egészen úgy sikerült, 

ahogy szerettem volna, ezért szeretnék kiszállni. – Nem ismerem az ilyenkor szokásos eljárásmódot, 

de akármit is legyen az, kérlek indítsd el – mondtam. 

 

Meglepő módon egész idő alatt mosolygott és a kedvesen, megértően bólogatott. Meg se 

próbált lebeszélni róla, egyszerűen tudomásul vette a kérésemet. Miután elköszöntem tőle, 

visszamentem az asztalomhoz. Csak arra tudok gondolni, hogy azért fogadta ilyen könnyen a 

döntésemet, mert talán neki is elege volt már – hiszen öregen nincsenek jó kilátásai –, csak ő nem 

volt abban a helyzetben, hogy távozhasson. 

 

A Sea Org-tagok nem rendelkeznek banki megtakarításokkal vagy megtakarítási kötvényekkel, 

nincsen sem ingó, sem ingatlan vagyonuk, amit készpénzzé tehetnének. Nem mennek, nem mehetnek 

nyugdíjba. Nem kapnak heti 20 dollárnál több jövedelmet és az egyház nem fizet utánuk sem 

egészségügyi hozzájárulást, sem pedig nyugdíjjárulékot. Vagyis a 65. életévüket betöltött tagok nem 

kapnak csak olyan egyszerűen nyugdíjat az első naptól kezdve, mint mások. A Sea Org tagjai 

gazdasági szempontból teljesen függő helyzetben vannak az egyháztól, és minél régebb óta tagok, 

annál erősebben függnek. 

 

Nem ismertem az idős hölgy pénzügyi helyzetét, lehet, hogy nem volt pénze vagy nem volt 

jogosult nyugdíjra vagy nem volt családja az Egyházon kívül. Kevés kilátása lehetett, nyilván 

választhatott, hogy az egyháznak dolgozik vagy Los Angeles utcáin alszik. 

 

Azért meglepő volt számomra, hogy a személyzeti tiszt ennyire ne akarjon valakit 

visszatartani, hiszen magam is tapasztaltam és hallottam másoktól is, hogy a távozni szándékozó 

tagokat megpróbálják visszatartani. Kollégáimmal egyetemben hittem – mint ahogy ez a hit része volt 

a szcientológia hitrendszerének –, hogy aki elmegy vagy csak szeretne elmenni, annak a jele, hogy 

valami nem etikus dolgot tett és így – szcientológiai fogalommal élve – etikátlanná vált. Még én 

magam is azt hittem, hogy valami etikátlan dolgot tettem. Akkortájt azt gondoltam, az, hogy a 

személyzeti tiszt ennyire könnyen átsiklott etikám hiánya fölött, az apátia jele volt nála. 

 

Miuán tájékoztattam a személyzeti tisztet a távozási szándékomról, visszasétáltam az 

irodámba, leültem az asztalomhoz, és vártam, hogy mi lesz. Tudtam, hogy nem azonnal fognak 

reagálni, de legalább megkönnyebbültem. Megtettem az első lépést. 

 

A SEA ORG REAKCIÓJA 

Néhány napba telt, míg reagáltak felsőbb szintről a kérésemre. Olyan érzésem volt, hogy 

egyszerűen nem foglalkoznak vele abban a reményben, hogy közben meggondolom magam. A Sea 

Org azzal dicsekszik, hogy gyors és pontos szervezet: hatékonyabb, mint bármelyik csoport vagy cég a 



bolygón. Rendkívül sokra becsülték a képességeiket. A csatlakozásom óta viszont egyre rosszabb lett a 

Sea Orgról a véleményem és az, hogy az orgom Sea Org tagjainak ilyen sok időbe telt válaszolni a 

kérésemre, még tovább rontott ezen. 

Néhány nap múltán egy Cory nevű kollegám a részlegből behívott egy üres irodába, és azt 

mondta, egyszer ő is ki akart lépni. Ez volt az első jele annak, hogy Claire elindította az üzenetem a 

szervezet vezetése felé. Felelevenítette, hogy belefáradt a nehéz munkakörülményekbe, de maradt és 

a dolgok jobbra fordultak. Most nagyszerű házasságban él (az enyémnek épp vége lett) és vezető 

beosztásban van (ahogy egyébként én is). A legfontosabb, hogy segítette a szcientológia előrejutását 

– azt az ügyet, amit még mindig fontosnak tartottam akkor. Igazából soha nem kedveltem Cory-t, 

beképzeltnek és egy kicsit szadistának tűnt nekem, de ez a rövid beszéde arra ösztönzött, hogy 

maradjak a Sea Orgban. Tényleg! Kész voltam lemondani a tervemről, kivéve, hogy nem kérte, 

maradjak. Arra kért, gondolkodjak el azon, amit mondott. Azt válaszoltam, rendben van, és kisétált a 

helyiségből. Egyedül a szobában ráébredtem, hogy azzal, hogy nem mondtam semmit, az álláspontom 

sem változtattam meg és még mindig elmehetek, ha akarok. Némi gondolkodás után arra jutottam, 

hogy továbbra is el akarok menni. Semmi sem változott. 

A következő napon azt mondták, hogy mivel kifelé tartok, MEST munkát kell végeznem, ami 

egy szcientológus szó a kétkezi munkára. A MEST egy mozaikszó a matter (anyag), energy (energia), 

space (tér) és time (idő) kezdőbetűiből. Hubbard azt írta, a MEST munka a jó azoknak, akik a zűrzavar 

állapotában vannak, minthogy egyszerű, és könnyű megérteni. Technikailag tehát az, hogy MEST 

munkára osztottak, nem büntetés volt, sokkal inkább kezelés a zűrzavar állapotára. Természetesen az 

csak egy feltételezés volt, hogy ha el akarom hagyni a Sea Orgot, biztos a zűrzavar állapotában kell 

lennem. Azt tettem, amit mondtak, amíg ki nem léphettem. 

Az új CLO Nyugat-USA építkezésére küldtek. Az utca túloldalán volt, még buszoznom sem 

kellett. Az épületet épp csak elkezdték építeni, az alapot sem rakták még le. Amíg ott dolgoztam, 

próbáltam hasznossá tenni magam, de nem emlékszem, hogy túl sok mindent csináltam volna. Arra 

igen, hogy beszélgettem egy kőművessel, aki épp elkezdett egy falat. Nem volt szcientológus, csak az 

építkezésre vették fel. Feltett néhány kérdést a szcientológiáról és én elmeséltem neki, hogy miről 

szól. Minthogy továbbra is hívő szcientológus voltam, csak a jó dolgokat mondtam el, mintha ez volna 

a kötelességem. Sok szcientológus dolgozott az építőmunkások mellett, így megkérdeztem, mi a 

véleménye a szcientológusokról. Hosszasan ecsetelte a véleményét; nem igazán nyűgözte le, hogy a 

szcientológusok nem dolgoznak valami jól együtt másokkal. Szerinte az a probléma „itteni 

emberekkel”, hogy mindenki főnök szeretne lenni. 

A bírálata nem hangzott igaznak, de nyomott hagyott bennem, hogy „kritikus” volt. Kritizálta a 

Sea Orgot, és tette anélkül, hogy kétszer is meggondolta volna. Nekem is voltak kritikus gondolataim 

a Sea Orgról, de sosem mondtam ki azokat hangosan. Továbbá bebizonyosodott az a már nem is 

annyira bizonytalan sejtésem, hogy a Sea Org tagjai nem igazán nyűgözik le a nem szcientológusokat. 

Talán furának tűnhet, de elkezdtem csodálni a kőművest. Ráébredtem, hogy bár nincs valami 

nagyszerű munkája, de legalább megfizetik érte. Megengedhet magának egy lakás és egy autót. 

Nekem ezek nem voltak meg. Csupán 20 dollárt kaptam egy hónapban. Sosem volt egy hely, amit 

magaménak tudhatok, de volt egy autóm, amit eladtam, hogy legyen pénzem repülőjegyre és eljussak 

a Sea Orgba. Viszont majdnem minden kőművesnek volt szabadideje. Autó nélkül tudok élni, még 

saját lakás nélkül is, de szabadidőre szükségem van. Érdekelt az írás és szerettem volna időt szentelni 

ennek. Ám nagyon kevés idő állt rendelkezésre. Egész nap dolgoztam vagy tanfolyamon voltak. A nap 

végére egy óra se maradt, mielőtt aludni kellett mennem. Ugyan fent maradhattam sokáig, de reggel 

időben be kellett érnem – ez volt a bökkenő. 

 

 



EGY KIS KIKAPCSOLÓDÁS 

Miután MEST munkára osztottak, egy idő után feltűnt, hogy senki nem jön ellenőrizni, ott 

vagyok-e a helyszínen. Valójában, amikor odamentem, nekem kellett a építésvezetőket hajkurásznom, 

hogy adjanak már valami munkát. Néhány nap múltán nem jelentem meg ott dolgozni. Ha valaki 

észrevette volna egyáltalán – ami nem történt meg–, azt hihette volna, hogy a helyzetemet kezelő Sea 

Org taggal vagyok valahol. Ugyanakkor a Sea Org tag, akinek az ügyemmel kellett volna foglalkoznia, 

azt feltételezhette, hogy dolgozni vagyok. 

Nem tiszteltem már a Sea Orgot. A munka alóli kibúvás nyilvánvalóan a tekintélyük semmibe 

vétele volt. De nem érdekelt; azzal sem foglalkoztam, hogy ingyen kapok szállást és ételt, miközben 

kerülöm a munkát. A sok befektetett idő után jogosnak éreztem. Egyáltalán nem volt 

lelkiismeretfurdalásom. Azonkívül mi volt a legrosszabb, amit tehettek velem? Hogy kitesznek? Így hát 

volt néhány szabadnapom. A Sea Org ugyan később rájött, de ez időbe telt. Csodálatos volt.  

A Sea Org biztonsági őrökkel kapcsolatos tapasztalataim kapóra jöttek; tudtam, hogy melyik 

irányba kell elsétálnom a bázisról.  Amin kikerültem a kamerák látóteréből, letértem az útról, kereket 

oldottam és nézelődtem. Emlékszem, egy busszal elmentem a közeli bevásárlóközpontig és 

körbesétáltam. Most már nem hangzik valami nagy eseménynek, de akkor olyan volt, mintha 

börtönből szabadultam volna. Csupán az utcai sétától elárasztott a szabadság és az izgatottság mély 

érzése. Csak attól, hogy volt némi időm gondolkodni, és hagyni magam elmélkedni bármiről, amiről 

csak akartam. Elkezdtem tervezgetni, mit fogok csinálni, ha hazamegyek. 

 

HIBA CSÚSZOTT A SZÁMÍTÁSAIMBA 

Mielőtt közöltem Claire-rel, hogy ki szeretnék lépni, felhívtam a nénikémet St. Louis-ban, és 

elmondtam neki. Nagyon higgadt volt végig, de biztos vagyok benne, hogy a lelke mélyén ujjongott  – 

soha nem értette a szcientológiához való vonzódásomat. A szcientológiával töltött idő alatt végig jó 

kapcsolatot ápoltam az egész családommal, így könnyű volt felhívni őket és segítséget kérni. 

Megkérdeztem nagynénémet, nem tudna-e busz- vagy repülőjegyet venni nekem, bármit. Felhívta 

apámat, és eldöntötték, apám lejön értem LA-be autóval. Erre nem számítottam, de nekem rendben 

volt. Megmondtam nekik, hogy mielőtt elmegyek, illően szeretném rendezni a helyzetemet. Ha úgy 

tűnik számomra, hogy a Sea Org szándékos késleltetésekkel és bürokratikus húzásokkal halogatja a 

távozásomat, felhívtam apámat és megmondtam neki, hogy készen állok az indulásra. 

Mivel tudtam, hogy néhány napon belül el fogok menni, így csak elütöttem valamivel az időt. 

Nem mentem dolgozni, és tanulni sem. Amikor a szobatársaim nem voltak ott, a bőröndömbe 

pakoltam a ruháimat és a könyveimet. Csak a saját cuccaimat pakoltam bele. 

A mostohaanyámon keresztül beszéltem apámmal telefonon. Úton volt már LA-be. Már nem 

volt visszaút. Jobb dolgom nem lévén, visszamentem a szobámba. Átfuttattam az agyamon a 

távozásom részleteit – kidolgoztam egy tervet, hogy ne lásson senki elmenni. Ha senki sem lát, senki 

sem próbál meg feltartani. Amíg gondolkoztam, kopogtak. Kinyitottam az ajtót. Azon svájci 

misszionáriusok (küldetést, missziót teljesítő Sea Org tag) egyike volt az, aki annak idején az EPF 

lezárása után a CLO-ban helyezett posztra. A Nemzetközi Vezetésnek dolgozott, ami közvetlenül a CLO 

felett áll rangban. Fogalmam sem volt, mit keresett a szobámban egyenruhában, hiszen nem volt se 

közvetve, se közvetlenül a felettesem. 

  Belépett, levette a Sea Org sapkáját és végigsimította fekete haját. – Nem tudtuk, hogy merre 

lehetsz. – mondta nyugtalanul. – Azt feltételeztük, hogy az építkezésen vagy és MEST munkát végzel, 

és amikor felvettük velük a kapcsolatot, hogy elérjünk, elmondták, azt hitték, velünk vagy. Így hát 

elkezdtünk aggódni, hogy mi történhetett veled. 



Nem kellett magyarázkodnom – amikor meglátott egyedül a szállásomon civilben, tudta, hogy 

mi történik. Viszont azt nem tudta, hogy aznap éjjel tervezem a távozásomat. 

Leült a bőröndömre, az arcomra pedig kiülhetett a pánik. Arra gondoltam, hogy ha 

bőröndömön ül, valahogy rájöhet, hogy tele van, tehát menni készülök. Buta gondolat – hogyan 

találná ki, hogy épp most pakoltam be csak abból, hogy ráül a bőröndömre? Azt nem, de látta az 

arcom. – Nem baj, ha ideülök? – kérdezte mentegetőzve. 

– Nem gond – válaszoltam megkönnyebbülve. Rájöttem, ez már kissé paranoid volt. Semmit 

sem tehetnek, ami megállítana, és az apám sem indul vissza nélkülem, ám én a lehető legkevesebb 

ellenállással szemben szerettem volna távozni. Semmi konfrontáció, semmi időhúzásra szolgáló 

beszélgetés, semmi nyomásgyakorlási taktika, és nem akartam, hogy bárki bármilyen bajba kerüljön 

miattam. Ha valamelyik Sea Org tag megtudta volna, hogy menni akarok, kötelessége lett volna erről 

jelentést tenni, és ha nem teszi meg, akkor bajba kerülhet. 

Bár a misszionárius tudta, hogy mire készülök, de fogalma sem volt, hogy aznap éjjel. Tudom, 

hogy kifelé tartasz, és sejtem az okokat – mondta megértően. Nem volt túl sok sikerélményed, míg itt 

voltál, ráadásul a második dinamikád is romokban hever  – tette hozzá.  Svájciként ismerte a 

feleségem, aki szintén svájci volt. Megértőnek tűnt a kommunikáció során, ami ritkaság volt a 

szcientológus közösségben. Meglepő és egyben megható volt ezt hallani. Ennyire sokat jelent néhány 

megértő szó a PAC bázison. Nem ez volt az utolsó megértő fül, amellyel aznap éjjel találkoztam. 

Azon merengtem, mit gondolhat a Sea Org-ról, ha ő is ennyire kiábrándult. Eszébe jutott, 

hogy csak az idejét vesztegeti? Sejtette-e, hogy a Sea Org sosem fogja Clearré tenni a bolygót, vagy 

akár csak minimális változást is hozni? De nem kérdezhettem meg, mert az a saját gondolataim 

elárulása lett volna. A gondolataimé, amelyek elárulták a szcientológiát és a Sea Orgot. Még mindig 

szcientológusként gondolkoztam azok New Age „tudomás” hitével, és úgy gondoltam, valahol mélyen 

tudomása van az aznap éjjeli terveimről. Úgy éreztem, ki kell űznöm azokat a gondolatokat a 

fejemből, hogy ne férhessen hozzájuk. De nekem is tudomásom volt arról, hogy belefáradt a Sea 

Orgba.  

 

 

 

A közönségkapcsolatfelvételi titkár beszélni akar veled. Beszélned kell vele, mielőtt 

elmehetnél, szóval menj a HGB (Hollywood Guaranty Building, az egyik szcientológia épület, 

adminisztratív irodák vannak ott) este 7-re. 

Egyetértettem, és a misszionárius elment. 



A VÉGLEGES TERV 

A nap már lement, de a levegő még mindig meleg és hívogató volt, amikor kiléptem a Sunset 

Boulevardra, és elindultam a HGB felé. Jó hangulatban voltam és nem aggódtam, mert a terveim 

szerint csendben akartam távozni. Persze azért valamennyire még mindig nyomasztott a dolog. 

Félúton a HGB felé megálltam egy telefonfülkénél, bedobtam egy érmét, hogy felhívjam R-

beszélgetéssel a mostohaanyámat. Azt mondta, apám Hollywoodban van, méghozzá nem messze a 

szcientológia komplexumtól és hogy egy motelben szállt meg. Megkérdeztem tőle, tudja-e a címet, azt 

mondta, felhívja az apámat és megkérdezi tőle. Utána visszahívott a telefonfülke számán, és 

megmondta a címet. Apám szállása pont átellenben volt a Sunset Boulevardon. 

 

Keresztülgyalogoltam a Sunseten, és a szobája felé vettem az irányt. Apám rögtön indulni 

akart, de elmagyaráztam neki, hogy a bőröndöm még mindig a szállásomon van, és nem tudnék 

anélkül érte menni, hogy gyanúba ne keverednék. Tehát jobb, ha tartjuk magunkat a korábban 

kiterveltekhez. Vagyis hogy az éjszaka közepén kilopózom onnan. Az akartam, hogy egyeztessük az 

óráinkat, de erre azt mondta, hogy ez már a hülyeség tetőfoka. Nem félt a szcientológusoktól, 

tulajdonképpen én sem, csak velem ellentétben ő nem érzékelte a helyzet komolyságát. Később azt 

kívántam, bár egyeztettük volna az óráinkat, habár a végén mégis szerencsésnek bizonyult, hogy ezt 

mégsem tettük meg. 

  
LEBUKTAM! 

 
Apámmal abban egyeztünk meg, hogy pontban éjfélkor találkozunk a PAC bázisnál lévő patkó 

alakú mellékútnál. Szombat este volt, a szobatársaim nem tartózkodtak a szálláson, családtagjaikkal 

vagy barátaikkal lehettek. Egy-egy arra tévedt lelket leszámítva szinte végig egyedül lehettem a 

szálláson. Ideges voltam és nem volt jobb ötletem, mint hogy megvárjam az éjfélt. Bizonyára gyanús 

volt, hogy ott ülök és nem csinálok semmit. 

Egyszer csak besétált az egyik szobatársam, Donnie. Nem tudom, mit keresett ott, de bejött, 

és azonnal megkérdezte, miért ülök ott egyedül a sötétben. 

– Csak úgy – válaszoltam. Láttam rajta, hogy a válasz nem győzte meg. 

– Csak úgy egyedül üldögélsz a sötétben? – kérdezte. 

– Igen. Csak üldögélek. – Ezzel nem hazudtam. Tényleg csak üldögéltem ott. Csupán 

elhallgattam a teljes igazságot. 

Gyanúsan méregetett. Odasétált és mélyen a szemembe nézett. 

 – Le akarsz lépni? 

A fejemben elszabadult a pokol. Honnan a francból sejthette? Biztos érezte. Egyszerűen 

ráérzett és hirtelen tudta, hogy ez az igazság. Én pedig nem akartam többet hazudni a kelleténél. 

Denise-nek se volt jó hazudni, de Donnie-nak végképp nem volt értelme, mivel egyetlen pillantással 

fel tudta mérni a helyzetet. Nem mondtam semmit. 

– Megmondhatod – nyugtatott Donnie. – Engem nem izgat. 

Nem tudtam elhinni, mekkora szerencsém van. Pár órára voltam attól, hogy észrevétlenül, 

problémamentesem távozzam a Sea Orgból. Most lebuktam és Donnie is pontosan tudta, hogy nem 

tehet mást, mint hogy riasztja a többi Sea Org tagot. 



– Elmondhatod. Én is le akarok lépni – kezdett bíztatni Donnie. Próbált a bizalmamba férkőzni 

és amikor azt mondta, hogy ő is el akar menni, elkezdtem bízni benne. Elvégre én semmit se 

mondtam, ő viszont elárulta, hogy le akar lépni. Donnie folytatta: 

– Csak azért léptem be a Sea Orgba, hogy elvégezzem a Kulcs az Élethez tanfolyamot. Ha 

azzal megvagyok, már lépek is ki. – A történet hihetően hangzott. A Kulcs az Élethez népszerű 

tanfolyam volt és 1990-ben 5 ezer dollárba került. – Ha elmész, segítek. Én is el akarok menni, csak 

előbb befejezem a tanfolyamot. 

Kockáztattam. Úgy éreztem, egy sötét mélységbe vetem le magam. – Jól van, na, elmegyek. 

– Gondoltam – mondta Donnie. Megkönnyebbülten láttam, hogy nem rohan az etikatiszthez. 

Nem hittem el, hogy mekkora szerencsém van. Nem csak hogy nem jelentette, hogy le akarok lépni és 

nem csak hogy nem akart lebeszélni, de még segíteni is akart. Tényleg segíteni akart. Szinte 

ragaszkodott hozzá, hogy segíthessen. 

Mivel apámmal nem egyeztettük az óráinkat, Donnie-nak is akadt egy feladat. Ő lett az 

őrszem, aki a negyedik emeleti szobából figyel. Nekem a lépcső alján kellett várakozni, ahol nem 

láthattak a biztonsági kamerák. Azt terveztük, hogy ha beér a kisteherautó, ő kiszalad a szobából, 

átfut a hallon, kidugja a fejét a lépcső korlátja fölött és lekiált nekem, mire én kiszaladok és elhajtok 

apámmal. 

A feljáró, ahová apámnak fel kellett hajtania és az előtér, amin át kellett mennem a 

csomagjaimmal, mind a biztonsági kamerák látószögében volt, ezért ezeken a helyeken nagyon 

gyorsan kellett mozogni. Ráadásul a biztonságiak irodája az előtér mellett volt. Bármikor kiléphetett 

egy őr, hogy megpróbáljon megállítani. Az előző alkalommal is megpróbáltak megállítani, pedig akkor 

még nem is menekültem. Most viszont tényleg menekültem. 

Technikai szempontból az egyház irányelvei szerint elnyomó cselekedetnek számított az, amit 

csinálok. Az „Elnyomó cselekedetek, a szcientológia és a sscientológusok elnyomása” című 

iránylevélből idézek: „…Ha egy személy titokban távozni készül és szervezni kezdi a távozását anélkül, 

hogy értesítené a megfelelő terminálokat az orgban, aztán meglóg és nem tér vissza belátható időn 

belül, a személy automatikusan elnyomó személlyé nyilvánítandó…” Nem tudtam, hogy engem is 

kinyilvánítanak-e vagy nem. Nem akartam, hogy kinyilvánítsanak, és úgy gondoltam, az egyház nem 

lesz olyan kegyetlen velem, hiszen nem éreztem magam elnyomó személynek és nem azért távoztam, 

hogy ártsak a szcientológiának. Egyszerűen ki akartam lépni. 

Amikor Donnie felajánlotta a segítségét, eleinte nem akartam elfogadni, mert nem akartam őt 

is bajba sodorni. Ha segít, akkor cinkostárs lesz egy elnyomó cselekedetben. Erről ugyan nincs 

irányelv, de biztos voltam benne, hogy elég nagy ügy lenne ahhoz, hogy őt is elnyomó személlyé 

nyilvánítsák. Biztosra vettem, hogy egyszer majd előjön neki ez egy E-méteres biztonsági ellenőrzésen 

és akkor kiderül, hogy ő is részt vett a dologban. De hát ragaszkodott hozzá, ezért hagytam, hogy 

segítsen. 

Donnie és én egész más úton kerültünk be a szcientológiába. Én elolvastam a Dianetika 

könyvet és beléptem munkatársnak, ő meg azért volt benne, mert beleszületett. A szülei 

szcientológusok voltak, ezért szcientológus közösségben nőtt fel. 

Megfigyeltem, hogy a szcientológiában felcseperedett gyerekek sokkal lazábban veszik a 

szabályokat. Persze a gyerekek között is voltak különbségek. Némelyik sikereket ért el, mint például a 

CMO-sok (Commodore Messengers Organization - többnyire kiskorúakból álló, a Sea Orgon belül is 

egy magasabb rangú szervezet. Régen Hubbard futárai voltak, innen a név), de volt, amelyik épphogy 

bent maradt. Donnie valahol a két véglet között lehetett. Mindig is furcsálltam őt, mert nyilvánvalóan 

nagyra értékelte a szcientológiát, például el akarta végezni a Kulcs az Élethez tanfolyamot, 

ugyanakkor el tudta vetni azokat a részeket, amikkel nem értett egyet. Én nem ilyen voltam. Én 



elfogadtam a szcientológia egészét és minden más megoldást kizártam. Nem értettem Donnie-t, de 

most ő volt az én őrszemem. 

A TERV MEGVALÓSÍTÁSA 
 

Pár perccel éjfél előtt Donnie-t az őrhelyére rendeltem és lecipeltem a bőröndömet a lépcsőn. 

A lépcső aljánál, a biztonsági kamerák látóterén kívül megálltam. Nem volt más választásom, mint 

hogy ott álljak és várjak a vészkijárat ajtajával szemben. Közeledett a nagy pillanat. Aztán Donnie 

lekiáltott: „Megérkezett!” Felkaptam a bőröndöm, elviharzottam a vészkijárat mellett és odaértem az 

üvegajtókhoz. Láttam, hogy apám kocsija ott áll kint. Elhaladtam a biztonsági iroda ajtaja mellett és 

az üvegajtókon át kiértem a meleg éjszakai levegőre. Éreztem, hogy a kamerák figyelnek. Apám 

segített feltenni a bőröndöt a platóra, aztán beültünk és elhajtottunk. Visszanéztem, hogy követnek-e. 

Senki sem követett. 

Apámmal elmentünk a szállodába és reggelig aludtunk. Az ébredés után kinéztem az ablakon, 

nincs-e az utcán pár Sea Org tag, aki valahogy megtudta, hogy hol szálltunk meg. Tiszta volt a levegő. 

Apámmal és Donnie-val tehát megcsináltuk. Sikerült eltűnnöm. Nem sokra rá már a kaliforniai 

sivatagban autóztunk. Nevadában megálltunk és egy kaszinóban szerencsét próbáltunk néhány 

játékgépen, aztán átmentünk a hegyeken és beértünk Denverbe, ami azóta is az otthonom. 

KÖZÉPISKOLÁS SZCIENTOLÓGUS 
 

Miután visszatértem a normál világba, elsődleges feladatom az volt, hogy befejezzem a 

középiskolát. Az iskola vezetője azt mondta, hogy csak 5 tárgyat kell befejeznem és abból kettő 

tornával kapcsolatos, úgyhogy laza év volt. De még mindig szcientológus voltam. Bár a Sea Orgot már 

nem tudtam tisztelni, még mindig hittem LRH-ban és abban, hogy a szcientológia működik. Egyszer 

még el is mentem a denveri orgba és megvettem a Bevezetés a Szcientológia etikába című könyvet. 

Ráadásul szívesen terjesztettem a szcientológiát, bár láttam, hogy a barátaim és az ismerőseim 

furcsán néznek rám emiatt. 

A középiskolában írtam egy cikket az iskolai újságba arról, hogy a szcientológia mindenre 

megoldást tud nyújtani. A újságírást oktató tanárom nem engedte megjelenni, mondván, hogy az 

állításaimat nem támasztottam alá bizonyítékokkal. Jártam egy lánnyal, akivel elolvastattam az „Éltél 

már ezen életed előtt?” című könyvet. Izgatottan kérdeztem, hogy tetszett-e neki. Azt mondta, 

némelyik történet egész jó, de a többi kitalációnak tűnik. Ez kedvemet szegte, és többet nem 

beszéltem neki a dologról. Egy másik lány több hónapos szenvedés után kifakadt rám, hogy ne 

beszéljek már a szcientológiáról:  – Mindig csak erről tudsz beszélni – mondta. Egy másik barátom 

csendben maradt és furcsán nézett rám, amikor elkezdtem neki magyarázni, hogyan érzékeli az E-

méter egy thetán töltését. Amikor egy másik barátomnak adtam egy példányt az „Élet egy új 

nézőpontból” c. könyvből, azt mondta csak átlagos, józan ész diktálta dolgok vannak benne, semmi 

különleges. 

A legtöbb barátom tőlem hallott először a szcientológiáról. Ez a ’90-es évek elején volt, még a 

South Park és Tom Cruise előtt (akkortájt Kirstie Alley volt a nagy szcientológus híresség).  A barátaim 

véleményét nem befolyásolta se a média, se a szcientológia rossz híre. Hiába magyaráztam nekik el a 

dolgokat és hiába olvastak szcientológia könyveket, nem érdekelte őket a téma. Valami miatt csakis 

én láttam meg a szcientológia fontosságát. Ez idegesített és lassan megtanultam magamban tartani a 

véleményemet a szcientológiáról. 

 

 



MÉDIAMEGJELENÉSEK 
 

Épp cigit vettem egy boltban, amikor a magazinok között megláttam a Time magazin 

címlapját. Az állt rajta, hogy „Szcientológia, a hatalom és a kapzsiság virágzó szektája”. Felötlött 

bennem, hogy majd biztos meg kell védenem a szcientológiát a cikkben található rágalmak ellen, ezért 

el kellene olvasnom, mikkel vádolják a vallásomat. Ellenszegültem LRH figyelmeztetésének, miszerint 

nem szabad szcientológiaellenes dolgokat olvasni, de azt gondoltam, én úgyis volt Sea Org tag 

vagyok, tehát észre fogom venni, ha hazugságokat olvasok. Megvettem a magazint és a Denny’s-ben 

egy adag mozzarellás rudacska mellett elkezdtem olvasni. 

Még a magazin kinyitása előtt kialakítottam magamban egy véleményt, miszerint a cikket 

elnyomó személyek alkották meg azért, hogy ártsanak a szcientológiának és ellene fordítsák a 

közvéleményt. A szcientológia világnézetemnek megfelelően úgy gondoltam, az elnyomó személyek 

magas pozícióban vannak a kormányban és az üzleti szférában, tehát könnyen el tudnak intézni egy 

hazug lejárató cikket a Time magazinban. 

A cikkben nem találtam egyértelmű hazugságokat. Egyes dolgok még igaznak is tűntek: a 

szcientológia tanfolyamok és auditálások méregdrágák, a szcientológia fenyegeti és zaklatja az 

ellenzőit, perekkel próbálja ellehetetleníteni őket, még az adóhatósággal folytatott háborúról is szó 

esett. Azzal persze nem értettem egyet, hogy LRH szélhámos volt. A cikkben több történetet is leírtak, 

amikben az embereket becsapta a szcientológia. Ezekről nem tudtam eldönteni, hogy igazak-e és azt 

sem tudtam, hogy igazat írnak-e az OT szintekről vagy sem. Azt végképp nem értettem, hogy ki az a 

Xenu. Akkor hallottam róla először. 

A SEA ORG DENVERBEN 
 

Amikor jelentkeztem a haditengerészethez, az ügyintézéshez kellett a házassági anyakönyvi 

kivonat. Felhívtam Debbie-t, hogy küldjön egy másolatot. 

 

– Hol vagy? – kérdezte azonnal. 

– Denverben. 

– El akarok válni – mondta. 

 

Mondtam neki, hogy jó, legyen. 

 

Az esetet nyilván jelentette valakinek, mert néhány hónappal később felhívott két Sea Org 

misszionárius, akik épp valamilyen küldetést teljesítettek Denverben. Azt mondták, találkozni akarnak 

velem. A címemet nyilván a denveri org adta ki nekik. Amikor megvettem az etika könyvet, meg 

kellett adnom a címemet és a telefonszámomat is. 

 

Kocsiba ültem és bementem hozzájuk az orgba. Egyenruhában fogadtak. Furamód örültem, 

hogy megint Sea Orgosok között lehetek. Nem emlékszem a nevükre, talán Kay és Jane lehetett. 

Bemutatkozunk. Az egyikük mondta, hogy a férje Dave, aki a CLO Nyugat-USA közönségosztályának 

vezetője.  

 

Megkérdeztem Jane-től, hogy hogy van Dave. 

 

– Nem a legjobban, de én kordában tudom tartani – mondtam.   

 

Zord, mogorva stílusa fura kontrasztban állt a csinos kinézetével. Eszembe jutott, vajon 

mekkora bajba kerülhetett Dave a távozásom miatt. 

 



– A távozásodból nagy botrány lett a CLO-ban. Az elején senki se tudta, hol lehetsz, aztán 

megtudtuk, hogy megléptél. Óriási volt a felfordulás. Csakis a lassú adminisztrációs vonalak 

miatt nem nyilvánítottak ki elnyomóvá – mondta Kay. 

– Egy küldetésen vagyunk itt és a másodlagos célunk az, hogy visszavigyünk a CLO-ba. Ha 

azonnal visszatérsz, akkor hajlandóak vagyunk visszavinni. 

–  Már jelentkeztem a haditengerészethez, azt nem tudom visszamondani. 

– Miért pont oda? – kérdezte. 

– Világot akarok látni. 

– A Sea Orgban is lehet világot látni. 

 

Gyenge próbálkozás, gondoltam magamban. A Sea Orgnak csak egy hajója volt és kicsi az 

esélye, hogy pont oda kerülök. 

 

– Már a haditengerészet kötelékében vagyok. Letartóztatnak, ha nem jelentkezem szolgálatra 

a megadott időben. Késő, már beléptem. 

 

– Biztos meg tudod oldani. Talán vissza tudjuk szerezni a régi posztodat. Az volt a 

küldetésed, hogy felépítsd a 6-os osztályt és a küldetés szempontjából fontos, hogy visszatérj 

a régi posztodra. Beszéltünk Debbie-vel is és hajlandó lenne kidolgozni valamit a 2. 

dinamikátokra (házasság/párkapcsolat). 

 – Ezzel kapcsolatban komoly kételyeim vannak. 

 

Biztosra vettem, hogy ezt csak azért mondja, hogy bedőljek neki. Övön aluli ütésnek 

tartottam, és sértésnek vettem, hogy a Debbie iránti érzelmeimre játszik. 

 

– Nekem azt mondta … 

 

– Ha nem jössz vissza, kinyilvánítanak. 

 

Megpróbáltam tökéletes TR-ekkel válaszolni (végig a szemébe néztem és tisztán, érthetően 

beszéltem): 

 

– Nem megyek vissza. 

 

A tekintete ellenséges lett. 

 

– Akkor végeztünk. Megtalálod az ajtót. 

 

Megtaláltam és kisétáltam. 

  

A LÁNY, AKINEK KOMOLY PROBLÉMÁI VOLTAK 
 

Az érettségi után szolgálatra jelentkeztem a haditengerészethez. Már nem szívesen beszéltem 

a szcientológiáról. Rájöttem, hogy akinek megemlítem a théta (életerő) 76 billiárd évre visszanyúló 

történetét, az teljesen idiótának fog nézni. Amikor az egyik haverom a szcientológián viccelődött, 

akkor mondtam neki, hogy szcientológus vagyok. Elnézését kért és mondta, hogy csak olvasott valami 

cikket a Reader’s Digestben arról, hogy milyen sokba kerül a szcientológia. Nem vettem sértésnek és 

jó barátok lettünk. De utána se beszéltem neki a szcientológiáról és sose próbáltam elmagyarázni neki 

a tanokat. 

 

Volt valami, ami még inkább próbára tette a szcientológiába vetett hitemet. Jamela egy lány, 

akiben a virginiai kiképzésem során randizgattunk, és aki később odaköltözött hozzám Kaliforniába. 



Hogy durván fogalmazzak, elmebeteg volt. De a legérdekesebb az, hogy a pszichiátriai gyógyszere 

látványosan javított az állapotán. Ez ellentmondott annak, amit a szcientológiában tanultam és 

hallottam. 

 

L. Ron Hubbard szerint a pszichiáterek elnyomó emberek voltak, akik mindenkit meg akartak 

őrjíteni, hogy tönkretehessék az egész világot. Az sem érdekelte őket, hogy az emberiség 

elpusztításával ők maguk is elpusztulnak, és ebből is látszott, mennyire őrültek és destruktívak. A 

tébolyító módszereik közé tartozott az elektrosokk-terápia és az olyan pszichiátriai gyógyszerek, 

amiket a barátnőm is szedett. 

 

A Sea Orgból való távozásom után beszéltem egy lánnyal, aki pszichiáternek tanult. 

Meglepett, hogy mennyire kedves és intelligens. Elkezdtem azon tűnődni, hogyan válhat egy ilyen 

embert elnyomóvá, miközben pszichiáterré válik. Arra a következtetésre kellett jutnom, hogy a 

pszichiáterek nagy része nem elnyomó személy, és tényleg a páciense érdekében cselekszik. 

 

Már nem elleneztem annyira a pszichiátriát, de Jamelát azért felvilágosította a szcientológiáról 

a pszichológusa, aki szólt is neki, hogy én le fogom beszélni a gyógyszerekről, de ne hallgasson rám. 

Ekkor már másképp gondolkodtam és eszem ágában sem volt lebeszélni, mert úgy láttam, hogy segít 

neki. Jamela azért rendre kifigurázta L. Ron Hubbardot és a szcientológiát, amivel sokszor próbára 

tette a türelmemet. 

 

Jamela a gyógyszerrel is őrült volt, csak épp nem annyira őrült, mint nélküle. A sors akarata 

lehetett, hogy egyik este San Diego utcáin sétálva összefutottunk néhány szcientológussal, aki épp L. 

Ron igéit hirdette. A beszélgetésünk során kijelentettem, hogy barátnőmnek javult az állapota attól a 

gyógyszertől, amit szed. Az egyik szcientológus azt felelte, hogy a gyógyszer csak a tüneteket kezeli, 

az alapvető okot nem, amivel egyet is értettem. Jamelával viszont már nem tudott szót érteni az illető. 

 

A heves szóváltás után Jamela kitépte a Dianetika könyvet az egyik szcientológus kezéből, 

majd a kötésnél félbetépte és hozzájuk vágta a darabokat. A szcientológus rezzenéstelen arccal csak 

annyit mondott: – Jössz nekem a könyv árával. 

 

Akkor csak nevettem rajta, de valószínűleg később nagy hatással lehetett rám az a tény, hogy 

a két szcientológus hajba kapott a barátnőmmel. Talán rájöttem, hogy a szcientológusok nem tudtak 

volna segíteni Jamelán. Még annyit se tudtak elérni, hogy a lány nyugodt maradjon. Az eset okán a 

szcientológia teljesen impotenssé vált a szememben. Ekkor már közel volt a vég. 

  

AZ ELSŐ NÉHÁNY PILLANATOM EX-SZCIENTOLÓGUSKÉNT 
 

Néhány hónappal azután, hogy Jamelával szakítottam, elérkezett az a néhány pillanat, amikor 

utoljára voltam szcientológus. Egy szabadtéri, magasvasút jellegű metrómegállóban ültem, és újságot 

olvastam, amikor hirtelen minden világos lett. A genetikáról és a személyiségjegyek öröklődéséről 

olvastam. A tudomány lassan felváltotta nálam a szcientológiát, aminek a helyébe tudományos tények 

kerültek. Az volt az utolsó csepp a pohárban. 

 

Ami addig furdalta az oldalamat a szcientológiával kapcsolatban, hirtelen érthetővé vált.  

 

– Kamu az egész – mondtam ki hangosan. 

 

A szcientológia egy nagy átverés. LRH hazudott. Többé nem kellett megfeszülnöm, hogy 

magyarázatokat keressek L. Ron Hubbard és a szcientológia hibáira és visszásságaira. Lekerült a 

felelősség a vállamról, hogy jónak tüntessem fel az alapvetően hibás rendszet. 

 



Több nem kellett szégyenkeznem, amikor elárultam valakinek, hogy szcientológus vagyok. 

Elmosolyodtam. Szabad voltam. És a szabadság mindvégig csak egyetlen gondolatra volt tőlem. 

Magyarázatot kaptam a Sea Org és a szcientológia hibáira. Az egész egy nagy kamu volt, mindvégig 

az volt. Végre szabad voltam.  

 

Felnéztem az újságból és másként láttam a világot. Megérkezett a vonatom. 

 

 


