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Tarsoly Eszter 
 

A SZCIENTOLÓGIA KERESZTYÉN SZEMMEL 
 
 
Mi a szcientológia? Vallás? Egyház? Csak egy szekta a többi között, amit 
el lehet kerülni? Vagy halálos csapda? Igen, „csak egy szekta” azoknak, 
akik már olvastak róla. Azoknak, akik nem vágynak más után, mint amit 
már megismertek. Azoknak, akik tudják Kiben hisznek és miért, és ez 
elegendő számukra. De mi van a keresőkkel? A vasárnapi keresztyének-
kel? Mi van azokkal – nagyon sokan vannak –, akiknek csak részismeretük 
van a saját vallásukról, és ezért bármerre elcsábíthatók? Azokkal, akik 
kóstolgatnak, és mindent kipróbálnak egy kicsit a „jaj, ha rossz, úgyis abba 
hagyom” jelmondata alatt? 

„A Szcientológia két szóból és nyelvből tevődik össze: a scio – tud  és a 
logos – szó vagy a külső forma ami által a belső gondolat kifejeződik és ismert lesz. .1 
Huszadik századi vallás. Bizonyos alapigazságokból kiindulva hatalmas tudást ölel 
fel. Ezen igazságok közül a legelső: az ember szellemi lény, olyan képességekkel 
felruházva, amelyek jóval felülmúlják azokat, amiket rendszerint elképzel. Nemcsak 
hogy képes megoldani saját problémáit, elérni céljait, és tartós boldogságot szerezni, 
hanem olyan új tudatossági állapotokhoz is eljuthat, amelyekről még csak nem is 
álmodta soha, hogy létezhetnek.”2 

A szcientológia – egy másik olvasatban azonban – egy állandóan, 
alattomosan leselkedő veszély, mely már évek óta gyűjti gyanútlan áldoza-
tait, és senki nem kéri számon rajta a tönkrement életeket, eltűnt családta-
gokat. Szava hízelgő, hálója erős, a menekülni, szabadulni vágyót kemény 
ütéssel földre teríti, fogva tartja. Szinte észrevétlenül közelít, eleinte ártal-
matlannak tűnik, hiszen ahhoz, hogy valaki szcientológus lehessen, nem 
kell (eleinte!) elhagynia eredeti vallását, vagy megváltoztatnia eddigi élet-
módját. „Osztjuk a krisztusi nézeteket, szent könyvnek tartjuk az Ó- és az Újszö-
vetséget, de nem várunk el az egyházunk tagjaitól előzetes hitet”3 - nyilatkozta ko-
rábban Kárpáti Péter, az egyház egykori szóvivője, ma az OK Nyelviskola 
rész tulajdonosa.  
 Lange László, aki a Magyarországi Föld Egyesület elnöke, így ír a szcien-

                                                 
 
 
1 http://mia.szcientologia.org/html/part14/chp50/index.html 1 
http://mia.szcientologia.org/html/part14/chp50/index.html 
2 http://wwwmia.szcientologia.laporg.hu/html/part14/chp50/index.html 
3 Szőnyi Szilárd: Agyhatalom – A száz legbefolyásosabb magyar szcientológus . 
Heti Válasz VII7.évf.olyam (2007), 32. szám, 2007.(oldal?) 11.p. 
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tológiáról: „Mivel a szcientológia természeténél fogva politikamentes, szívesen lát 
bárkit, tartozzon bármiféle hithez, fajhoz vagy nemzethez.”4  

Csak akkor derül ki, mennyire veszélyes vállalkozás ez, amikor 
már tönkretette a testet és a lelket.  

A Szcientológia Egyházat Lafayette Ron Hubbard alapította 
1950-ben, az Egyesült Államokbeli Washingtonban. Fő forrásai természe-
tesen az alapító Hubbard írásai, elsősorban a Dianetika – A szellemi egészség 
modern tudománya (1950). A Dianetika – a szcientológusok szerint – egy 
tudomány, amely arra hivatott, hogy pontosan leírja, hogyan is működik 
az emberi elme. A könyv mindenki számára felfogható, megérthető nyel-
vezetben íródott és mindenkihez szól. Ez azért is fontos, mert L. Ron 
Hubbard szerint „az egyetlen ok, ami miatt valaki abbahagyja tanulmányait, vagy 
összezavarodik annak során, vagy képtelenné válik a tanulásra, az az, hogy átsiklott 
egy meg nem értett szón.”5 Megjegyzem, maga a könyv elég nehezen érthető, 
rengeteg idegen kifejezést, zsargont használ, amit a lábjegyzetben vala-
mint a könyv végén található szójegyzékben magyaráz. Ahhoz, hogy vala-
ki átrágja magát ezen a „tudományon” valóban Hubbard módszerére van 
szüksége. 

  
Visszatérve azonban a szcientológia mibenlétére, arra a kérdésre, 

hogy „Mi a szcientológia” ezekből a szövegekből nem kapunk egyértelmű 
választ. Ők maguk sem egyértelműek, mert ha úgy jobb, akkor vállalko-
zásként működnek, de ha úgy jövedelmezőbb, akkor vallásként. 

  
Stieb Gábor, a Lyoness kereskedelmi hálózat munkatársának vé-

leménye szerint: „A szcientológia (pl. a buddhizmushoz hasonlatosan) nem hatol 
be az Isten-ember kapcsolat területére, és nincsenek tanításai Istenről. Elismeri és 
vallja Isten létezését, de tanításai kizárólag az emberrel foglalkoznak.”6 Ergo nem 
vallás, hanem filozófia, életmód technológia. 

 
Ez így van, és mégsem… Talán maguk sem tudják. A szcientoló-

gia „nem tesz erőfeszítést arra, hogy leírja Isten pontos természetét vagy jellemzőjét. A 
szcientológia minden egyes egyéntől elvárja, hogy a vallásgyakorlaton keresztül saját, 
személyes következtetésre jusson mind a nyolc dinamikával kapcsolatban, beleértve 
Istent is.”7 A szcientológus eljut egy istenhez, akinek nem fontos a neve, a 

                                                 
4 Szőnyi Szilárd: i.m. (oldal?)u.o. 
5 L. Ron Hubbard: Dianetika – A személyiségfejlesztés új módszere. Fontos figyelmeztetés. 
Budapest, 1990, Interbright. Nincs oldalszám(oldal?) 
6 Szőnyi Szilárd: Agyhatalom – A száz legbefolyásosabb magyar szcientológus – 
HetiVálasz 7.évfolyam, 32. szám, (2007)., 32. szám,i.m. 12.p.(Erre a 2-3. jegyzet-
ben már máshogy hivatkoztál…) 
7 L. Ron Hubbard művei alapján: Mi a Szcientológia? – az átfogó referencia a világ 
leggyorsabban növekvő vallásáról. New Era Publications International ApS,  
1998,. 26. p. 
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megszólítása, mert igazából azt sem tudja, eljut-e valaha hozzá. Maga kell, 
hogy eljusson, éljen nyolc dinamikán keresztül addig, amíg megtalálja ezt a 
személytelen Legfelsőbb Lényt. A szcientológiában Isten a Legfelsőbb 
Lény, a théta, amit úgy határoznak meg, mint „életerőt, amely az összes élő 
dolgot mozgatja. Nincs tömege, hullámhossza, valamint térbeli és időbeli elhelyezkedé-
se. Képes hatni a környezetére, megváltoztatni azt, és képes elérni a teljes tudást.”8  
Tehát, – ami Istent illeti – mégiscsak kialakult valamilyen meghatározás. 
Noha Stieb Gábor úrnak abban igaza van, hogy mivel ez a théta „képes 
elérni a teljes tudást”, valóban meglehetősen antropomorf felfogásról van 
szó. De hát kinél van a teljes tudás, ha még a théta, a Legfelsőbb Lény 
sem birtokolja? Istenük mégiscsak van a szcientológusoknak, de ez az 
isten számunkra, keresztyének számára ismeretlen, mert egyáltalán nem 
azonos az Örökkévalóval.  

Jézus Krisztust is csupán nagy gurunak, prófétának tekintik.  
Hirdetik, hogy a szcientológia összeegyeztethető a keresztyénség-

gel és más vallásokkal, ez azonban egy nagy hazugság!legfeljebb az ő 
szemszögükből állja meg a helyét. Elég, ha csupán néhány ponton hason-
lítjuk össze véleményüket a Szentírással Íme: 
 

„„ Biblia: Ellenben a ti beszédetekben az igen legyen igen, a nem 
pedig nem, ami pedig túl megy ezen, az a gonosztól van. (Mt 5,37)  

 
- Hubbard: Hozzányúlni az igazsághoz kényes vállal-
kozás… Mondj elfogadható igazságot.  

 
Biblia: Óvakodjatok a hamis prófétáktól, akik juhok ruhájában 
jönnek hozzátok, de belül ragadozó farkasok. Gyümölcseikről isme-
ritek meg őket. (Mt 7,15-16a)  

 
- Hubbard: Az egyházak minket reform csoportnak te-
kintenek. Ezért úgy is kell viselkednünk, mint egy reform 
csoport.  

 
Biblia: Mindenkinek, aki kér tőled adj, és attól, aki elveszi a tie-
det, ne követeld vissza. (Lk 6,30) Add el minden vagyonodat, oszd 
szét a szegényeknek és kincsed lesz a mennyben. (Lk18, 22)  
 

- Hubbard: Szerezz pénzt. Szerezz sok pénzt!  
 
Biblia: …azt az életet pedig, amit most testben élek, az Isten Fiá-
ban való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta értem. 
(Gal 2,20)  

                                                 
8 L. Ron Hubbard művei alapján: i.m. 19. p. 
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- Hubbard: Krisztus a saját bűneiért halt 
meg.”9[NKZ1]   

 
Aki először találkozik ezekkel a hubbardi bölcsességekkel, azt mondja: 
ilyet csak egy elmebeteg gondolhat. Megdöbbentő a fentieket olvasni. A 
döbbeneten túl azonban Ugyanakkor a szánalom is megszülethetik ben-
nünk irántuk és feltesszhetjük a kérdést: mi lesz akkor, ha a szcientológia 
egyház egyik vezetője, és nemcsak az egyik hanem sorra mindannyian 
megtapasztalják, hogy „mint egy lehelet, annyit ér az ember” (Zsolt 39,6b) 
és „napjai olyanok mint a fű” (Zsolt 103,15)? Vajon nem találkoztak még 
a lehetetlennel, ami csak Istennél lehetséges (Mt 19,26)? De igen, találkoz-
tak ezekkel a kérdésekkel, ezekkel a számukra képbe nem képbe illő prob-
lémákkal. Sok „hívük” volt már, aki észrevette, hogy „minden emberre 
átterjedt a halál” (Rm 5,12) és Istenen kívül nincsen szabadító (Hós 13,4; 
Ézs 43,11). Megdöbbentő módszerekkel hallgattatták el azokat, akik meg-
ismerve őket visszafordultak volna, s e módszerek alapja . Ezen nincs mit 
csodálkozni, ha elolvassuk a Becsületkódexükben találhatóet: 
 

„Szükségben, veszélyben, bajban, társad el ne hagyd soha. 
Soha ne légy hűtlen, ha elkötelezted már magad. 
Olyan csoportot soha ne hagyj el, amelyet támogatni tartozol. 
Soha ne becsüld le magad, az erődet, a képességeidet. 
SSSoha ne igényelj dicséretet, helyeslést vagy együttérzés. 
Tulajdon realitásodból ne engedj soha. 
Soha ne hagyd, hogy letörjék affinitásodat. 
Kommunikációt csakis önszántadból kezdeményezz és fogadj. 
Öndetermináltságod és becsületed jelen életednél fontosabb. 
Önmagadhoz való hűséged fontosabb a testednél. 
Soha ne bánkódj a tegnapon. 
Az életetd ma zajlik és a holnapodat magad alakítod. 
Soha ne félj valakit megbántani, ha igaz ügyről van szó. 
Ne vágyj arra, hogy szeressenek vagy csodáljanak. 
Tanácsadód magad légy, magad fontolj meg mindent s dönts magad. 
Légy hű saját céljaidhoz.  
(L. Ron Hubbard alapító)”10 

                                                 
9 Strömsholm, Peik J: Christ versus Hubbard [on-line] 
in: www.b-org.demon.nl (elérhetet-
len!)http://www.sweenytod.com/cos/Theology/Theology/peik.htm Utolsó 
elérés. 2007-11-13. 
10 Bűvös kör – A szcientológia és módszerei .in: www.emil.alarmix.org (ponto-
san?)Erdélyi Napló {online} 10.évf. (2000) 10.(441)sz., . 2000.( március 7.) [on-
line] http://www.hhrf.org/erdelyinaplo/2000/0en-10.htm#E20E32 Utolsó 
elérés. 2007-11-13. 
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Tulajdonképpen mindegyik sorhoz írhatnék felkiáltó és különböző fi-
gyelmeztető jeleket, amik arra utalnának: olvass a sorok közt. De bízom 
benne, hogy ezt mindenki megteszi, anélkül, hogy jegyzetekkel tűzdelném 
tele a fenti kódexet. Nagyon jól tudta Hubbard, hogy miért van szükség 
erre. Aki egy kicsit is lelkiismeretes, az engedelmeskedik. Eleinte nem látni 
semmi rosszat a megtartandók sorában, hiszen erre minden ember képes, 
csak amikor a gyanútlan újonc arra ébred, hogy a családjától teljesen elszi-
getelve (nem lehet csak úgy hazatelefonálgatni!), fizetés, biztosítás, szer-
ződés nélkül talpal egy egyre értelmetlenebb ügyért valahol Európában, 
akkor jön rá arra, hogy tulajdonképpen – a dokumentumok szerint – 
mindent önként (!) vállalt. Kilépni szinte lehetetlen, ha valamilyen módon 
valaki mégis megpróbálta, egyszerűen nyom nélkül eltűnt. 
 

„Úgy lépett az életünkbe, mint egy tornádó. Felforgat, tönkretesz min-
dent, csak romokat hagy maga után. Már semmi nem lesz olyan, mint 
eddig volt. Hihetetlen, de ma, 2007-ben, Magyarországon ezt egyház-
ként bejelentve, büntetlenül meg lehet tenni.”11  

 
A fentiek ismeretében mondhatnánk: ugyan már, ki az, aki ekkora ostoba-
ságokat elhisz?! És főleg ki az, aki ezek után beáll közéjük? De a csapda 
talán éppen ez: feltételezzük, hogy elég a szcientológia megítéléséhez, 
elvetéséhez egy bizonyos fokú tájékozottság, néhány rémtörténet. Ránk 
nem lehet hatással ez az ostobaság! Pedig, mindannyian veszélyben va-
gyunk. Eleinte úgy hírlett, hogy a szcientológusok leginkább a pszichiátri-
ai intézet kapujában szedik áldozataikat. A lelkileg összetört, reménytelen, 
boldogtalan ember a legjobb szcientológus alapanyag. Ma már azonban 
sokszor egyetemisták csábulnak el a Clear-ré válás reményében és hagyják 
ott terveiket, álmaikat, sokszor közvetlenül a cél előtt, hogy szcientológus 
lelkészek lehessenek. 
 

„Nem szívesen beszélek erről. Egyik lányom az, aki érintett ebben a 
dologban. Néhány éve - nem sokkal a rendszerváltást követően - a 
szcientológia egyház tagjai beszervezték őt, fiatal gimnazistaként vett 
részt a szervezet munkájában. Rábeszélték, hagyja abba középiskolai 
tanulmányait, helyette végezze el az egyház által javasolt tanfolyamo-
kat. Mi, a szülők látva határtalan lelkesedését, és egy kicsit megté-
vesztve a behízelgő modorú, fiatal, jó fellépésű szcientológusoktól, en-
gedtünk kívánságának, hogy az egyháznak szentelje életét. Az első 
próbák után (oxfordi-teszt, méregtelenítés, stb.) ajánlatot kapott egy 
németországi „szcientológus teológiai főiskola” elvégzésére. Közel egy 
évet töltött ott, amikor váratlanul hazahozták. „Odatámasztották” a 

                                                 
11 http:// www.remalom.blog.hu (pontosan?)remalom.blog.hu/ Utolsó elérés. 
2007-11-13. 
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bejárati ajtóhoz, hogy szia, majd jövünk, azzal elmentek. Azóta is 
jönnek. Lányunk, aki azt megelőzően az iskolában tanulmányi verse-
nyeket nyert, kitűnő tanuló volt, egy öt-hat éves gyerek szintjére esett 
vissza. Azóta több évet töltött különböző pszichiátriai intézetekben, 
jelenleg egy bentlakásos otthon lakója. Teljesen tönkretették... Mivel 
személyesen ismertem a városi org vezetőjét, kérdőre vontam a Német-
országban történtek miatt. Azt a választ kaptam, hogy globális szin-
ten megközelítőleg 0,3 ezrelék „selejtszázalékkal dolgoznak”. Sajnos, 
a lányom is ebbe a „selejtszázalékba” került... Általában azon sza-
vak hallatán, hogy „Bizottság” meg „Emberi Jogok” mindenkinek 
valami ENSZ-hez kötődő, vagy EU-s szervezet ugrik be elsőre…! 
Ez így helyes is, azonban egy kivételt mindenképpen megemlítenék, 
méghozzá az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért (Citizens 
Commission on Human Rights – CCHR) nevű szervezetet, ami 
ugyan nemzetközi szervezet, de egyáltalán nem kapcsolódik az Egye-
sült Nemzetek Szervezetéhez, sem az Európai Unióhoz, de még csak 
az Európa Tanácshoz sem, mert ez bizony a szcientológiai egyház ál-
tal létrehozott bizottság.”12  

 
A megtévesztés abban is tökéletes, hogy a társadalmi kommunikáció 
szinterein a már jól bejáratott, rögzített tartalmú keresztyén hitelemeket és 
fogalmakat használják: lelkész, káplán, hívő, egyház, stb. Internetes hon-
lapjukon pedig a következő sorokkal reklámozzák magukat:  
 

„A Szcientológia egyházak különleges helyek, amelyek nagymértékben 
eltérnek az általános egyházakról alkotott elképzelésektől. Például 
nem csak vasárnap vannak nyitva. Az egyház köré csoportosuló kö-
zösség a hét folyamán különböző időpontokban fordul meg az egyház-
ban, amely szerves része életüknek. Ez az a hely, ahol vallásos szol-
gáltatásokon vesznek részt, közösségi tevékenységeket folytatnak, vagy 
egyszerűen találkoznak barátaikkal. Az egyház küszöbét átlépve 
azon az úton indulnak el, amely sehol máshol nem járható, a szemé-
lyes felfedezés, tudatosság és igazság útján. Egy Szcientológia egyház-
nak már az atmoszférája is egyedülálló; egy olyan helyet tükröz, ahol 
az emberek a felfedezés ösvényén járnak, ahol a szellemi tudatosság új 
csúcsait érik el, és ahol aktívan és sikeresen haladnak a céljaik felé. 
Élettel teli és vidám hely. Úgy tűnik, hogy a jobb világban való remény 
átitat minden tevékenységet. A Szcientológia egyházak barátságosak, 
szívélyesek és örömmel fogadják az embereket… és más vallások lel-

                                                 
12 Webmut@tó: A szcientológia selejtje.[on-line] 
http://in: www.webmutato.hu/nethatter/riportok/kids.htm (pontosan?)  
Utolsó elérés. 2007-11-13. 
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készeitől és papjaitól eltérően, a Szcientológia lelkészek a szánalomnál 
és törődésnél többet nyújtanak a rászorulóknak.”13  

 
Ezen érdemes elgondolkodnunk. … A szöveg Eelső olvasatra talán még 
sértő is lehet, mit képzelnek ezek magukról?! Botcsinálta lelkészek, mit 
értenek hozzá?! ám De ha jobban belegondolunk, sajnos, nagyon sok 
olyan, a tradicionális, történelmi egyházak közösségeihez tartozó gyüleke-
zeti tagember van falvakban és városokban egyaránt, aki számára az egy-
ház csak vasárnap van nyitva. És sokak számára az egyház olyan helyeket 
jelöl, Aahol szomorú ábrázattal kell megállni. Feketében. Mert még a 
templomi drapéria is fekete, (és dohos). Olyan „templomszag” van. Vall-
juk be: templomainkat, közösségeinket elnézve olykor érthető, hogy 
Ccsábítóan hat  a vidámság, az életkedv, a csillogás, a hamis fények. Félre 
téve tehát esetleges felháborodásunkat, meg kell értenünk, hogy Mmég 
jobban oda kell figyelnünk gyülekezeti tagjainkra. Lehet, hogy úgy érez-
zük, mi megtettünk mindent, és úgy érezzük számos lehetőséget megte-
remtettünk arra nézve, hogy a Krisztus egyházáról ne a „fekete templom-
szag” jusson az emberek eszébe, de amíg ők ezt nem veszik észre, nem 
hajlandók észre venni és meglátni, addig legalább figyelmeztessük őket: 
nem, mind arany, ami fénylik.…  
 
 
A figyelmeztetés egyik lehetséges eszköze, ha rámutatunk arra a – fentebb 
már említett – sajátos fogalomhasználatra, mellyel a szcientológia magát a 
társadalomban már bevett egyházakhoz igyekszik hasonítani. E fogalmak 
között talán az egyik legfontosabb az egyház. Egyház-e a szcientológia? 
Jogi értelemben, igen, hiszen megfelel a törvényben előírtaknak: „Az 
azonos hitelveket követők,vallásuk gyakorlása céljából, önkormányzattal rendelkező 
vallási közösséget, vallásfelekezetet, egyházat hozhatnak létre. (1990. évi IV. tv. 8. § 
(1))14 

Másrészt viszont megtévesztő ez az elnevezés, hiszen a legtöbb 
ember számára az egyház szó a történelmi keresztyén egyházak valame-
lyikét jelenti, és keresztyén szemmel nézve az egyház más értelemmel bír.  
Református hitvallásunk szerint „…Isten Fia a világ kezdetétől fogva annak 
végéig az egész emberi nemzetségből Szentlelke és Igéje által az igaz hit egyességében 
magának egy kiválasztott gyülekezetet gyűjt egybe, azt oltalmazza és megőrzi”15 – ez 

                                                 
13 http://mia.szcientologia.org/html/part06/Chp20/index.html Utolsó elérés. 
2007-11-13.L. Ron Hubbard művei alapján: Mi a Szcientológia? – az átfogó 
referencia a világ leggyorsabban növekvő vallásáról. New Era Publications Inter-
national ApS, 1998. 
14 http://hu.wikipedia.org/wiki/Egyh%C3%A1z Utolsó elérés. 2007-11-13. 
 
15 Heidelbergi Káté. Budapest, 2006, Kálvin János Kiadó (pontosan?)54. kérdés-
felelet, 55.p. 
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a keresztyén anyaszentegyház. Természetesen, ma már egyre több helyről 
érkezik ahalljuk azt az modern érvelést, hogy a mai világban, a 21. szá-
zadban nem lehet ennyire kizárólagosnak lenni. , hiszen aAz ember 
seSemmiben sem lehetünk biztosak, a dolgok szinte napról napra változ-
nak, az ember több helyen is keresi a boldogságát, a biztonságát, az „üd-
vösségét” és szerencsére egyre több egyház van, ahol megtalálhatja. A 
modern érvelő azonban téved!A keresztyének számára azonban Ccsak 
egyetlen egyház van, a Krisztus egyháza! „Az egyház… Krisztus műalkotása 
és az emberi élet minden más szociális formájától és berendezésétől alapjában külön-
bözik, mert azoknak közössége, akik Krisztusnak és az ő javainak részesei. Ennyi-
ben tehát csak a keresztyénség területén belül lehet egyházról beszélni. Minden más 
csak vallási vagy kultikus közösség, de nem egyház.”16  
 

Nevezhető-e akkor vallásnak a szcientológia? Dr. Veér András 
pszichiáter szerint a hagyományos vallási definíciók alapján a szcientoló-
gia nem tekinthető vallásnak. A vallások általában azt keresik, hogy az 
ember honnan jött és hová tart, mi a jó és mi a rossz. A szcientológia 
azonban nem foglalkozik ezzel.  

„Egyetlen olyan megkülönböztető tételt, tant vagy dogmát sem hirdetnek, ír-
nak le vagy nyilvánítanak ki, mely megkülönböztetné őket a többi vallástól…A 
szcientológusok toleranciaként hirdetik, hogy egyházuk hívei közül mindenki megtart-
hatja és gyakorolhatja saját vallását. Ez persze korántsem toleráns magatartásra utal, 
hanem inkább arra, hogy vallás tekintetében semmit sem tudnak nyújtani az úgy 
egyébként spiritualizmust is igénylő átlagembernek.”17 (Magyarország a szciento-
lógia (pók)hálójában. Pécs, 2000, Art Nouveau).18 Valóban van valami 
hamis dolog a szcientológia vallási mivoltában.  
„A vallás (religio) az emberre nézve azt jelentette, hogy Istennel állandó kapcsolatban 
van, léte e legfőbb lénytől függ, aki előtt gyermeki bizalommal feltárhatja érzéseit és 
akaratát, s akinek jelenlétében úgy kell élnie, mint Isten gyermekéhez illik.”19 A 
vallás tehát nem az ember dicsőítése és természetfeletti képességekkel 
való felruházása, a vallásban az ember elismer valamit. „Elismeri Isten sza-
badító, megváltó hatalmát, és elismeri a saját tévedését, bűnös cselekedetét.”20 A szci-
entológia mint vallás, eleget tenne a meghatározásnak, miszerint a vallás 
„az ember (önerejéből való) fáradozása, hogy Istenhez közel jusson” (ApCsel 

                                                 
16 Dr. Sebestyén Jenő: Református dogmatika. Budapest, 1994, Iránytű kiadó. 67.p. 
17 Dr. Veér András – Erőss László: Bolondok (űr)hajója – a szcientológia titkai. Pécs, 
1999, Art Nouveau,. 19.p. 
18 (Magyarország a szcientológia (pók)hálójában. Pécs, 2000, Art Nouveau) 
19 Czakó Jenő – Czeglédi Sándor: A vallás története. h.n., é.n., Budapest,Hely?  
Laude kiadó,. 3.p. 
20  Dr. Bartha Tibor (szerk.): Keresztyén Bibliai Lexikon 2. köt. Budapest, 1995, 
Kálvin János Kiadó. Vallás, vallástétel címszavak,  678. p. – itt a címszót is meg 
szokás adni! 
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26,5)”21 ha a nyolc dinamika végigélése után valóban Istenhez jutna el. A 
legmegfelelőbb megnevezés a szcientológiára nézve a pogány vallás vagy 
kultusz lehet, melynek jellemzője, hogy az ember „saját lelki képességeivel 
akarja áthidalni a közte és a természetfölötti világ között levő űrt.”22 Van azonban 
olyan nézet is, mely szerint még ebbe a kategóriába sem sorolható, mivel 
a szcientológia egyház egyáltalán nem tekinthető vallási közösségnek. 
Sokkal inkább szellemmágiának. Megint más vélemény szerint  Üzenetét 
tekintve pedig inkább a pénz és a hatalom „Isten nélküli messiásságának ideológiája” 
23  
 
„A szcientológiát előbb lehet vezetéselméleti és pénzszerző technikának, mint vallás-
nak tekinteni. Ennek megfelelően tagjai főként az olyan jól jövedelmező ágazatokban 
vetették meg lábukat, mint a direkt marketing, a személyzeti és pénzügyi tanácsadás, 
a munkaerő-közvetítés, a szervezetelméleti képzés; e területeken kis túlzással köny-
nyebb lenne felsorolni azokat a cégeket, amelyek nem kötődnek az egyházalapító, L. 
Ron Hubbard elveihez, mint amelyek igen. Az utóbbi években ugyanis több ezer cég 
megannyi képviselője vett részt az egyház valamelyik személyiségfejlesztő, vállalatirá-
nyítási kurzusán, s a szcientológus vállalkozások szövetsége (WISE) is több száz 
tagot sorol fel a nyilvántartásában.”24  

A szcientológiában az ezoterika illetve a gnoszticizmus jellemzői 
együttesen figyelhetők meg: olyan vallási eszmei irányultságú csoport, 
amely valami rejtett, titkos, beavatottak számára elérhetőnak való tudást, 
illetve tevékenységet őriz, melyet azok meditatív gyakorlatokkal sajátíthat-
nak el a tagok (ezoterika); ugyanakkor az egyén szellemi aspektusaira épí-
tő, önmegváltó (gnoszticizmus); támadja a zsidó-keresztyén kinyilatkozta-
tást, önmegváltó, a keresztyénség tanításával és vallási módszereivel 
egyaránt ellentétes (gnoszticizmus). Bizonyított tény tehát, hogy a szcientológia 
nem vallás. „A szcientológia hívőinek véleménye szerint vallásuk nem dogmatikus 
vallás, nincs kinyilatkoztatott istenképe, inkább a buddhizmushoz hasonlatos, világ-
képe számos ponton különbözik a zsidó-keresztyén felfogástól.”25  

Alapítója azonban másképp vélekedik: „Fillérekért írni egy szót 
nevetséges. Ha egy ember valóban milliókat akar keresni, a legjobb, amit 
tehet, hogy megalapítja a saját vallását.”26  

                                                 
21 Bibliai nevek és fogalmak. h.n., é.n., Evangéliumi kiadó,. 250.p. 
22 Czakó  – Czeglédi: i.m. 5.p. 
23 Gál Péter: A New Age – keresztény szemmel. Budapest – Pécs, 1996, Szeglet-
kő (oldal?) 
24 Szőnyi Szilárd: i.m. Agyhatalom… 
 
25http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1gi_Szcientol%C3%B3gia_
Egyh%C3%A1z#A_szcientol.C3.B3gia_vall.C3.A1s Utolsó elérés. 2007-11-13. 
 
26 Dr. Veér András – Dr. Erőss László: Magyarország a szcientológia 
(pók)hálójában. Pécs, 2000, Art Nouveau. (oldalszám!) 
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Manuel Guerra Gómez, a burgosi egyetem nyugalmazott vallás-
történet-professzora a következőképpen foglalta össze a szcientológia 
főbb jellemzőit, sajátosságait:. 

 „A szcientológia valójában egy vallássá átalakított pszichotechnika, amely-
nek nincsen szüksége sem hitre, sem hitvallásra. Valójában egy alkalmazott vallási 
filozófia ez, hisz nincs miben hinni, csak tenni kell valamit. Az értelem által önbiza-
lomra teszünk szert, s így „’szuper-emberekké’” válunk.(…)  

A belépéskor meghallgatásra kerül sor, amikor is a ’„meghallgató”’, vagyis 
a személy, aki a beszélgetést vezeti, igyekszik pszichésen felmérni az érdeklődőt, egy e-
(vagyis: energia-) mérő nevű szerkezet segítségével. Már ekkor minden elhangzó szót 
hangszalagra vagy filmre rögzítenek, hogy ezt később, egy esetleges kilépési szándék 
esetén felhasználhassák a meghallgatott személy ellen. A meghallgatást egyre dráguló 
tanfolyamok követik. Franciaországban egy férfi öngyilkos lett, mert nem tudta a 
szükséges pénzt előteremteni. (…) Guerra professzor szerint a szcientológia szekta, 
hiszen az a csoport minősül szektának, amely autonóm, nem keresztény, fanatikus 
módon prozelitista, vagyis megtérőket keres, a személyes erőfeszítést magasztalja s az 
emberiség vagy az egyes személy csodálatos átalakulását várja. A szcientológia esetében 
ezt a csodás átalakulást azzal lehet elérni, hogy a fizikális testtől elválasztjuk a 
thetánt, vagyis az energetikus- vagy asztráltestet.”27[NKZ2]  

A fenti véleményekből egyértelműen látszik, hogyGuerra profesz-
szor szerint tehát a szcientológia szekta. Valójában  

nem könnyű dolog meghatározni, hogy a szcientológia vallás-e 
vagy sem. Vallás abból a szempontból, hogy van szimbóluma (a szciento-
lógia kereszt), vannak szertartásai (esküvő, keresztelő, temetés). A szocio-
lógia azonban a vallásokat hat kategóriába sorolja, tehát vallás és vallás 
között is van különbség. A szociológia által megkülönböztetett kategóriák 
alapján a szcientológia a kultusz fogalmába sorolható. Becker szerint a 
kultuszt olyan emberek alkotják, „akik elutasítják a külső világ értékeinek 
tekintett normákat. Személyes élményre törekednek, maguk köré gyűjtve a hasonló 
gondolkodású embereket. Egy kultuszba nem kell formálisan belépni, a hívek egysze-
rűen csak követnek bizonyos eszméket vagy előírt viselkedésmódokat. A tagok rend-
szerint megtarthatják egyéb vallási kötődéseiket.”28 
 

 
A szcientológia Magyarországon 1989 óta van jelen, egyházként 1991-ben 
került bejegyzésre. 1990-ben jelent meg magyar nyelven a Dianetika című 
könyv (Budapest, Interbright). 1993-ban állami támogatást kaptak (jelké-
pes összegűt, az akkori „szektázgatás” alól való felmentés elismeréseként). 
Aztán nem kaptak, a hívek tartották fent, ami ilyen tanfolyam díjakkal és 

                                                 
27 Új Ember katolikus hetilap. LX. évf. 42. szám. 2004. {[on-line]} 
http://ujember.katolikus.hu/Archivum/2004.10.17/0302.html Utolsó elérés. 
2007-11-13. (oldalszám!) 
28 Giddens, Anthony Giddens:  Szociológia. Budapest, 1997, Osiris Kiadó,. 448. p. 
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számlával nem is csoda., most pedig megint szorosan kapcsolatba hozha-
tó a szcientológia és a kormány.  
Az országban több helyen is vannak misszióik, amelyek a fővárosi szerve-
zet irányítása alatt állnak. 1994 óta a szcientológia szervezeteként műkö-
dik az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány és a LITE nyelvis-
kola (hogy egyet említsünk). 
 Akár cégek belső körébe, akár a buszmegállóban várakozó életébe akarja 
beszivárogtatni a szcientológus a hubbardi tanokat, a következő kérdéssel 
indít: akar-e sikeres lenni? És ki ne akarna ebben a versenyt futó világban? 
Hisz a siker a kulcsa mindennek! Ha az ember sikeres, akkor nincs előtte 
zárt ajtó! A szcientológia egy jobb életet kínál. Fontosnak tartja ezt annak 
ellenére, hogy számára az élet nem más, mint játék. „Célja, hogy képessé tegye 
a személyt a saját megítélése szerinti jobb életre, társaival együtt.(…) A szcientológia 
mélységes változáésokat képes létrehozni… Megjavíthatja a személyes kapcsolatokat, 
vagy felélesztheti őket. Megvalósíthatóak a személyes célok és visszaállítható a boldog-
ság. Ahol egykor kétségek és gátlások voltak, ott most lehetséges a bizonyosság és az 
önbizalom. Ahol egykor boldogtalanság és zűrzavar volt, ott most lehetséges az öröm 
és tisztaság.”29  
Mindezek eléréséhez nem szükséges más, csak számos tanfolyamok töm-
kelegének elvégzése a személyiségteszttől el egészen a Clearig, amelyek 
eleinte megfizethetőek, majd elképesztően drágák. „A Clear egy olyan álla-
pot, ami az ember történelme során eddig még nem volt elérhető. A Clear az a sze-
mély, akinek nincs többé reaktív elméje, és ezért nem szenved egyetlen olyan ártalmas 
hatástól sem, amelyet a reaktív elme okozhat. A Clear aktív, és potenciális pszicho-
szomatikus betegségektől illetve aberrációktól mentes. Önálló, életerős és kitartó, nin-
csenek elfolytásaielfojtásai, az átlagnál jóval magasabb szinten képes érzékelni, emlé-
kezni, elképzelnmi, valamit teremteni és felbecsülni. Szellemileg stabil. Érzelmeiben 
szabad. Képes élvezni az életet, mentesebb a balesetektől, egészségesebb, képes fürgén 
gondolkodni, képes gyorsan reagálni. A Clearek magabiztosak, boldogok és általában 
sikeresek mind a karrier, mind a személyes kapcsolat terén.”30  
 

Az egész nem tűnik veszedelmesnek, mert, mint említettem, egy 
ártatlan kis teszt kitöltésével kezdődik, amely ingyen (!) már a világhálóról 
is letölthető (Oxford [NKZ3]Capacity Test )néven.. Az elnevezés megté-
vesztő, hiszen első olvasatra mindenkinek a híres Oxfordi egyetem jut 
eszébe, és ez eloszlat benne minden gyanakvást. A tesztnek azonban 
semmi köze az angliai városhoz, főleg nem az egyetemhez. Csak feltéte-
lezni lehet, miért választották ezt a jól csengő nevet.  

Természetesen, emellett be kell tartani az életmódra vonatkozó 
szabályokat: a méregtelenítő program által előírt rendszeres futást, hogy 
                                                 
29 L. Ron Hubbard művei alapján: Mi a Szcientológia? – az átfogó referencia a 
világ leggyorsabban növekvő vallásáról. New Era Publications International ApS, 
1998i.m. .128. p. 
30 L. Ron Hubbard művei alapján: i.m. 66 – 67.p. 
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ez által a vér mélyebbre jusson a szövetekben, ahol a mérgező maradvá-
nyok tartózkodnak. Ezután fontos, hogy a futást szaunázás kövesse, hogy 
kitisztuljanak a kioldódott méregfelgyülemlések. Ide tartozik még a napi 
megavitamin és ásványi anyagok rendszeres szedése, megfelelő időbeosz-
tás és elégséges pihenés. Aki tehát a szcientológiával eléri a Clear állapo-
tot, az ugyan nem lesz tökéletes, de az auditálás által önmagává, az alap-
személyiséggé válhat, ami nem más, mint „hatványozottan mindaz, ami a 
személyben a legjobb és a legtöbbre képes.”31 …És akkor bekövetkezik az igazi 
beteljesülés és boldogság.… 

Miért is bántják annyian ezt a szegény szcientológiát? [NKZ4]Hát 
mMi rossz van abban, hogy változtatni próbál az emberek életmódján egy 
kis futással, szaunával és vitaminnal? Nos, nem a futás rossz, hanem az 
erőltetett futás, a nagymértékű fizikai terhelés. A szauna sem ártalmas, na 
de órákon keresztül,és „90-100 fokos”32 hőmérsékleten, amíg – a futást 
követően – már ténylegesen elgyengül az emberi test?! A vitaminokat a 
háziorvos is javasolja, amikor kimerül a szervezet tartaléka, de nem túl-
adagolva és egyoldalúan. 

Jól látható, milyen előnyökkel jár, ha valaki szcientológus lesz , de 
most- és az is nyilvánvaló lett, hogy mi a hátránya. A valóság teljesen más, 
mint amit ők hirdetnek magukról.  
 
A Szcientológia Egyház erőszakkal tartja fogva tagjait, mert L. Ron Hub-
bard szerint: „A scientology elhagyása egyenlő egy súlyos bűncselekménnyel.”33 Ab-
ból a meggondolásból, hogy senki ne kövessen el efféle súlyos bűncse-
lekményeket, a szcientológia egyháza megkülönböztetett figyelemmel 
vigyáz tagjaira, ami sokszor azt jelenti, hogy erőszakkal tartja fogva őket..  
 
„Négy magyar fiatal, akik megjárták a szcientológia kaliforniai központját 
(onnan csak szökéssel tudtak kiszabadulni), olyan megdöbbentő dolgokat 
meséltek az egyházról, amelyeket legfeljebb csak Orwell 1984 című regé-
nyében olvashatunk.  
Négy fiatal képzőművészt csaltak ki az „egyház” hollywoodi központjába 
azzal az ígérettel, hogy ott jó körülmények között tanulhatnak rajzot, 
grafikát és dianetikát. Amikor megérkeztek, egy hatalmas fallal körülvett 
épületbe kerültek, melyet fegyveres őrökkel és kamerákkal vigyáztak. A 
mágneszáras kapuk mögött egy rothadó, omló épület fogadta őket. Ide a 

                                                 
31 L. Ron Hubbard művei alapján: i.m. 552.o. 
32 Jászberényi Sándor: Rejtélyes öngyilkosságok és a Szcientológia Egyház. A 
mellékhatásokról kérdezze etikai tisztjét Népszabadság Online 2005. augusztus 
23. [on-line] http://www.nol.hu/cikk/374504/ 
 Utolsó elérés. 2007-11-13. 
33 Scientology -in: www.nexus.hu. Forrás: HCO (Hubbard Communication Offi-
ce) Polcy- levél 1965 május 16-i kiadás revideálva: 1983 szept 10-én. 
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„nem fizető hívek” kerülnek, akik munkájukkal dolgozzák le a tanfolyam-
ok árát.  
Kezdetben 30 ágyas, sötét, szűk cellákban laktak. (A gyerekeket már 6 
éves korukban elszakítják a szüleiktől, „központilag” nevelik, és kemény 
fizikai munkát végeztetnek velük). Az első időszakban az újoncok egy 
katonai jellegű kiképzésen vesznek részt (még egyenruhát is kapnak). A 
„nem fizető tagok” a személyzethez kerülnek, akiknek az a dolguk, hogy a 
pazar körülmények között „tanuló”, gazdag szcientológia hallgatókat és 
vezetőket kiszolgálják. Napi 16-24 órás kemény fizikai munkát végeztet-
nek velük, igen rossz körülmények között. Ha valakinél valami probléma 
adódik, azt egy másiknak írásban kell feljelentenie(!), mert különben őt 
büntetik meg. A „problémásokat” fizikailag és lelkileg is teljesen kikészí-
tik, hogy azok még véletlenül se árthassanak többet. Az egyházat elhagyni 
szinte lehetetlen (ennek a négy fiatalnak szerencséje volt…). Az egyház-
alapító L. Ron Hubbardot szinte istenként tisztelik, a falakon mindenütt 
az ő képeit látni. Összejöveteleken vigyázzba állva, vastapssal tisztelegnek 
Hubbard képe előtt.”34 [NKZ5]Innen is látható, mennyire beteges elgon-
dolások szerint élnek és az álomszép ígéretekből micsoda rémálom lesz.  

A Magyar Narancs egyik számában részletes leírás jelent meg ar-
ról, hogyan is néz ki belülről a budapesti Semmelweis utcai Dianetikai 
központ:  

 
„Bár a számlán és az előszobában van egy-egy kereszt, Isten szent ne-
ve soha nem kerül szóba. Biblia sincs, csak L.(Lafayette) Ron Hub-
bard gazdag életműve… A hatalmas lakás a falanszter jelleg a ké-
sőbbiekben csak erősödik… a falakon számos L. Ron Hubbard kép 
látható… A tantermekben az összevissza asztalok és a csendesen bro-
súrába mélyedő növendékek előírásszerű kollégiumi tanulószoba han-
gulatát idézik… A tantermek ajtaján teátrális L. Ron Hubbard idé-
zet: „Soha, soha ne engedd, hogy valaki besétáljon és félbeszakítson egy 
tanulót…”35 
[NKZ6]M  

Módszerük, amelyet alkalmaznak a tagok esetében a következő: 
-   
„Elszigetelés: elidegenítés a társadalomtól és a családtól, hogy minden 

más vonatkoztatási pont elvesszen; a felsőbbrendűség érzése, hogy 
minden korábbi kapcsolat megszűnjön; „szeretet bomba”, hogy vissza-
álljon a csoporthoz tartozás érzése; az egyedülléttől való megfosztás, 

                                                 
34 Destruktív kultuszok, szekták – A szcientológia sötét oldala. in: 
www.tippnet.co.yu 
35 Dianetika alapfokon: Cápaidomítás . Magyar Narancs,  IX.évf. (1997) 6.szám, 
1997.{[on-line]} 
http://www.mancs.hu/index.php?gcPage=/public/hirek/szam&id=38&mode2
=1&mode3=1 Utolsó elérés. 2007-11-13. 
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hogy megelőzzék az önelemzést; rávétel az egyén minden ingóságának a 
csoportra való átíratására, hogy anyagi függőség álljon elő. 

 
[NKZ7]Belesulykolás: a régi értékek szisztematikus elvetése; alávetés 

nehéz olvasmányoknak; buzdítás a vak engedelmességre, a hierarchia 
elfogadására és[NKZ8] az élet összetett dolgainak túl egyszerűsítésé-
re[NKZ9]; kérés az öltözködési szabályoknak való megfelelés-
re[NKZ10], hogy erősítsék a mindenki mástól való különbözőség érzé-
sét; a misztérium, a részvétel egy mérhetetlenül mély vállalkozásban 
való részvétel érzése; imádkozó [NKZ11]vagy ismétlődő formulák al-
kalmazása, melyek csökkentik az egyén ítélőképességét 

.  
Kezelés: hosszabb fizikai aktivitás, folytonos lelki elkötelezés és megfosz-

tás az alvástól, egy kiegyensúlyozatlan étrend mellett, hogy a fáradtság 
vegyen erőt az egyénen (ami valószínűtlenebbé teszi a lázadást), és hogy 
könnyebben reagáljon az érzelmi megterhelésre; felelősség magvonása, 
hogy az egyéni kezdeményezésnek elejét vegyék; folytonos lelki nyomás 
mások által, hogy elkerüljék a vélemény hirtelen megváltozását; bűnös-
ség és félelem érzésének keltése kétségek és negatív gondolatok esetén; 
rejtélyes nyelvezet használata, hogy nehezebb legyen szót érteni a külvi-
lággal”36  

 
Beavatási, vallásgyakorlati módszereit tekintve a szcientológia a destruktív 
kultusz kategóriába tartozik. Az Ökumenikus Tanulmányi Központ egy 
füzetet jelentett meg „Új vallások a bibliai hit mérlegén” címmel, ott ol-
vashatjuk a következőket: 
„A szekták, kultuszok és okkult közösségek a következő jellegzetességeik nyomán 
ismertetők fel:  

•  
A tagok feltétlen engedelmességet fogadnak a teljhatalmú vezetőnek, akit ab-
szolút tekintélynek tartanak. 

•   
A racionális gondolkodást megvetik, sőt tiltják. Tagtoborzási módszereik 
megtévesztőek.  

•  
A tagok személyes döntése megszűnik ; minden problémájuk megoldását a 
kultuszközösségektől várják. 

•   
A kultusz vezetője határozza meg a tagok életének minden mozzanatát. 

•   
A kultusz tagjai teljesen elszigetelődnek a világ valóságától.  

                                                 
36 Olasz kormányjelentés a szcientológiáról ,1998 in: www.nexus.hu 
HOL?????????? A nexus nem jó hivatkozás, mert nem nyilvános elérésű! 
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•  
Családellenesek, gyermekellenesek és antifeministák 

• .  
Hirdetik a világ végének közelségét és azt, hogy akkor rajtuk kívül min-
denki elpusztul.  

•  
AA "’cél szentesíti az eszközt’" mentalitás jellemzi őket.  

•  
Pénzügyeiket homály fedi. 

•   
Erőszakot is hajlandók céljaik érdekében alkalmazni.  

•  
A kultuszközösség kizárólagos igényeket támaszt tagjai iránt, akiket kira-
gad, elszigetel természetes közösségükből (család, barátok, munkahely) és 
számukra kizárólag a kultusz tagjaival való érintkezést engedélyezi.”37  

 
Ezek mind olyan tulajdonságok, amelyek a szcientológiát is jellemzik. 
 Sorolhatnánk tovább azokat a helyeket, helyzeteket, módszereket, ame-
lyek épp az élet előtt álló, szépreményű fiatalokat, vagy esetlek sikerre 
vágyó üzletembereket, vagy épp a még több boldogságra vágyó család-
apákat és családanyákat tesznek rokkanttá, vagy éppen eltűntté, megtalál-
hatatlanná. Magyarország valóban „a szcientológia pókhálójába” került. 
Sokan és egyre többet tudunk róla, mégsem szólunk, vagy nem merünk 
szólni.  Kinek a feladata, felelőssége beszélni eldugottnak vélt falvakban is 
erről a problémáról? Ki mondja el a miskolci sétáló utcán gyanútlanul a 
Dianetika központba betérő polgárnak számára, hogy vigyázz, az életed 
kérik?! „Mert  – cinkosok közt bűnös aki néma (sic!)alapon[NKZ12] – akár a 
magyar hatóságok, a titkosszolgálat, a rendőrség, a humanitárius szervezetek, a tisz-
tességes kisegyházak és a történelmi egyházak felelőssége is megállapítható ebben a 
kérdésben. Azaz, mindnyájunk felelőssége. Csak egyelőre még sokan homokba dugjuk 
a fejünket, hogy ne kelljen észrevenni azt, ami már kiüti a szemünket.”38 

                                                 
37 Tóth Károly (szerk.): „Új vallások”  a bibliai hit mérlegén. /Ökumenikus Ta-
nulmányi Központ füzetei 9/ Részleteit közli a Confessio  1994.évf. 3. sz. [on-line] 
http://www.reformatus.hu/confessio/cikk.php?cikk=1994/3/figyelo2.htm 
Utolsó elérés. 2007-11-13. 
38 Dr. Veér András  – Dr. Erőss László: i.m.Magyarország a szcientológia 
(pók)hálójában. Pécs, 2000, Art Nouveau 179. p. 
 
Az internetes hivatkozásoknál: követni kell ez egyszerzős egykötetes mű-
vek, vagy a periodikában megjelent szövegek bibliográfiai leírását (szerző: 
cím. Megjelenés helye, ideje, kiadó vagy periodika neve, évfolyam, (év-
szám) szám, oldal) s minden azonosítót, amit csak lehet, meg kell adni 
(nyilván pl. oldalszámot itt nem lehet) azután: [on-line] teljes url utolsó 
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http://www.reformatus.hu/confessio/cikk.php?cikk=1994/3/figyelo2.htm  

                                                                                                          
elérés: időpontja. Az internetes hivatkozásoknál nem használjuk az „in” 
(In) szócskát. Az csak a gyűjteményes, több szerzős köteteknél működik. 




