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A mormon egyház története 
 
Joseph Smith személye 
Amikor egy kulturális szerveződést, szektát, egyházat vagy vallási jelenséget vizsgá-
lunk, akkor mindig fontos megvizsgálnunk azt is, hogy milyen környezetben született 
az, ki vagy kik voltak az alapítói, és milyen környezetben, milyen korban fogant meg.  

Így van ez a mi esetünkben is. Lehetetlen lenne teljesen megérteni anélkül ezt 
az egyházat, hogy ne látnánk tisztán az alapító személyét és személyiségét. Ahhoz 
pedig, hogy őt megértsük, meg kell ismerkednünk a vallásalapító családjával, kör-
nyezetével, méghozzá a XIX. század első évtizedeinek tükrében.1 

Jr. Joseph (Joe) Smith2 (1805-1844), az alapító 1805. december 23-án született 
egy tízgyermekes, presbiteriánus farmercsaládban, Sr. Joseph Smith és Lucy Mack 
Smith negyedik gyermekeként az Egyesült Államok Vermont államának Sharon fa-
lujában.3  

Gyermekéveit már a New York állambeli Palmyrában töltötte, ahol 1816-ban 
telepedtek le, miután Vermontból elköltöztek. A családjáról annyit kell tudnunk, 
hogy bár maguk is szegény környéken éltek, és még ebben a környezetben is a sze-
gényebbek közé tartoztak, olyannyira, hogy az egyik közelben élő így nyilatkozott 
róluk: Ismertem a Smith családot… de túl lecsúszottak voltak ahhoz, hogy barát-
kozzunk velük.4 

Donna Hill, biográfus ezt írja róluk: Lucy családjának ez különösen is problé-
mát jelentett, hiszen alapjában véve sértette a büszkeségüket, és erre ők nagyon ér-
zékenyek voltak. De Jr. Joseph Smith is megalázónak tartotta családja helyzetét, és 
élete egyik legnagyobb gondja az volt, hogyan növelhetné családja pozícióját a tár-
sadalomban.5  

Érdekes azt is megvizsgálni, hogy milyen vallási háttere volt a Smith családnak. 
New York állam nyugati részén nagyon erős hatása volt a vallásnak, különösen ab-
ban az időben, amikor ébredések követték egymást. Mint ahogy a legtöbb környező 
család és telepes, a Smith család is vallásos volt. Ennek ellenére sokáig nem köte-
lezték el magukat egyik egyháznak sem, ami a fiatal Smith nagyapjának, Asael-nek a 
hatása. A „szervezett vallásosság” iránti gyanú aztán apáról fiúra, fiúról unokára 
öröklődött.6 Azt hiszem általános törvény az, hogy ahol a közös, szervezett vallás-
gyakorlat a háttérbe szorul, vagy értéktelennek bizonyul, ott az egyéni, személyes 
vallásgyakorlat lesz hangsúlyossá. Ez történt a Smith családban is, ahol az egyéni 
vallásosság, vallásgyakorlat egyik nagyon érdekes és egyedi formája bontakozott ki. 
Donna Hill személyrajza számol be arról, hogy már az idősebb (Sr.) Joseph Smith-
nek is voltak látomásai: 

                                                 
1 TUCKER: Another Gospel, 50. 
2 Ld. 1. ábra. 
3 BELLINGER: Nagy valláskalauz, 308. 
4 TUCKER: i.m. 50. 
5 HILL: Joseph Smith: The First Mormon, 45-46. 
6 TUCKER: i.m. 50. 
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Lucy szerint Smithnek hét látomása is volt, ezek közül az első a következő volt: 
Férje egy élettelen fákkal teli mezőn utazott keresztül egy szellemmel, aki elmagya-
rázta, hogy a hely a vallások nélküli világot jelképezte. Azt is elmondta, hogy Smith 
találni fog egy élelemmel teli dobozt, ami bölcsességet ad. Joseph megörült ennek, 
ám amikor megtalálta a dobozt, akkor szarvas szörnyek állták el az útját, nehogy 
megegye a doboz tartalmát. Lucy azt is elmondta, hogy a látomás abban erősítette 
meg férjét, hogy a korabeli prédikátorok nem tudnak többet az Isten országáról, 
mint bárki más. Ezzel csak visszhangozta apja, Asael megállapítását is.7  

Még egy dolgot figyelembe kell vennünk a fiatal Smith életében, ami alapjában 
véve befolyásolta a hitét, és úgy gondolom ezzel együtt a mormon egyház kialaku-
lását is. Ez általános tényező volt a XIX. század Amerikájában, melyet átitatott a 
természetfeletti dolgokban való hit. Hatalmas letűnt indián civilizációkban való hit, 
melyek elásott kincsek tömegét hagyhatták maguk után. Temetkezési halmok szá-
zait rejtette ez a táj, melyek csontvázakat, kőből, rézből és néha vert ezüstből ké-
szült használati tárgyakat tartalmaztak. A társadalom széles körét izgalomba hozta 
ez, és azt hiszem a fiatal Smith sem volt közömbös az ilyen irányú dolgok iránt.8 
Ebben a környezetben, szellemben nevelkedett fel a fiatal Joseph Smith. Családjá-
nak súlyos szegénysége, nagyapja megrögzött egyéni kegyessége és a misztikus 
kincsvadászattal átitatott táj nagy hatással lehetett Smith-re. De nemcsak a környe-
zetében, hanem a lelkében játszódó folyamatok is nagy szerepet játszottak abban, 
hogy Smith évekkel később vallásalapító legyen. Vizsgáljuk most meg azt, milyen 
visszhangra találtak Smith lelkületében az őt körülvevő dolgok. 

 
Útkeresés 
A vallási kérdések kora ifjúságától kezdve igen érdekelték Joseph Smith-t. Váloga-
tás nélkül látogatta a legkülönbözőbb felekezetek összejöveteleit. Különösen sze-
rette az ébresztő, vagy missziós beszédeket, amik abban az ébredésekkel teli kor-
szakban igen gyakoriak voltak. S míg mások a prédikációk hatására térdre borultak, 
bűneik felett sírtak, jajveszékeltek, ordítottak, őrjöngtek amerikai módra, addig az ő 
lelkében különös visszhangra találtak. Látomásai voltak a múltból s a jelenből egy-
aránt, s felfedezte önmagában a prófétai adományt.9 1820-at írunk, melynek tava-
szán a presbiteriánus, a baptista és a metodista egyházakban is ébredés ment vég-
be.10 Erről az időszakról így számol be Smith: 15 éves voltam ebben az időben, és a 
családból többen bekapcsolódtak a presbiteriánus egyházba. Név szerint: édes-
anyám Lucy, két fiútestvérem, Hyrum és Samuel Harrison és nővérem Sophronia. 
Érdekes volt ez az időszak és komolyan elgondolkoztatta a fiatal Smith-t, bár több-
ször azt gondolta, hogy elkötelezi magát valamelyik egyház iránt, mégsem tette 
meg, pedig amikor csak ideje engedte, látogatta alkalmaikat. Egy időben nagyon 
szimpatizált a methodista egyházzal, és szeretett volna csatlakozni hozzájuk, de túl-
ságosan zavarta a sok felekezet különböző tanítása, amiben fiatalnak érezte még 
magát ahhoz, hogy el tudjon igazodni. Ebben a számára zavaros helyzetben több-
ször mondta magának: Mit tegyek, melyik igaz ezek közül a vallások közül? Vagy 
                                                 
7 HILL: i.m. 44. 
8 TUCKER: i.m. 50-51. 
9 NYISZTOR: i.m. 80. 
10 GORDEN, VAN: Mormonism, 8. 
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mindegyik hamis lenne? Ha pedig van közöttük igazi, akkor melyik az, és hogy is-
merem azt meg?11 Ekkor olvasta Joseph a Jakab apostol levele 1,5 versét: Ha pedig 
valakinek nincsen bölcsessége, kérjen bölcsességet Istentől, aki készségesen és szemrehányás nélkül 
ad mindenkinek, és meg is kapja (Jakab 1,5) 

 
Az első látomás 
Így történt 1820 kora tavaszán, hogy egy szép napsütéses napon Joseph, szívében 
az Isten bölcsességével és az igaz egyház után vágyakozva elindult az erdőbe, hogy 
Istentől tudja meg, melyik egyház az igazi. Letérdelt, és valamilyen erő ragadta el, 
majd uralkodott rajta.12 Smith maga így ír erről a helyzetről: Ez volt életem első 
ilyen próbálkozása. Nyugtalanságaim közepette azelőtt még sosem próbáltam han-
gosan imádkozni … alighogy megtettem ezt, valamilyen erő lett úrrá rajtam,  és 
olyan bámulatos hatással volt rám, hogy megkötözte a nyelvemet úgy, hogy szólni 
sem tudtam. Majd hatalmas sötétség gyűlt körém, és egy ideig azt hittem, hogy 
azonnali pusztulásra vagyok kárhoztatva. Ezután Smith összeszedte minden erejét, 
és Istent kérte, hogy könyörüljön rajta. Ebben a pillanatban egy, a napnál is fé-
nyesebb fényoszlop ereszkedett fokozatosan a fejére. Smith érezte, hogy megmene-
kült az ellenségeitől, ami fogva tartotta őt, és amikor a fény megnyugodott rajta, két 
alakot látott meg, akiknek fényessége és dicsősége leírhatatlan volt. Egyikük a ne-
vén szólította Josephet, majd azt mondta a másik alaknak: Ez az én szeretett fiam, 
őt hallgasd (2. ábra)!13 Ugye kísértetiesen hasonlít ez a mondat az evangéliumokban 
Atya Istentől Jézus felé elhangzó mondathoz, ami Jézus megkeresztelkedésekor 
hangzott el: Amikor pedig Jézus megkeresztelkedett, azonnal kijött a vízből, és íme, megnyílt a 
menny, és látta, hogy Isten Lelke galamb formájában aláereszkedik, és őreá száll. És hang hal-
latszott a mennyből: „Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm” (Mt 3,16-17) 

Tehát maga Isten és Jézus látogatta volna meg az ifjú Josephet?  
Tucker ennek fényében érdekességként jegyzi meg könyvében azt, hogy Joseph 

bizonyságtételében egyáltalán nincs szó arról, hogy arcra borult volna és imádni, di-
csérni kezdte volna az előtte megjelenteket, mint ahogy az elvárható lett volna at-
tól, aki szemtől szembe kerül az Atya Istennel és Fiával, Jézussal. Sőt, a vele történ-
tek közepette volt lélekjelenléte megkérdezni a szívében kérdéses dolgot, hogy me-
lyik egyház az igaz, és melyikhez csatlakozzon? A válasz egyszerű volt, egyikhez se, 
mert mindegyik borzalmas az Úr szemében! Érdekes ezzel kapcsolatban is Tucker 
megjegyzése, hogy nem voltak ismeretlenek ezek a szavak az ifjú Joseph füleinek, 
hiszen apja és nagyapja ugyanezen a véleményen voltak, ebben nevelték őt, így akár 
az ő szájukból is hangozhattak volna ezek a szavak.14 

Joseph Smith saját bevallása szerint még több intelmet is kapott a két alaktól, 
egyrészt olyanokat, amiket nem említhet meg, másrészt megerősítéseket arra, hogy 
ne csatlakozzon egyik egyházhoz sem. Ezután Smith élete megváltozott. Beszélt lá-
tomásáról. Először egy metodista prédikátornak mondta el, aki meghallva a törté-
netet és a látomást, azt mondta, hogy az ördögtől van az, manapság már nincsenek 
látomások vagy kijelentések,  az apostoli korral lezárultak ezek, és nem is lesznek 
                                                 
11 Joseph Smith’s Testimony, 2-3. 
12 TUCKER: i.m. 51. 
13 Joseph Smith Testimony, 4-5. 
14 TUCKER: i.m. 51. 
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többé. Hasonló visszhangra talált Joseph története más egyházi körökben is. Min-
denki ellenségesen, komolytalanul vagy kétkedve fogadta Smith látomását, s hama-
rosan már-már üldözve érezte magát. Nem értette, hogy mi kivetnivaló van abban, 
ha az ember igazat mond, márpedig ő valóban látta a látomást.15  

  
A második látomás 
A következő nevezetes esemény 1823. szeptember 21-e éjszakáján történt. Saját be-
vallása szerint az első látomása és ezen dátum között különösebb dolog nem tör-
tént az életében, kivéve talán annyit, hogy volt barátait is elvesztette és egyházi és 
világi környezetben is egyaránt megvetett volt a hihetetlennek tűnő látomása mi-
att.16 A megnevezett estén Smith aludni tért, és előtte bűnei bocsánatáért fohászko-
dott Istenhez. Smith így számol be erről az estéről:17 

 
Amikor ekképpen Istent hívtam, felfedeztem, hogy fény jelenik meg a szobámban, 
ami egyre csak erősödött, mígnem a szoba világosabb lett, mint délidőben. Ekkor 
egy alak jelent meg az ágyam mellett a levegőben állva, ugyanis a lábai nem érték a 
földet. Bő palástot viselt, melynek fényessége felülmúlhatatlan volt, semmi ahhoz 
fogható földi fényességgel nem találkoztam még, és nem is hiszem, hogy bármiféle 
földi dolog lehet olyan fehér és ragyogó.18 

 
Az alak nevén szólította Smith-t, és elmondta neki, hogy ő Moroni, aki azért jött, 
hogy elmondja, Istennek megbízatása van Smith számára. Beszélt egy elrejtett 
könyvről, ami aranylemezekre van írva, és a kontinens korábbi lakóinak történetét 
és származását tartalmazza. Ez az örökérvényű evangéliumnak a teljessége, amit a 
lemezek mellett található Urim és Tumim kövekkel fordíthat majd le.19 Moroni is 
Amerika lakója volt korábban, halála előtt ő ásta el az említett kincseket (3. ábra).20 
Érdekességképpen említem meg, hogy Smith leírja, látomása közben Moroni an-
gyal idézett a Bibliából is. Malakiás 3. és 4. részből verseket, ami már inkább válto-
zata volt az eredeti szövegnek. Továbbá idézte még Ézsiás 11. részét azzal a meg-
jegyzéssel, hogy nemsokára beteljesednek ezek az igék, majd idézte az Apcsel 3,22-
23. verseket, és végül Jóel könyvének 2. részéből a 28. verstől a rész végéig.21 

Smith több okból sem áshatta ki az aranylemezeket azonnal.  Először is túl fia-
tal lett volna még a megbízatáshoz, hiszen ekkor volt 17 éves.22 Más vélemények 
szerint a küldött azt a kijelentést adta, hogy addig nem láthatja az elásott aranyle-
mezeket, amíg nem a megfelelő személlyel jön el érte. Állítólag így kapott kijelen-
tést jövendőbelije felől is, mely szerint a pennsylvaniai Emma Hale lesz Smith élete 
társa.23 1825. október 25-én találkozott a lány apjával, Mr. Isaac Hale-lel, akik 

                                                 
15 Joseph Smith Testimony, 8. 
16 Joseph Smith Testimony, 8-9. 
17 TUCKER: i.m. 52. 
18 Joseph Smith Testimony, 10. 
19 Joseph Smith Testimony, 10-11. 
20 GORDEN, VAN: i.m. 8. 
21 Joseph Smith Testimony, 10-11. 
22 GORDEN, VAN: i.m. 8-9. 
23 TUCKER: i.m. 52. 
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Pennsylvania államban, Susquehanna vidékén, Harmonyban éltek, és azon a napon 
látta meg először a fiatal Emmát is. 1827. január 18-án meg is esküdtek.24 

Természetesen az ifjú Smith-ék élete a kijelentésben megígért aranytáblák körül 
forgott. 1827. szeptember 22-én elérkezett az idő, hogy elmenjenek a látomásban 
már ismert és látott helyre, a Cumorah hegyhez, hogy azon az éjszakán kiássák a 
földbe rejtett kincset.25  

A kincs állítólag három részből állt. Az aranytáblákból, az Urim és Tumim kö-
vekből és egy mellvértből. Az eseményt természetesen újabb látomás kísérte, mely-
ben a mennyei követ felhívta Smith figyelmét arra, hogy mostantól ő felelős az 
aranylemezekért, ha pedig elveszti azokat, az életével fizet értük.26 Eddigi kutatása-
im és olvasmányaim alapján nem derült ki számomra, hogy az aranylemezek és az 
Urim és Tumum melletti mellvért milyen célt szolgált, illetve milyen szerepet töl-
tött be Smith további küldetésében.  

 
Az aranytáblák fordítása 
Ezt követően Smith elkezdte lefordítani az aranylemezeket. A fordításnak azonban 
nem állhatott neki egyedül, segítőtársakra volt szükség, és ehhez a feladathoz nem 
volt egyszerű partnereket találni. 

Fawn Brodie írja erről az időszakról, hogy eleinte Smith nem várta azt, hogy az 
emberek higgyenek neki, de egy idő múlva, mikor a családja már hitt neki (kivéve a 
cinikus öccsét, Williamet), arra gondolt, hogy akkor miért ne hinne neki az egész 
világ?27 A fordítás nem ment könnyen és megszakítások nélkül. Állítólag, mivel 
maga Smith szegényes íráskészséggel rendelkezett, írnokokat alkalmazott. Ezt a 
felelősségteljes tisztet először felesége, Emma és az ő fiútestvére töltötték be, majd 
később mások is csatlakoztak.28 Bellinger szerint a fordítás a két kristályüveg, Urim 
és Tumim segítségével történt, mellyel még a majdnem teljesen analfabéta Smith is 
ki tudta betűzni és le tudta fordítani a reform-egyiptomi írás szövegét. Későbbi ír-
nokainak, Martin Harris farmernek, Oliver Cowdrey tanítónak és David Whitmer 
parasztnak is így diktálta le a teljes mű fordítását, angol nyelven.29 Az igazság azon-
ban az, hogy Smith eleinte használta csak az aranylemezek mellé rendelt Urimot és 
Tumimot, nem sokkal utána - felesége szerint - egy kis „látnokkő” vagy „látókő” 
segítségével fordított. Órákat ült arcát a kalapjába temetve benne a kővel és így 
fordított.30 Egyébként érdekes Nyisztor Zoltán véleménye erről a fordításról: 
„Hogy ő mikor és hol tanult volna meg egyiptomiul, vagy vajon azt is kinyilatkozta-
tásból tudja-e, azt homály födi.” A táblát ugyan nem, de az egyes lemásolt betűit 
Smith megmutatta egyszer egy szakembernek, aki nevetve jelentette ki, hogy benne 
egyiptomi nyelvről szó sincs, csak egy rossz viccről vagy szemtelen ámításról. Egy 
New York-i prédikátor özvegye pedig kijelentette, hogy a „Book of Mormon” cí-
mű könyv tartalma nem más, mint az ő férje egyik regényének majdnem szó szerin-

                                                 
24 Joseph Smith Testimony, 16. 
25 TUCKER: i.m. 52. 
26 Joseph Smith Testimony, 17. 
27 BRODIE: No Man Knows My History: The Life of Joseph Smith, the Mormon Prophet, 40. 
28 HILL: i.m. 73. 
29 BELLINGER: i.m. 308. 
30 HILL: i.m. 73. 
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ti másolata. De még érdekesebb és misztikusabb az a körülmény, hogy a táblák a 
„hitetlenek számára láthatatlanok.31 Smith az ilyen és ehhez hasonló vádakat csak 
személye üldözésének tudta be. Sőt hogy igazát bizonyítsa, a fordítási procedúra 
közben meglátogatta a New York-i Charles Anthon professzort, aki a lefordított 
részt ellenőrizve helyesnek találta a fordítást. Smith megmutatta a még le nem for-
dított részeket is, amiről a professzor megállapította, hogy azok valódi betűk és va-
lóban egyiptomi, káldeus, asszír és arab eredetűek. Anthon professzor igazolást állí-
tott ki Smith-nek mindarról, amit mondott, majd mikor az írás eredete felől érdek-
lődött, és Smith elmondta, hogy Isten mutatta meg neki azokat, a professzor 
visszakérte az igazolásokat, és eltépte.32 Smith ezt is üldöztetésnek vette, és barátai 
között keresett menedéket. Egyik nagy pártfogója, segítője lett Oliver Cowdery, aki 
először csak írnok volt, de később kiváló segítőtársa lett Smith-nek mind a fordítás-
ban, mind pedig az egyházalapításban. 1829. május 15-én történt, hogy Smith és 
Cowdrey együtt mentek az erdőbe, ahol ismét látomásuk volt. Keresztelő Jánossal 
találkoztak, akitől megkapták az Áronita papság tisztét, és János megparancsolta 
nekik, hogy kereszteljék meg egymást. Habár maga a mormon egyház csak az ezt 
követő évben alakult meg, mégis ez az esemény adta meg az első szervezeti jellegét 
Smith mozgalmának. Mivel pedig a mozgalom egész alapja az aranytáblák hitelessé-
gén nyugodott, Smith legközelebbi munkatársainak abban a kiváltságban kellett ré-
szesülniük, hogy meglássák az aranytáblákat. Így Oliver Cowdery, David Whitmer 
és Martin Harris természetesen egy előzetes kijelentés engedélyével megláthatták az 
aranydokumentumot. A tanúk azonban nem emberi szemek által látták meg azt, 
hanem az előzőekhez hasonló, erdei találkozás alkalmával szállt alá Isten egy angya-
la, és ő mutatta meg látomásban a táblákat. A „szemtanúk” természetesen írásban 
igazolták azt, amit „saját” szemükkel láttak.33 

Végül 1830-ban elérkezett a nagy nap, amikor az aranytáblák fordítása megér-
hette első kiadását. Az egyik legnagyobb megoldásra váró probléma természetesen 
a kiadás finanszírozása volt. Martin Harris felajánlotta, hogy eladja egyik birtokát 
azzal a nemes céllal, hogy annak árán kiadhatják a Mormon könyvét, azonban fele-
sége tiltakozására visszavonni kényszerült ajánlatát. Erre Smith-nek is lépni kellett, 
így „kijelentést kapott” Harrisre vonatkozólag, miszerint meg kell térnie, különben 
Isten kitölti rá haragját, továbbá adja el birtokát, hogy a Mormon könyve kiadathas-
sék. Így lett Harris a Mormon könyve kiadója, reklámozója és árusítója is egyben. A 
legelső példányok 1,25 dollárért keltek el. Nem lett azonnal a legkeresettebb könyv, 
hiszen több mint 500 oldal terjedelmű volt és nagyon nehezen olvasható.34 

 
A mormon egyház megalakulása 
A Mormon könyve kiadását követően két héttel, 1830. április 6-án megalakult hiva-
talosan is a Krisztus Egyháza. A New York állambeli Fayette-ben találkoztak Peter 
Whitmer birtokának épületében. Hat hivatalos tag volt, akik elfogadták Smith-t és 
Cowdrey-t vezetőjüknek. A szükséges hivatalos teendőkön túl imádság és úrvacso-
raosztás is történt az összejövetelen. A találkozás fénypontja természetesen Smith 
                                                 
31 NYISZTOR: i.m. 81. 
32 Joseph Smith Testimony, 19-20. 
33 TUCKER: i.m. 54. 
34 Uo. 
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újabb kijelentése volt, amit az új egyház vezetője felől kapott. A kijelentés szerint a 
vezető lesz az egyház látnoka, fordítója, prófétája, Jézus Krisztus apostola, és az 
egyház presbitere Isten akaratából. Ez természetesen nem lehetett más, mint Jr. Jo-
seph Smith. Az összejövetel végén Isten megfeddte az összegyűlteket, hogy úgy en-
gedelmeskedjenek Smith szavának, mintha Isten saját maga beszélne általa.35 

Az egyház megalakulása után nem volt más teendő, mint a misszió által új egy-
háztagokat verbuválni. Így indultak útnak kezükben a Mormon könyvével a kör-
nyező falvakba. Hamarosan megmutatkozott ennek a missziónak az eredménye, 
egyre többen tértek be és érdeklődtek az új egyház iránt, sokan látogatták meg sze-
mélyesen is Smith-t. Nyugat felé is történtek próbálkozások, hogy az ott élő indiá-
nok között is terjesszék a mormonok tanait. Ezen missziói utak egyik alkalmával si-
került Sidney Ridgont is a nyájba terelni, aki a Krisztus Tanítványai (Disciples of 
Christ) egyház egy kis gyülekezetének lelkipásztora volt. Azért fontos ezt a nevet 
megemlítenünk, mert egyrészt hasznos tagja lett az új közösségnek, másrészt nagy 
hatással volt Smith-re. Valójában „az ő sürgetésére kapta Smith azt a kijelentést”, 
hogy a szentek az Ohio állambeli Kirtland-be vándoroljanak.36 Ridgon lelkipásztor-
nak egyébként egész gyülekezete felvette a mormon vallást. A kb. százharminc főt 
számláló gyülekezet pár hónap alatt döntött teljesen a mormon egyház mellett.37 

 
A kirtlandi tartózkodás 
Tehát ahogy eddig is, kijelentés vezérelte Smith és társai életét, így 1831-ben, alig 
egy évvel az egyház alapítása után kijelentés kényszerítette az ifjú egyház tagjait ar-
ra, hogy a kb. 300 mérföldnyire lévő Kirtland-be vándoroljanak. Ez sok mormon 
családnak nehézséget okozott, mert jóval áron alul kellett eladniuk birtokaikat. Em-
máról nem is beszélve, aki állapotos volt, s a tél közepén tett utazás szinte elvisel-
hetetlen volt számára. De menni kellett, mert a kijelentés szerint a cél az ígéret 
földje, a tejjel-mézzel folyó föld.38 

Smith már a mozgalom korai időszakában sok helyen foltozgatta tanait külön-
féle kijelentésekkel, melyeket eleinte csak szegényes nyelvtannal és stílussal tett köz-
zé. Emiatt többször támadás is érte ezeket a kijelentéseket, azután javított formá-
ban kiadta 1831-ben „Parancsolatok könyve” (Book of Commandments) címmel.39 
Ez utóbbi kiadványt bővítették ki és nevezték el később a „Tanok és Szövetségek” 
(Doctrine and Covenants) néven, amely mintegy százharmincöt kijelentést és ren-
delkezést foglal magába.  

Több említést érdemlő és érdekes esemény történt az Ohio állambeli tartózko-
dás alatt. Ezek egyike az az eset, amikor Smith-t saját követői megtámadják, és 
meghurcolják. A támadás vélt oka, hogy egy bizonyos Johnson fivérek helytelen 
kapcsolatot gyanítottak húguk és Smith között, amikor otthonukba értek. Egyesek 
szerint ennek a helyzetnek a tisztázása céljából kezdett kinőni a többnejűség tana a 
mormon egyházban.40  

                                                 
35 Ua. 57. 
36 HILL: i.m. 108. 
37 GORDEN, VAN: i.m. 14. 
38 TUCKER: i.m. 59. 
39 HILL: i.m. 140-141. 
40 NEWELL – AVERY: Mormon Enigma, 65. 
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Egy másik eset is jól jellemzi Joseph Smith különös alakját, és személyi kultusza 
kudarcainak sorozatát, miszerint egy alkalommal kiállítási tárgyakat vittek Kirtland-
en keresztül. Az egyiptomi műkincseket hordozó, mivel hallott Smith egyedülálló 
fordítási képességeiről e nyelv területén, megkereste őt, hogy hátha segítséget kér-
het egy-két papirusz értelmezésében. Smith felbuzdulva azon, hogy saját képessé-
geit bizonyíthatja, több mint kétezer dollárért megvásárolta a papiruszt. A megvá-
sárolt iratból aztán egyiptomi ábécét és nyelvtani szabályokat alkotott, amit 
mennyei kijelentés is megerősített. A lefordított irat később, vélt tartalma miatt, az 
„Ábrahám könyve” (The Book of Abraham) címet kapta és a Mormon könyvének 
is része lett. Ezt az iratot állítólag a nagy chicago-i tűzvész elpusztította, de 1967-
ben mégis nyomára bukkantak és a Metropolitan Múzeumban helyezték el. Gyors 
fordítás után megállapították, hogy inkább egyszerű, szokásos temetési formulákat 
tartalmazott a szöveg, semmiféle tartalmi egyezést nem mutatva valamiféle Ábra-
hám könyvével.41 Ezek után joggal tehetjük fel a kérdést, hogy Smith-nek miért 
volt „olyan fontos” a reform-egyiptomi nyelven írt aranytáblákat „visszajuttatni” 
Moroni kezébe. 

Talán a legjelentősebb esemény a kirtland-i tartózkodás alatt a templomépítés 
volt. 1836-ban mintegy háromévi tervezgetés és kemény munka után márciusban 
felavatták az első mormon templomot. Gibbons, mormon történész szerint az egy-
háztörténelemben még soha nem tapasztalt mértékű lélek kiáradás történt ezen a 
templomszentelő alkalmon. Természetesen ez azt is jelentette, hogy a templom-
szentelésen mennyei fények jelentek meg, isteni hang hallatszott és Smith maga, 
egyedül látta, hogy angyalok látogatják meg a templomot. Emellett sokan prófétál-
tak és nyelveken szóltak.42 

Valószínűleg a kirtlandi tartózkodás utolsó mozzanata az 1836-os bank alapítás 
volt. Nem kívánok ennek részleteibe belemenni, csupán annyi tartozik a tárgyunk-
hoz, hogy Smith önálló bankot alapított, amely saját nyomtatott bankjegyekkel 
rendelkezett. Ezt bár tiltották, mégis használatba került. A problémát inkább az 
okozta, hogy a bankot vezető Smith és társasága egy idő múlva felmondtak mint 
banki tisztviselők, és az egész üzlet csődbe ment. Emiatt sokan azt mondták és 
gondolták, beleértve sok mormon hívőt is, hogy az egész ötlet Smith személyes va-
gyonának gyarapításáért volt kigondolva. Smith-nek emiatt bujdokolnia is kellett.43 

  
Missouri, Sion földje 
A botrányok és a zavaros gazdasági ügyek miatt eközben már nyugatra kellett hú-
zódniuk. Az új célt Missouri jelentette. Az aranytáblák népe azonban mindig össze-
férhetetlenséget mutatott a környezetével. Így volt ez Missouriban is, ahol azok a 
telepesek, akik különösen is hajlottak a túlzott értelemben vett függetlenségre és in-
dividualizációra eleve gyanúsak voltak. Gibbons szerint a probléma gyökere sok-
szor abban volt, hogy a mormonok gyorsan és nagy tömegben érkeztek, furcsa és 
megalkuvást nem tűrő hitükkel, erőszakos térítéseikkel megzavarták a lakosságot. 

                                                 
41 HANSEN: Mormonism and the American Experience, 31. 
42 SMITH (JR.): History of the Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints, 428. 
43 NEWELL – AVERY: i.m. 62-63. 
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De ami talán legjobban felkavarta a missouriakat, hogy az ő féltett földjük a mor-
monok ígért földje.44  

Ezek az indulatok testet is öltöttek. Egy missouri-i telepes elmondása szerint 
naponta megfenyegették őket a mormonok, hogy ki lesznek irtva erről a földről, 
mert ők fogják örökölni a földjüket. Akár a pusztító angyal keze, akár Isten ítélete, 
akár a hatalom keze által végeztetik ez be.45 E fenyegetések miatt törtek rá a mor-
monok gyűlésére 1833-ban Jacksonban. Erre Smith kijelentést kapott, hogy Sion 
megszabadítása hatalommal kell, hogy eljöjjön. Ezért egy ember támasztatik, aki 
úgy fogja vezetni őket, mint ahogy Mózes is vezette Izrael gyermekeit. Így fogják 
bírni a jó földet. Ezt a célt szolgálta volna az ún. Sion-tábora. 1834 májusában ke-
vesebb, mint 200 gyengén felszerelt és képzett emberrel elindult a nagy útra Mis-
souri felé, amit 40 naposra terveztek. Jöttük híre megelőzte őket. A Missouri tele-
pesek már felfegyverkezve várták őket. A várt csodás „támogatás” nem érkezett 
meg, így mintegy három héttel a megérkezés után nem volt mit tenni, mint haza-
küldeni az embereket. William McLellin azt írta, hogy óriási veszteség volt ez az ak-
ció. Mind anyagiakban, mert több ezer dollárt emésztett fel, mind emberileg, hiszen 
sok ember életébe és szenvedésébe került. Egyetlen haszna volt talán, hogy a mor-
monok belátták, egy kevésbé betelepült helyet kell lakóhelyül választani.46 

1838 januárjára az események annyira elfajultak, hogy Smith-nek és Sidney Rid-
gonnak a „legsebesebb lovakon” kellett menekülniük Ohio-ból. Ráadásul ezt meg-
előzően egy hónappal Smith-nek szembe kellett néznie azzal a ténnyel, hogy már 
nem követi őt mindenki vak hűséggel. A kinevezett 12 apostol közül, akik az egy-
ház vezetését voltak hivatottak ellátni, Smith már csak hatnak élvezhette támogatá-
sát. Az elpártolókat Oliver Cowdery és a Whitmer testvérek vezették. Így Smith-ék 
nem maradhattak, mert nem tudták tovább kormányozni a kirtland-i egyházat, ezért a 
missouri erőszakosság és a vérontás ellenére mégis nyugat felé kellett mozdulnia.47 

A Smith-szel tartók még mindig hatalmas tábora tehát megint Missouri felé 
vette útját. Ez, mondanom sem kell, még csak növelte a konfliktusokat. Ebben az 
időszakban alakult a mormonok katonai szervezete: a Dániták (Danites). Vezetőjük 
szerint a szervezet célja, hogy elpusztítsa a pogányokat rablások, fosztogatások ál-
tal, hogy így épüljön fel Isten országa.48  

Ez a szembenállás 1838 őszén érte el csúcspontját, amikor Missouri állam kor-
mányzója kijelentette, hogy a mormonokat ellenségként kell kezelni. Ez a gyakor-
latban úgy valósult meg, hogy az állami katonaság kivonult és lefegyverezte a mor-
mon erőket. Smith-t más mormon vezetőkkel együtt bebörtönözték a Missouri ál-
lambeli Liberty börtönbe. A hányattatott sorsú egyház azonban nem maradhatott 
vezető nélkül, így Brigham Young (5. ábra) vette át Smith szerepét, és vezette el az 
aranytáblák népét Mississipin keresztül egy Illinois állambeli kis faluhoz a Mississipi 
partján, ami Nauvoo néven vált ismertté. Smith a következő év áprilisában csatla-
kozott követőihez.49  

                                                 
44 GIBBONS: Joseph Smith: Martyr, Prophet of God, 140. 
45 BRODIE: i.m. 131. 
46 TUCKER: i.m. 62-63. 
47 NEWELL – AVERY: i.m. 67-69. 
48 HILL: i.m. 223-225. 
49 NEWELL – AVERY: i.m. 73-77. 
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Nauvoo felvirágoztatása 
Ezen a Mississipi partján lévő településen élte Smith hátralevő életét. A hely robba-
násszerű fejlődésnek indult a mormonok megjelenésétől, egyrészt a Missouri-ból 
folyamatosan menekülők szaporították az itt lakók számát, másrészt pedig igen ak-
tív missziós tevékenységet folytattak England területén. 1843-ig ily módon közel 
háromezer megtért költözött be Nauvooba. Ez a robbanásszerű fejlődés főleg 
Brigham Young fáradhatatlan erőfeszítéseinek volt köszönhető, aki ekkorra már jó 
néhány hűséges követőt tudhatott oldalán. Ezek alatt az évek alatt volt Smithnek is 
ideje arra, hogy az egyház teológiáját részletesebben is kidolgozza. Így bocsátotta ki 
a hit 13 paragrafusát, ami alaphitvallása lett egyházának. A paragrafusok szinte 
mindenben egyeztek a keresztyén tanokkal, kivéve a Mormon könyvét, a folyama-
tos kijelentés hangsúlyozását és azt, hogy az Új Jeruzsálem az amerikai kontinensen 
lesz felépítve. A paragrafusok sorában nincs említés a többnejűségről, ami egy idő 
után gyakorlatban volt a mormonok között, továbbá nem olvasunk semmiféle 
olyan templomi szertartásról, mint például a halottakért való keresztség.50 

Ezek a hittételek, amiket Joseph Smith próféta állított össze 1842-ben. Ez a 13 
pont tartalmazza az alapvető hitelveket, melyekben a mormon egyház hisz:  

 
1. Hiszünk Istenben, az Örökkévaló Atyában és az Ő Fiában, Jézus Krisztusban és 
a Szentlélekben.  
2. Hisszük, hogy az emberek saját bűneik, nem pedig Ádám vétke miatt bűnhődnek.  
3. Hisszük, hogy Krisztus engesztelő áldozata által minden ember üdvözülhet, ha 
az evangélium törvényeinek engedelmeskedik.  
4. Hisszük, hogy az evangélium alapvető tételei és szertartásai a következők: 1. hit 
az Úr Jézus Krisztusban; 2. bűnbánat; 3. keresztség alámerítéssel a bűnbánatért 4. 
kézrátétel a Szentlélek adományozásáért.  
5. Hisszük, hogy Isten hatalmazza fel az embereket az evangélium hirdetésére és 
szertatásainak elvégzésére kinyilatkoztatás és olyan személyek kézrátétele által, akik-
nek erre felhatalmazása van.  
6. Hiszünk ugyanabban az egyházi rendben, amely az őskeresztény egyházban is 
megvolt: apostolokból, prófétákból, lelkipásztorokból, tanítókból, evangélistákból 
és egyéb tisztségekből álló rendben.  
7. Hiszünk a nyelveken szólásban, a prófétálásban, a kinyilatkoztatásban, a látomá-
sokban, a gyógyításban, a tolmácsolásban és más adományokban.  
8. Hisszük, hogy a Biblia Isten szava, amennyiben fordítása helyes; és hisszük, hogy 
a Mormon könyve is Isten szava.  
9. Hisszük mindazt, amit Isten a múltban kinyilatkoztatott, amit most nyilatkoztat 
ki, és hisszük, hogy ezután is sok nagyszerű és fontos dolgot fog kinyilatkoztatni Is-
ten országáról.  
10. Hiszünk Izráel népének valóságos összegyűjtésében és a Tíz Törzs helyreállítá-
sában; hisszük, hogy Sion (az Új-Jeruzsálem) az amerikai földrészen fog felépülni, 

                                                 
50 BRODIE: i.m. 265,277-278. 
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hogy Krisztus személyesen, fog a földön uralkodni, és hogy a föld megújul, és visz-
szakapja paradicsomi dicsőségét.  
11. Igényt tartunk arra a kiváltságra, hogy a Mindenható Istent saját lelkiismeretünk 
parancsai szerint imádjuk, és minden embernek megadjuk ugyanezt a kiváltságot, 
hogy bármit, bárhol és bárhogyan tiszteljen és imádjon.  
12. Hisszük, hogy királyoknak, elnököknek, uralkodóknak és előjáróknak alá kell 
rendelnünk magunkat, és a törvénynek engedelmeskednünk kell, azt tisztelnünk 
kell és fent kell tartanunk.  
13. Hisszük, hogy becsületesnek, igaznak, erkölcsösnek, jóakaratúnak és erényesnek 
kell lennünk, és minden emberrel szemben jót kell cselekednünk; mondhatnánk, 
hogy Pál intelmeit követve - mindenben hiszünk, mindent remélünk, sok mindent 
eltűrtünk már és reméljük, hogy még ezután is mindent képesek leszünk elviselni. 
Mindarra törekszünk, ami erényes, szép, jónak mondott, vagy dicséretre méltó.51  

 
A Nauvoo-ban történt főbb események egyike a mormonok közötti poligámia kia-
lakulása volt. Valójában azonban a többnejűség ideája már jóval a Nauvooba érke-
zés előtt elkezdett kialakulni. 1831-ben, nem sokkal azután, miután Smith és család-
ja Kirtlandbe érkezett, a próféta közeli munkatársai szerint Smith azzal a kérdéssel, 
kéréssel fordult az Úrhoz, hogy a többnejűség princípiuma helyes-e (vagy sem), a 
válasz pozitív volt, de az idő még nem jött el ennek gyakorlatára. Azok után, hogy 
milyen tényekre derült fény ezután Smith életéből, könnyen következtethető, hogy 
egyedül arra volt jó ez a „tudakozódás”, hogy a vallási vezető a házasságtörését iga-
zolja. 1831-ben történt az a konkrét eset is, amikor Smith először mondta egy ti-
zenkét éves lánynak, Mary Rollins-nak, hogy ő az első lány, aki felől Isten azt pa-
rancsolja, hogy vegye feleségül, mint másodfeleséget. Ez így is történt, de kiderült, 
hogy mégsem ő volt az első. Ez a kiváltság Fanny Alger-t illette meg, aki tizenki-
lenc évesen azért jött a Smith család házába, hogy Emma segítségére legyen a házi-
munkában.52 

A Smith által bevezetett gyakorlat ellen többen is különböző formában fellép-
tek. Elsősorban barátja és munkatársa feddte meg Fannyval való kapcsolata miatt. 
Miután pedig a hír egyre jobban elterjedt, Smith néhány munkatársa úgy gondolta, 
hogy saját kezébe veszi ezt a dolgot. Így Smith, amikor éppen úton volt 1835-ben 
egy általános gyűlés megszavazta, hogy egy paragrafussal ki kell egészíteni a Tanok 
és Szövetségek könyvét (Doctrine and Covenants). Ez egyszerű és jól érthető volt: 
„Mivelhogy a Krisztus egyházát paráználkodás és többnejűség szégyenével vádol-
ják; kijelentjük, hogy hisszük, hogy egy férfinek egy felesége kell, hogy legyen; és 
egy asszonynak is egy férje, kivéve a halál esetét, amikor mindkettőnek megvan a 
szabadsága az újraházasodásra.” Érdekes, hogy a paragrafus egészen 1876-ig nem 
lett eltávolítva, jóval azután, hogy a poligámia hivatalosan is engedélyezett lett a 
mormon egyházban.53 Nem kevésbé váltotta ki Smith új egyházi „dogmája” Emma 
tiltakozását. Joseph-nek talán miatta volt legjobban szüksége kijelentésre ahhoz, 
hogy a többnejűség igazán gyakorlatba léphessen. Smith-nek nem is kellett sokáig 
                                                 
51 http://www.extra.hu/mormon/hittetelek.html 
52 NEWELL – AVERY: i.m. 65-66. 
53 Ua. 66-67. 
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„várnia”. A házasságtörő próféta tehát kijelentésben kapta, hogy Isten előtt szemé-
lye teljesen erkölcsös és tiszta. Azok pedig, akik nem tiszták, és azt mondják ma-
gukról, hogy azok, elpusztíttatnak. A kijelentés nemcsak azt biztosította Smith-nek, 
hogy új feleségeket vehet magának, hanem Emmát is megfenyítette, ha nem fogad-
ja engedelmesen az új kijelentést, el kell pusztulnia.54 

Emma azonban nem tudta mindig a kijelentés kiötlője által elvárt alázattal és 
engedelmességgel tűrni a mellékfeleségeket. Ezt bizonyítja az az eset is, amikor Eli-
za Snow, aki szintén másodfelesége volt Smith-nek, áldott állapotba került a prófé-
tától. A beszámolók nem egyeznek, de akár seprűnyéllel verte el Emma, akár a lép-
csőn lökte le áldozatát, áldott terhét elveszítette Eliza Snow. Egy másik esetben 
magát Smith-t próbálta megmérgezni főfelesége a házasságukba tolakodó nők mi-
att, máskor pedig öngyilkossággal fenyegetőzve kérte férjét a prófétát, hogy vonja 
vissza a többnejűséget.55 

Nem utoljára vívta ki Smith a közvélemény felháborodását. Egyrészt nagyon 
gyakoriak lettek azok a híresztelések, melyek a tiltott, vad szexuális életről számol-
tak be a mormonok között Nauvoo-ban. A hírek terjesztéséért egyrészt John C. 
Bennett volt felelős, aki egy ideig polgármesterként munkálkodott, majd heves 
összetűzésbe került Smith-szel. Bennett vad történeteket tett közzé a mormon ve-
zetőkről. Ez tovább korbácsolta a mormon-ellenes hangulatokat, ráadásul Smith 
nem tett semmit ezen vádak és gyanúk enyhítéséét. Más foglalkoztatta ekkor, jelölt-
ként indult az Amerikai Egyesült Államok elnöki posztjára. (4. ábra)56 A mormono-
kat egyre több oldalról vádolták, újságcikkek sorozatosan számoltak be vad, házas-
ságtörő életükről. Bár Smith és követői a nyilvánosság előtt váltig tagadták ennek 
hitelességét, a próféta és közvetlen környezetében gyakorlatban volt a többnejű-
ség.57 Hiába nem okozott ez az állapot gondot a többnejűség gyakorlóinak, akadtak 
olyan mormonok is, akiknek nem tetszett ez. Ezek csoportja vásárolt egy nyomdát, 
és kiadták a Nauvoo Expositor-t, amiben leközölték a durva erkölcstelenséget, ami 
az egyházon belül végbement. Smith ennek hatására sem volt hajlandó változni és 
változtatni, inkább elrendelte a nyomda, a nyomdagép és a nyomtatványok elpusz-
títását.58 

Ezután felpörögtek az események. A következő napon 1944. június 11-én nagy 
tömeg gyűlt össze, hogy elpusztítsák a romlott mormon vezetőket. Június 12-én 
Smith-t és további 17 társát, akik részt vettek a nyomda elpusztításában letartóztat-
ták, és a közeli Carthage börtönbe zárták, ahol két hétig tartották foglyul őket. Az-
után minden különösebb fenyegetés nélkül a helyi katonaság és a város polgárai fel-
bőszült tömeggé változtak, betörtek a börtönbe,és Josephet bátyjával, Hyrummal 
együtt lelőtték.59 Egyes híresztelések szerint Smith-ék fel voltak fegyverkezve be-
csempészett hatlövetű pisztolyokkal, amikkel védekezni is próbáltak, de hasztala-
nul, mert hamar lefegyverezték őket. Haláluk időpontja 1844. június 27.60 

                                                 
54 TUCKER: i.m. 65-66. 
55 Ua. 66. 
56 BRODIE: i.m. 354. 
57 HANSEN: i.m. 53-54. 
58 NEWELL – AVERY: i.m. 180-181. 
59 Ua. 181-183. 
60 GORDEN, VAN: i.m. 11. 
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Brigham Young és az Exodus Utah-ba 
Smith halála után nem volt egyértelmű, hogy ki lesz az új vezető. Sokan pl. Sidney 
Ridgonra gondoltak, aki egy jó ideig nagyon közel állt a prófétához, de a többnejű-
ség kérdésében szembeszállt vele, és tisztes kis csapatot gyűjtött már akkor is maga 
mellé. Mások azonban azt szorgalmazták, hogy a hatalom nem szállhat rá csak úgy 
egyvalakire, inkább az egyházat vezető testületre, a tizenkettek tanácsára. Legin-
kább hangoztatta ezt Brigham Young, a tanács elnöke. Isten akarataként jelentette 
ezt be, és 1844 augusztusa után így ő lett a prófétai trón örököse.61 

Az egyik legnagyobb ellenzője annak, hogy Young vegye át a vallásalapító he-
lyét, az özvegyen maradt Emma Smith volt. Azért érdekes ezt megemlíteni, mert 
nemcsak, hogy megélhetési problémái miatt akadékoskodott – mivel Joseph halála 
után sok mindenét lefoglalták –, hanem a többnejűség kérdése váltotta ki az igazi 
ellenszenvet. Ezért Emma Smith és követői nem fogadták el Young vezetését és 
később a Missouri állambeli Independence-ben telepedtek le, ami később Az Utol-
só Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Újraszervezett Egyháza (Reorganized Church 
of Jesus Christ of Latter-Day Saints) lett a székhelye.62 Ennek az egyháznak mai hi-
vatalos neve a Resztoránus Egyház. 

Smith halála azonban nem változtatta meg a nem-mormonok nézetét és hozzá-
állását Illinoisban és a közeli Missouriban sem, legfeljebb az indulatokat csillapítot-
ta. A feszültség azonban megmaradt. Hogy elkerüljék a további erőszakos összeüt-
közéseket, Young-ék terveket szőttek, hogy még nyugatabbra kellene húzódni az 
aranytáblák népének. Így 1846 februárjában, kevesebb, mint két évvel Smith halála 
után elindultak az első kivándorlók nyugat felé. A konkrét cél egyelőre ismeretlen 
volt, kivéve azt az elképzelést, hogy olyan területet keresnek, ahol kevesen teleped-
tek még le, és sok a szabad föld.63 Így vándorolt tizenötezer ember az 1700 km-es 
szakaszon, egészen a Nagy Sóstó vidékéig (Great Salt Lake), ahová 1847. július 24-
én érkeztek. Itt teremtették meg fáradságos munkával és nagy áldozatkészséggel sa-
ját államukat, melynek később Salt Lake City lett a fővárosa. Lázas munkával a si-
vatagos területet és a barátságtalan tájat virágzó vidékké varázsolták.64  

A lelkesedést az adta, hogy ez most már tényleg az ígéret földje volt, amit Yo-
ung ünnepélyesen ki is hirdetett azokról a hegyekről, ahonnan megérkezésükkor 
belátták az egész területet. Elmondása szerint ezt a területet látta látomásban is, és 
az Úr ezen a helyen fogja elhelyezni nevét az emberek között. 65 

A kezdet azonban itt sem volt könnyű és problémamentes. A legnagyobb 
horderejű probléma Utah-ban is az volt, mint akárhol máshol eddig, Ohio-ban, 
Missouriban és Illinois-ban, erőszakos szembenállás a szomszédos telepesekkel, né-
pekkel és rendészeti szervezetekkel. Utah állambeli tartózkodásuk alatt az Amerikai 
Hadsereg (U.S. Army) is felvonult a térségben 1857-ben Young nagy felháborodá-
sára, aki azonnali hadi intézkedéseket rendelt el, hogy visszaverje a katonai inváziót. 
Ennek a találkozásnak a következménye lett az ún. 1857-58-as mormon háború.66 

                                                 
61 NEWELL – AVERY: i.m. 203. 
62 TUCKER: i.m. 69. 
63 NEWELL – AVERY: i.m. 204-206. 
64 BELLINGER: i.m. 308. 
65 NEWELL – AVERY: i.m. 204-206. 
66 HIRSHON: The Lion of the Lord: A Biography of Brigham Young, 177-181. 
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A kiváltó ok az volt, hogy James Buchanan elnök „pogány (ami jelen esetben a 
nem mormont jelenti) bírákat” küldött Utah államba, hogy így terjessze ki politikai 
hatalmát erre a térségre is. Az állami hivatalnokokat azonban elűzték, és ezért érke-
zett az amerikai hadsereg a mormonok nyakára.67 Hirshon szerint csak az újságok 
szenzáció-hajhászása volt ok arra, hogy háborúnak nevezzük ezt az eseményt. Va-
lódi értelemben vett háború nem volt, hacsak a szóbeli fenyegetőzéseket és kisebb 
összecsapásokat, illetve a mormon telepesek megfutamodását nem nevezzük ez 
esetben háborúnak.68 

Volt azonban egy igazán véres esemény, amit feltétlen meg kell említenünk, 
1857-ben a mészárlás. Ebben állítólag Young maga nem vett részt, és nem is ő ren-
delte el a vérfürdőt, azonban lázító beszédeivel igencsak elősegítette annak létrejöt-
tét. Több mint száz arkansas-i bevándorlót mészároltak le. John D. Lee, aki a leg-
magasabb rangú mormon volt a helyszínen, az indiánokat hibáztatja mindenért, de 
valójában vérengző bosszúállás volt ez a nem-mormonok ellen, ami magában fog-
lalta minden férfi és nő lemészárlását, kivéve 17 gyermeket. Amikor Lee hírül adta a 
mészárlást Brigham Youngnak, a mormon próféta állítólag sírva fakadt a szörnyű-
ségtől. Azonban másnap, miután Isten vezetését kérte, azt mondta Lee-nek, meggyő-
ződése, hogy egyetlen csepp ártatlan vér sem hullott azon a napon. „Bizonyítékom 
van Istentől, hogy a tettetek igaz és helyes volt” – mondta. Young azt mondta Lee-
nek, hogy ne beszéljen erről senkinek, hanem írjon neki egy levelet, amiben minden 
felelősséget és hibát az indiánokra hárít. A csel hosszú éveken át elfedezte a szörnyű 
tettet, míg végül 1877-ben halálra ítélték John D. Lee-t, a szörnyű vérfürdőért.69 

Brigham Young jelentősége és munkássága óriási értékű a mormon vallás felvi-
rágozásában. Nemcsak mormon körökben volt elismert ember, hanem a külvilág is 
jó politikai és vallási vezetőt becsült benne.70 1877-ben bekövetkezett halála után 
egy jól felépített szociális rendet hagyott maga után. Fáradhatatlan szervezői és gaz-
dasági tevékenysége révén több mint háromszáz mormon közösség megtelepedését 
regisztrálhatta. Ügyes társadalmi szervezésével és külső anyagi erőforrásokkal létbiz-
tonságot teremtett a szentek számára, olyat, ahol a szegényebbek és a tehetősebbek is 
békével megéltek egymás mellett. Mindezt úgy tudta tenni, hogy közben a környék 
egyik leggazdagabb üzletembere lett belőle. Halálával elmúlt az az időszak a mormon 
egyház életében, amire azt mondhatjuk, hogy a közösség életét egy személyben hatá-
rozta meg és irányította valaki. Az utána következő vezetők alatt már a különböző 
szintű hierarchikus rend kezdett el fejlődni és egyre erősebben dominálni.71 

  
A mormon állam szerveződése és szerepvállalása az amerikai polgárháború-
ban 

A lutheránus és kálvinista reformációt megújító, az abból kiváló új közösségek, 
mint a baptisták, metodisták, quakerek, shekerek, unitáriusok és más vallási csopor-
tosulások, pl. a hagyományos zsidó hitközségek mellett – részben ezekkel összefo-
nódva – a XVIII. századi felvilágosodás eszméi felől közelítve a társadalom prob-

                                                 
67 GORDEN, VAN: i.m. 14-15. 
68 HIRSHON: i.m. 177-181. 
69 Ua. 164-165,177-181. 
70 TUCKER: i.m. 71. 
71 GOTTLIEB – WILEY: America’s Saints: The Rise of Mormon Power, 48,53. 
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lémáihoz, világi utópista közösségek is alakultak. Mint pl. a George Ripley (1802-
1880) unitárius lelkész által alapított Brook Farm vagy a nagy francia gondolkodó, 
Charles Fourier (1779-1837) tanításai nyomán létrejött, Horace Greeley által is tá-
mogatott falanxok. Ezeknek a szociális társulásoknak, felekezeteknek, egyházaknak 
többsége azonban néhány év – vagy évtized – alatt elveszítette híveit, feladta identi-
tását, és feloldódott egy nagyobb, életképesebb közösségben. Mások, mint pl. a 
baptisták, episzkopálisok, adventisták, unitáriusok, az eltelt közel 200 évben valósá-
gos világegyházzá fejlődtek. 

Ám egyetlenegy új vallási és világi közösségnek sem adatott meg, hogy olyan 
megkerülhetetlen, figyelembe veendő társadalmi érték- és érdektényezővé váljon, 
mint amilyenek az 1847-ben Utahban megtelepedett mormonok voltak.72  

 
Közel 15 éve (1847 óta) élt már az Utolsó Napok Szentjeinek Egyháza Utahban, 
amikor Észak és Dél viszálya fegyveres összecsapássá, polgárháborúvá mérgese-
dett. Ekkorra a mormonok fővárosa, Salt Lake City már több ezer lakosú, jelentős 
személy- és áruforgalmat lebonyolító település volt.73 

Elképzeléseik szerint ezután nem sokkal szeretnék kivívni, hogy magukhoz csa-
tolt területeik alapján állammá alakuljanak, ezért 1848 kora tavaszán  Brigham Yo-
ung az egyház akkori elnöke tanácskozásra hívja a gyülekezetek, ward-ok püspöke-
it. Itt megszövegezik, majd jóváhagyják a mormon állam jövendő alkotmányát, 
melynek találóan a Deseret nevet találták. Brigham Youngot kormányzóvá választ-
ják, kiépítik a polgári közigazgatást, megválasztják a nyolctagú tanácsot, megszerve-
zik a világi hivatalokat, felállítják a milíciát, rendőrbiztost, postamestert, főmeteoro-
lógust, létrehozzák a jogi intézményeket, bíróságokat állítanak fel. Eközben, hogy 
státusukat hivatalosan is rendezzék, Washingtontól kérik, hogy szövetségi állam-
ként nyerjenek felvételt az Egyesült Államokba. A kongresszus azonban ekkor még 
a népesség csekély számára hivatkozva elutasítja a kérelmet, és territórium státus-
ban tartja Utah népét.74  

Ekkor azonban még nem lehetett tudni, csak sejteni, hogy Utah területileg mi-
lyen fontos szerepet fog játszani az amerikai polgárháborúban. Még maguk a mor-
monok sem hihették, noha nem kétséges, hogy őket sem hagyhatta érintetlenül a 
Nyugat meghódításának és benépesítésének doktrinája, a faji felsőbbrendűség, a 
diszkrimináció, melyek hitük miatt mind, mind távol álltak tőlük. Többek között ez 
volt az, mely egyre több ellenszenvet váltott ki a mormonok ellen. Young szerint az 
indiánoknak élelemre, ruházatra és megfelelő lelki gondozásra van szükségük, az 
amerikai közfelfogás szerint pedig a kontinens őslakói egyszerűen útjában állnak a 
terjeszkedésnek, a földszerzésnek, a vasútépítésnek, bányák megnyitásának, ezért 
inkább fegyveres „missziót” indítanak ellenük. 75 

A nyomás az 1850-es években már akkora volt a mormonok ellen, hogy az el-
nök lépni kényszerült, és Brighm Young-ot elmozdítják kormányzói tisztségéből, 
majd a U.S. Army néhány alakulatával bevonul UTAH területére erődemonstráció 
céljából. A politikai csatározások, a demokraták és republikánusok, északiak és 
déliek közötti feszültség miatt elkerülhetetlen volt a katonai akció. A főleg többne-
                                                 
72 MOLNÁR: A Civil Háború és a mormonok, 92. 
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74 Ua. 96-97. 
75 Ua. 101-103. 
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jűség miatt bajba keveredett mormonok háborút vívtak az államokkal 1857-ben, 
mely után állandó a katonai jelenlét Utah területén, és kívánatos lenne a többnejű-
ség gyakorlatának eltörlése. Abraham Lincoln azonban az Észak és Dél közötti 
feszültségek ismeretében másra vállalkozik. Elve az lesz, hogy Deseret polgárait bé-
kén kell hagyni, inkább a területi és földrajzi jelentőségének tudatában azt kell elér-
ni, hogy részt vállaljon a Konföderáció elleni küzdelemből. A déliek sem tétlenked-
nek, és ígéretekkel halmozzák el őket, mégpedig azzal, hogy amennyiben a Dél 
oldalára állnak, és elfogadják a rabszolgatartás intézményét, ha megengedik, hogy a 
Délről érkező újabb telepesek Utah területén, rabszolgáikkal együtt letelepedjenek, 
és anyagi eszközökkel is támogatják a Konföderáció kormányát, akkor szemet 
hunynak sajátos szokásuk, a többnejűség felett, és megvédik őket az üldöztetéstől. 
Az Északiak az ígéretek helyett inkább konkrét cselekvésre szánják el magukat. Ab-
raham Lincoln utasítására azonnali hatállyal megszüntetik a katonai járőrözéseket 
és ellenőrzéseket a mormon településeken, 1861 nyarán kivonják a U.S.Army csa-
patait Salt Lake City közeléből, ezt a szentek közössége pedig azzal hálálta meg, hogy 
minden általa lehetséges módon kész volt segíteni az Unió háborús törekvéseit.76  

Már hat hónapja dúlnak a polgárháború véres harcai, amikor elkészül a modern 
hírközlés egyik legnagyobb vállalkozása, melynek fő vonala Utah-on megy keresz-
tül. A Western Union Telegraph Co. 1861-ben helyezi üzembe első transzkonti-
nentális távíróvonalát, mely óriási segítség a háborúban. A kivitelezésben, tervezés-
ben is nagy számban vettek rész mormonok, sőt a Nyugat legtöbb távíróállomásán 
is ők látják el a szolgálatot.77 

Elindultak Nevada, Idaho, Arizona és Colorado vidékeiről az értékes szállítmá-
nyok, arany, ezüst, más fontos ércek, faanyagok, bőr és sok minden más, mellyel 
Utah a háborúban álló északiakat segítette. A szállítmányokat sokszor érték táma-
dások, ezért Brigham Youngot felkérték arra, hogy népéből fegyverezzen fel egy lo-
vas különítményt, és lássa el az épülő vasút vonalait, a távvezetékeket, távíróállomá-
sokat és a szállítmányokat. Rövid tanácskozás után úgy döntöttek, eleget tesznek az 
akkori elnök kérésének. Nem minden mormon helyeselte azonban ezt a nagyfokú 
segítségnyújtást az Unió számára. Voltak, akik elzárkóztak, nem vállalták a felkéré-
seket, és azt állították, hogy a nem mormonokkal való ilyen fokú közösségvállalás 
behozza a külvilág bűneit a közösségeikbe.78 

Így alakult ki a nagy megegyezés a mormonok és az északiak között. S bár vol-
tak politikai erők, melyek egyik vagy másik oldalról meg akarták hiúsítani vagy 
szegni a megállapodást, ez nem sikerült nekik. Az utolsó napok szentjei végig meg-
tartották adott szavukat, s Utah a polgárháború éveiben korábban alig tapasztalt 
fejlődésnek indult. Sion szorgalmas népét elkerülte a babiloni háború. A nyugati vé-
geken Utah biztos hátországként állt Észak – az Unió egységéért folyó hősies küz-
delem – oldalán.79 

 
 
 

                                                 
76 Ua. 105,116,121,124. 
77 Ua. 124. 
78 Ua. 128. 
79 Ua. 130. 
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Az 1890-es nyilatkozat 
Az egyik legnagyobb fordulat az egyház életében a többnejűség megszűntetése volt. 
A mormonok ezen szokása és gyakorlata mindig is nagy vihart kavart. Az Amerikai 
Egyesült Államok már 1862-ben kibocsátotta a poligámia elleni törvényeket.80  A 
Utah területén lévő engedetlenséget nem sokáig tűrték az államok, ezért 1887-ben 
az Edmund-Tucker paktum elfogadásra került a kongresszus által is. Ez gyakorlat-
ban azt jelentette, hogy a mormonok egyházát feloszlatják. Aki pedig nem engedel-
meskedik a törvénynek, azt eltiltják a szavazástól és bármilyen hivatal viselésétől. A 
döntés ellen fellebbeztek, de 1890-ben a legfelsőbb bíróság is elfogadta a törvény 
érvényességét és életbe léptetését. Az akkori mormon elnök, Wilford Woodruff 
nem látott más megoldást, mint kiadni az 1890-es nyilatkozatot, ami egy pár hóna-
pon belül megtiltotta a többnejűség gyakorlatát. A nyilatkozatban Woodruff úgy ál-
lította be a poligámiát, mint egy teljesen ideiglenes dolgot, csak azért, hogy megpu-
hítsa a kormány szívét, de ennek ellenére a több feleség tartását még évekkel ezután 
is gyakorolták a mormonok.81 

Ez egy oldalról érthető is, hiszen elméletben egyszerűen hangzik, hogy mostan-
tól kijelentjük, nem gyakoroljuk tovább a többnejűséget, de gyakorlatban ez nehe-
zen volt megvalósítható. Több másodfeleség esett kétségbe a nyilatkozat felolvasá-
sának napján, hiszen ez számukra egyenlő volt azzal, hogy otthontalanná, vagyon-
talanná váltak. A másik dolog, ami nehézzé tette ennek a gyakorlatnak a kiirtását az 
egyházból, hogy Brigham Young meghagyta, a többnejűség tana kitörölhetetlen a 
mormonok tanai közül, aki pedig kitörli, az átkozott legyen. Egy biztos, hogy az 
1890-es nyilatkozattal lezárult egy régi éra, és új kezdődött a mormonok számára. 
Vízválasztó év volt ez, de hat éven belül Utah végre elnyerte az államiságát. Né-
hány kutató azt mondja, hogy az eredeti mormon egyház története ezzel lezárul. 
Ha azt vizsgáljuk, hogy milyen elképzelései voltak Joseph Smith-nek és Brigham 
Youngnak a mormon egyházról, akkor részben egyet tudunk érteni ezzel az állítás-
sal. Azonban a gyakorlatban valóban új éra kezdődött el azzal, hogy a mormonok 
ettől kezdve elindultak az egyházépítés útján, és ezen az úton mind jobban és job-
ban beilleszkedtek a formálódó Amerika arculatába.82  

 
A nagy elődöktől napjainkig 
15 prófétája volt a mormon egyháznak napjainkig. Ezt a tisztet rendszerint megelő-
zi a 12-es apostoli tanács vezetése, majd a vezető az itt leszolgált évek múlva vá-
lasztható meg prófétának. Álljon itt most egy rövid összefoglalás a legjelentősebb 
prófétákról, és arról, hogy miről voltak nevezetesek:83 

 
Wilford Woodruff (1807-1898)84 
Róla már esett szó, a mormon egyház negyedik prófétája, akinek jelentősége abban 
van, hogy betiltotta a többnejűséget, és ezzel utat nyitott a mormonok által alapí-
tott Utah-nak, hogy állammá alakuljon. 
                                                 
80 BELLINGER: i.m. 309. 
81 FOSTER: Religion and Sexuality: The Shakers, the Mormons, and the Oneida Community, 223. 
82 GOTTLIEB – WILEY: i.m. 50-51. 
83 Az ismertetőket ld. GORDEN, VAN: i.m. 12-13. 
84 6. ábra 
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Joseph F. Smith (1838-1918)85 
Az egyház hatodik prófétája, akit bár a többnejűség vádja ért, mégis úgy emlegetik, 
mint aki sokat alakított a mormon egyház arculatán Amerikában, és emellett ő volt 
az első, aki igazi mormon teológiát formált, amit később ki is adott Az Evangélium 
tana (Gospel Doctrine) címmel. 

 
Joseph Fielding Smith (1876-1972)86 
Smith a tizedik próféta, aki nem összetévesztendő sem a vallásalapítóval, sem pedig 
az előzőleg tárgyalt Smith-szel. Az első mormon, akit az egyház hivatalosan is saját 
teológusának nevez ki, apostolként tömérdek írást hagyott maga után, amit az egy-
ház elnökeként megerősített és mérvadónak jelentett ki. 

 
Spencer W. Kimball (1895-1985)87 
Kimball a tizenkettedik prófétája a mormonok egyházának. Munkássága óriási je-
lentőségű, helyreállítja a mormon egyház vezetőségét, és mind a négy Mormon 
Szentírást revideálja. Tizenhat templomot építtetett, és további tizenegynek elkezd-
te építtetését. Kimball lehetőséget teremtett a korábban kiátkozott feketéknek arra, 
hogy papi tisztet hordozzanak. Emellett megduplázta az egyház missziói erőit, és 
kb. 2.250.000 új taggal gyarapodott ideje alatt az egyház. 

 
Ezra Taft Benson (1899-1994)88 
A tizenharmadik próféta, aki a Mormon könyve terjesztésében tett óriási lépéseket, 
világszerte elérhetővé tette a Szentek könyvét. 

 
Gordon B. Hinckley (1910-)89 
A mormon egyház jelenlegi prófétája és elnöke. 1995 áprilisában nevezték ki az 
egyház tizenötödik prófétájának. 

 
Míg a 2000 körüli számadatok szerint a mormon egyháznak világszerte kb. 11,5 
millió tagja volt, egy 2005-ös év végi számadat szerint ez a szám egészen pontosan 
12.560.869-re nőtt.90 Egyházi szervezetük óriási fejlődésen ment keresztül, misszió-
ik során pedig messze kinőtték az amerikai kontinens egyébként is tág kereteit, már 
150 országban megtalálhatóak. Mára már Magyarországon is megvetették lábukat, 
első misszionáriusuk 1885-ben érkezett hazánkba. Az első magyar, aki csatlakozott 
az egyházhoz, feltehetően az 1887-ben megkeresztelkedett Markó Mihály volt. 
Markó Mihály volt az első misszionárius, aki Temesváron és annak környékén 
számos magyar embert megkeresztelt, és megalakította az egyház első magyar gyü-
lekezetét. Érdekességként véltem felfedezni, hogy míg 2003-ban, első dolgozatom 
megírásakor olyan adatokat találtam, mely szerint Magyarország területén közel 

                                                 
85 7. ábra 
86 8. ábra 
87 9. ábra 
88 10. ábra 
89 11. ábra 
90 A wikipedia.org adatai szerint. 
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4000 tagjuk van,91 addig a mostani számok 3400 hívőről tesznek tanúságot.92 A 
majdnem százéves kirekesztettség és elszigeteltség után Az Utolsó Napok Szentjei-
nek Jézus Krisztus Egyháza 1988. június 1-je óta az állam által elismerten működik. 
Ezt a tényt az 1990. évi IV. (alkotmányerejű) törvény 9. §-ának (1) bekezdése sze-
rint történt bejegyzés is megerősítette. 93  

Jelenleg magyarországi viszonylatban ott tartunk, hogy 2006. június 4-én meg-
szervezték az első magyarországi térséget, ami egy több gyülekezetből álló közös-
ség. Jelenleg négy gyülekezet van Budapesten, ezeken kívül Sopronban, Győrben, 
Szombathelyen, Pápán, Veszprémben, Pécsen, Érden, Székesfehérváron, Dunaúj-
városban, Kecskeméten, Szegeden, Egerben, Miskolcon, Nyíregyházán és Debre-
cenben is vannak gyülekezetek.94 

Tehát a mormon egyház eljutott oda, hogy már nemcsak vadregényes fantázia-
ként olvashatunk róla, hanem nagyvárosokban az utcákon járva valóban találkozha-
tunk is tagjaival. Lehet, hogy minket is megszólítanak majd, és ezért különösen is 
fontos tudnunk azt, hogy honnan jöttek, kik ők igazán, milyen hitvallásaik vannak.  

 

                                                 
91 http://www.extra.hu/mormon/hunchurch1.html 
92 A wikipedia.org adatai szerint. 
93 http://www.extra.hu/mormon/hunchurch1.html 
94 A wikipedia.org adatai szerint. 


