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Mormonok a XX-XXI. századi 

társadalmunkban 
 

olgozatomnak ebben a részében szeretném górcső alá venni a Jézus Krisz-
tus Utolsó Szentjei csoportjának hatásait, melyek beleszólnak a film vilá-
gába, a politika, a jog kérdéseibe, és talán még a magánéletünkbe is. Ter-

mészetesen a kis számú magyarországi jelenlét miatt mi ebből keveset tapasztalunk, 
így ez a rész inkább az Egyesült Államok mindennapi életére gyakorolt hatásokat 
tudja csak vizsgálni. Annak érdekében, hogy valamennyire rálássunk magyarországi 
tevékenységeikre is, személyesen kerestem fel a debreceni központjukat, s beszélget-
tem két misszionáriussal. Ennek a beszélgetésnek a tartalmát, tapasztalatait is szeret-
ném megosztani ebben a részben.  

 
A mormonok és a szabadkőművesek kapcsolata 
Fontos tisztázni, hogy miért is került ide ez a téma, mikor inkább a történelmi rész-
ben kellene hogy helyet kapjon, különösen azért, mert ebben a részben inkább mai, 
XX. és a XXI. századi vonatkozásokat szeretnék vizsgálni. Döntésemet egyrészt 
azzal indoklom, hogy ez a rész szorosan nem tartozik a mormon egyház hivatalos 
történetéhez, melyet ezzel a kis kitérővel nem szívesen tennék zavarossá, másfelől 
az alábbi elméletnek akadnak elfogadói és elutasítói is, van, aki ennek történetiségét 
egyértelműen kétségbe vonja. Mégis úgy gondoltam, hogy érdemes foglalkozni ve-
le, hiszen érdekes adaléka lehet a dolgozatnak ilyen összefüggésben is látni a mor-
monok életét.  

Bár a cím sokat sejtet, a fent említett két szervezet nem állt sokáig kapcsolatban 
egymással, említésre azonban mindenképpen érdemes. 

A mormon vallás hivatalos megalapítása után igen gyorsan terjedt, ami részben 
Smith karizmájának, részben a rövid időn belül elindított jelentős misszionárius te-
vékenységnek volt tulajdonítható. A gyors számbeli növekedés ellenére sem fogad-
ta be az amerikai társadalom a vallás követőit, így az 1820-as, 30-as évek vándorlás-
sal teltek el.1  

Kirekesztettségük fő oka vallási dogmáik és az azokkal összekapcsolódó élet-
mód voltak: szokatlan nézeteik, mint például a többistenhit, a halottak megkeresz-
telése vagy a többnejűségről alkotott nézetük, illetve annak gyakorlása, a néha már-
már erőszakosnak tűnő komoly hittérítő munka elfogadhatatlan volt a korabeli 
Egyesült Államok társadalmában. Bárhol is telepedtek le, néhány év múlva távozni-
uk kellett. 1844 azonban végső fordulatot hozott az egyház történetében. Joseph 
Smith és testvére, Hyrum börtönbe került Carthage városában, mivel feldúltak egy 
kiadót, amely egy őket kritizáló írást jelentetett meg. Június 27-én közel kétszáz fe-
ketére mázolt arcú ember tört be a börtönbe, hogy megöljék a Smith testvéreket. 
Céljukat könnyedén elérték, a két védtelen rab meghalt, a mormonok pedig elhagy-
                                                 
1 ANNUS: „A mormonok és a szabadkőművesek kapcsolata az Egyesült Államokban a 19. század 

közepén”, 41. 
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ták a várost. Joseph Smith-t az egyház tagjai mártírrá nyilvánították, és Jézushoz 
hasonlították, akit szintén prófétájuknak ismertek el. Ezzel a mormon egyház meg-
tette az utolsó lépést legitimációja felé. Joseph Smith helyébe új vezetőként Brigham 
Young lépett, aki idővel a legmeghatározóbb jelentőségű elnöke lett a közösségnek.2  

Több forrás utal arra, hogy Joseph Smith nagy érdeklődéssel fordult a szabad-
kőművesek felé: ő maga is ismerte a szabadkőművesek irodalmát, és követői közül 
számosan szabadkőművesek voltak, sőt 1842-ben Nauvooban ő is csatlakozott a 
helyi páholyhoz. Joggal merül fel a kérdés: miért érezte Smith szükségét annak, 
hogy vallásalapítóként ehhez a szervezethez csatlakozzon? Maga Smith azt a ma-
gyarázatot adta, hogy meg akarta tudni, mennyire távolodtak el a szabadkőművesek 
az ősi keresztény rituáléktól, amelyeket a mormon vallás eredeti formáiban őrzött 
meg. E. Cecil McGavin szerint a szabadkőműves tagság egyfajta társadalmi rangot, 
elfogadottságot és így az asszimiláció első lépését jelentette a „szentek” számára, 
ami a fiatal vallási csoport egyháziasodásának egyik legfontosabb feltétele és jele 
volt. Ezen kívül ez a közösség presztízst, védelmet, hatalmat, kapcsolatokat és szö-
vetséget is jelentett, amire akkoriban nagy szüksége volt a vándorló vagy inkább 
menekülő mormon közösségnek. A szabadkőműves szervezetek népszerűsége 
olyan nagy volt a „szentek” körében, és már Nauvooban olyan sokan kívántak csat-
lakozni a mormonok közül, hogy külön páholyt kellett szervezni számukra. A kez-
deti felhőtlen viszony a két csoport között azonban a mormonok részéről 1844-
ben a próféta és testvérének halála után megromlott.3  

Ennek konkrét oka a Smith testvérek meglincselése volt. Amikor a feldühödött 
csőcselék megtámadta a börtönt, ahol a két férfi raboskodott, Joseph Smith az ab-
lakhoz ment, és többször leadta a titkos szabadkőműves vészjelet, de senki sem sie-
tett megvédeni őt szabadkőműves testvérei közül, sőt ők is a támadók között vol-
tak. A szabadkőművesek megszegték fogadalmukat, nem siettek életveszélyben le-
vő társuk segítségére, mi több, ők maguk is részt vettek megölésében - ez olyan 
bűn volt, amit a mormonok soha sem felejtettek el, de amitől a szabadkőművesek 
mindig is elhatárolták magukat. De miért akarták volna a szabadkőművesek megöl-
ni két társukat? Miért akartak hirtelen megszakítani minden kapcsolatot a mormo-
nokkal? Ezekre a kérdésekre két, egymáshoz nem közvetlenül kapcsolódó jelenség-
ben találhatjuk meg a választ.4  

Az egyik ok világi jellegű volt: a politikai és gazdasági hatalmi harc. 1840 és 
1844 között közel tízezer mormon lakos költözött Nauvooba és a város környéké-
re, és ez alatt a néhány év alatt sikerült megszerezniük a gazdasági hatalmat, amely-
hez egyre jelentősebb politikai és társadalmi szerep társult. A mormonok birtokába 
tartozott többek között: szálloda, számos malom, szerszámgyár, porcelángyár; kü-
lönféle szervezeteik működtek, és hozzákezdtek egy egyetem megszervezéséhez is.5 
1842 és 1844 között több mint ötszáz új tag csatlakozott a nauvooi és környékbeli 
szabadkőműves-páholyokhoz – mindannyian mormonok. A Nagypáholy nem néz-
te jó szemmel ezt a hirtelen és jelentős változást; attól tartott, hogy a mormonok 
politikailag és vallás tekintetében is uralni fogják nemcsak a környezetet, hanem a 
                                                 
2 Ua. 42. 
3 MCGAVIN: Mormonism and Masonry, 8. 
4 Uo. 
5 ARRINGTON – BITTON: The Mormon Experience: A History of the Latter-Day Saints, 68. 
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helyi páholyokat is. Így tehát Smith likvidálása és a „szentek” kizárása mellett dön-
töttek 1844-ben.6  

A másik ok a titkos, belső szövetségi élettel kapcsolatos. A mormonok külön-
féle titkos jelszavakat, szimbólumokat és rituálékat kezdtek el használni, amelyek 
közül számos hasonlított vagy megegyezett a szabadkőművesek által immár évszá-
zadok óta alkalmazott elemekkel. A „szentek” kijelentették, hogy az övék az erede-
ti, teljes ősi keresztény rendszer, ami a szabadkőműveseknél hiányosan, részeiben 
van csak jelen. A szabadkőművesek nézete szerint viszont ezeket a mormonok tu-
lajdonították el tőlük, ezzel megszegve a titoktartási fogadalmat, ezért ki kell zárni 
őket a páholyokból.7  

Nos nehéz lenne a fentiek történeti hitelességét egy ilyen dolgozatban megvizs-
gálni, akár igazolni, akár megcáfolni. Az mindenképpen érdekes, hogy milyen közös 
vonásokra találunk, ha megnézzük a két szervezet belső felépítését vagy gazdasági 
kötődéseiket. Lehetséges, hogy ha nem is a fenti mértékben, de valamilyen összefo-
nódás létezhetett a két szervezet között. 

 
Mormon elnök az Egyesült Államokban?8 
A mormon vallás legnagyobb sikerét az Egyesült Államokban érte el, s hittételeik, 
történetük alapján ez nem véletlen. Ezért is szokták amerikai evangéliumnak becéz-
ni a vallást. Érthető, hogy ha az amerikai társadalomban jelentős százalék veszi fel a 
vallást, annak előbb vagy utóbb politikai vonatkozásai is lesznek. Külön érdekes-
séggel számolhatnak azok, akik figyelemmel kísérik ezt a jelenséget a 2008-as év-
ben, hiszen az amerikai választások egyik nagy esélyese, név szerint Mitt Romney 
maga is mormon. 

Ha valaki nem szavazna meg egy nőt vagy egy asszonyt elnöknek, csak azért 
mert nő, az szexista. Aki sosem szavazna egy fekete bőrűre, az rasszista. Vajon 
fanatikus protestáns vagy-e akkor, ha nem szavazol egy hithű mormonra? 

A kérdés a massachusettsi kormányzó kapcsán kerül terítékre, aki bár még nem 
hivatalosan de jelölt lesz a 2008-as elnök-szavazáson a republikánusok oldalán. De 
Romney nem az első tagja a Jézus Krisztus Utolsó Szentjeinek Egyháza tagjai kö-
zül, aki a nemzet legmagasabb tisztségére pályázott. Előtte járt Orrin Hatch (2000), 
Mo Udall (1976), Mitt Romney apja, George Romney (1968), és végül de nem utol-
sósorban maga a vallásalapító Joseph Smith, aki 1844-ben mint a „teodemokrácia” 
vezetőjeként szeretett volna az ország első embere lenni. A Nauvoo-i próbaszava-
záson elért szép eredményei ellenére nemzet szinten nem ért el komoly eredménye-
ket csakúgy, mint Hatch sem, és ezért meg kellett elégedniük a mormonok közötti 
győzteseknek a majdani Mennyek Országával. 

Üzletemberként elért sikereinek köszönhetően, egy Olimpia sikeres megszerve-
zése után, és mint jelenleg is kormányzónak, Romney-nak komolyabb esélyei van-
nak, de szembe kell még néznie egy nagy vallási akadállyal. Egy, a Rasmussen által 
végzett felmérés szerint az amerikaiaknak mintegy 38 százaléka lenne hajlandó 
mormon vallású elnökre szavazni. Bár az elemzők nagy része azt mondja, hogy az 
egyháztagság nem egy legyőzhetetlen akadály a választásig. Egyre több evangéliumi 
                                                 
6 WHALEN: The Latter-day Saints in the Modern Day World, 198-201. 
7 ANNUS: i.m. 45. 
8 WEISBERG: „A mormon for president?”, 4. 
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közösség állítja be a mormonokat mint eretnek, nem keresztyén, néha sátáni közös-
ségnek. De mivel elég konzervatívan gondolkoznak bizonyos szociális kérdések-
ben, sok ilyen evangéliumi közösség vezetője, elöljárója kezd nyitott lenni afelé, 
hogy támogassa Romney-t. Különösen is azért, mert ha teológiailag nem is min-
denben egyeznek a mormonok és a keresztyén közösségek, de talán emberileg sok-
kal több közös jellemzőjük van egymással, mint  azokkal a világi amerikai elemek-
kel, akik kizárólag az HBO Big Love (Hármastársak) műsorából tudnak róluk. A 
maradék kétségeskedés a szélsőbal oldalon pedig inkább tulajdonítható annak, hogy 
vajon Romney  tényleg véglegesen és igazándiból elásta-e a korábbi mérsékelt né-
zőpontját az abortusszal és a melegekkel kapcsolatban.  

Azonban ha a jelölésen jól szerepel, Romney vallása mindenképpen kérdés lesz 
a mérsékelt és a világi szavazók körében. Valakivel szemben kétségeket támasztani 
a hitéért, nem ugyanaz, mint a vallásos öröksége, a faji hovatartozása, vagy a neme 
miatti előítélet.  

 
Szekták varázsa9 
A New York állambeli Palmyra egy kisváros az Erie kanális mellett, Rochestertől 
20 mérföldre, északra. Nem sokban különbözik az állam nyugati részében lévő kis-
városoktól, a történelem egy apró véletlenjétől eltekintve. 1823-ban egy Moroni ne-
vű angyal elvileg meglátogatott egy 17 éves farmerfiút, név szerint Joseph Smith-t, 
akit az angyal egy Palmyrától délre fekvő hegyhez irányított, ahol később megtalál-
hatta az aranylemezekre írt Mormon könyvét. Mintegy 200 évvel később a vallás, 
melyet Joseph Smith az előzőek alapján alapított, a Jézus Krisztus Utolsó Szentjei-
nek Egyháza, közismertebb nevükön a mormonok, már több mint ötmillió taggal 
büszkélkedhet szerte az amerikai kontinensen, és több mint tizenegy millióval vi-
lágviszonylatban. Minden júliusban egy hétre több ezrük utazik Palmyrába, hogy 
megnézzék a Cumorah Hegyi Látványosságot, egy showműsort, ami hősi harcok-
ról, vészjósló prófétákról, és a hitük alapító pillanatairól szól. 

A bemutató, ami alkonyatkor kezdődik, mintegy 600 mormon önkéntest szere-
peltet majd, olyan bonyolult szereposztásban, hogy minden színésznek külön kód-
számot adnak, hogy meg tudják őket, a jelmezeiket és próbáik időpontjait külön-
böztetni. A színészek rezgő tunikákban, gyöngyözött fejdíszekben, fényes, csillogó 
dárdákkal, kardokkal és kellékekkel felszerelve lépnek színpadra, hogy hitelesen áb-
rázolják az ókori közép-amerikai embereket, akik a Mormon könyvében szerepel-
nek, s hogy óriási hömpölygő, mozgó színpadot alkossanak a hegyen. A mozgó-
színpad Lehi kivonulásával kezdődik, aki a mormonok Izraelita leszármazottja, aki 
az Új Világba emigrált, hogy Joseph Smith tudomására hozza a helyreállított evan-
gélium kijelentését. Speciális effektek teszik nyomatékossá, látványossá az egyes je-
leneteket, tíz láb magas lángok nyelik el a mormon mártírokat, és teremtenek titok-
zatos, narancssárga fényeket a környező fákon, dörgő vízzuhatagok piros fényekkel 
megvilágítva hátulról szimbolizálják a lecsurgó lávát, és más isteni büntetéseket. A 
közönséget teljesen lenyűgözi, amikor Jézus felülről berepül, kötőfékbe fogva, 
mintegy szó szerinti deus ex machina. Az évi rendszeres előadásokat állandó keresz-
tyén tiltakozások kísérik, talán érthető miért. 

                                                 
9 WORTHEN: „Sects Appeal”, 21-25. 
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Újra divatban10 
Az 1890-es nyilatkozat szerint a többnejűség egyértelműen nem fér meg a mormon 
egyházon belül, ám nem mindenki fogadta el a korábbi kinyilatkoztatáshoz képest 
ezt a fordulatot. Éppen ezért ma is csoportosulnak a mormon egyház köré olyan 
fundamentalista és magukat a Jézus Krisztus Utolsó Szentjei Egyházába sorolók, 
akik még a Jospeh Smith és a Brigham Young által kapott kijelentéseket tartják az 
egyház hivatalos dogmájának, legfőképpen a többnejűség kérdésében. Egy ilyen 
csoportosulás egyik hírhedtté vált főszereplője, vezetője Warren Jeff, mely kapcsán 
kirobbant Amerika-szerte a Jeff ügyként emlegetett botrány.  

2001-ben Warren Jeff tartotta azt az istentiszteletet, amelyen egy 14 éves lány 
esküdött meg a 19 éves unokatestvérével. Ez volt az első esküvője a menyasszony-
nak, de a vőlegénynek csak az első lett volna a további házasságainak sorában. Jeff 
úr annak a Jézus Krisztus Utolsó Szentjei Egyházának lelkésze, mely szigorúan fun-
damentalistának tartja magát. Körülbelül 10 ezer tagjával ez a legnagyobb többne-
jűséget támogató szekta, mely a mormonokból nőtte ki magát több mint 100 éve. 
November 21-én Utah állam ügyészei abban egyeztek meg, hogy Jeff urat kétrend-
beli nemi erőszakkal vádolják, mint bűnrészest. 

Az eset újra ráirányította a figyelmet a többnejűséget vallókra Amerikában. Ma-
ga a gyakorlat illegális, és széles körben megvetett. Egy 2006-os Gallup közvéle-
mény-kutatás eredményei azt mutatják, hogy az amerikaiak 93%-a nem tartja erköl-
csösnek ennek gyakorlását. A vádak és az üldözések általában elég elrettentőek vol-
tak ahhoz, hogy a gyakorlat ritka legyen. De az utóbbi időben már egyre bátrabbak 
a többnejűség hívei. Egy dolog miatt a gúny, a megvetés kölcsönös lett. Egy több-
nejűségben élő fiatalember a következőket mondta egy televíziós riport alkalmával: 
„Talán könnyebb lenne, ha hazudnék, csalnék, lopnék, mint ahogyan ti éltek. De 
nekem éppen az egynejűség ellen vannak ellenérzéseim.” Emellett a melegek háza-
sodásának kérdése is széles körben újragondolásra késztette a hagyományos erköl-
csi alapelveket. Korábban ebben az évben az HBO televíziós csatorna sugárzott 
egy sorozatot egy többnejűségben élő családról. „Nagy szerelem” címmel ment a 
műsor, és igen tiszteletre méltó nézettséggel bírt, úgy mutatta be a többnejűséget, 
mint amire inkább szükség van, nem pedig deviáns.  

Mormon fundamentalisták úgy gondolják, hogy a többnejűség-ellenes törvé-
nyek a végtelen vallásos liberalizmusnak tudhatók be. Utah állam Amerikai Polgári 
Szabadság Szövetsége is azt vallja, hogy semmi sem indokolja, hogy büntethető le-
gyen „egy privát, közös megegyezésen alapuló, felnőtt kapcsolat, ami őszintének 
mondott, vallásos hit által motivált.” 

Az elmélet, hogy a kormányzatnak nincs beleszólása felnőtt emberek megegyezé-
sen alapuló kapcsolataiba, természetesen egy nagyon erős pillére a meleg házasságért 
mozgalmaknak. A meleg házasságok ellenzői szerint az ilyen kapcsolatok intézmé-
nyesítése Amerikában olyan folyamatokat indítana el, mely utat engedne a többnejű-
ségnek, a vérfertőzésnek stb. De a mormon fundamentalisták nem akarnak „egy 
ágyba bújni” olyan bűnösökkel, mint a homoszexuálisok. Ugyanúgy a meleg kapcso-
latok törvényességéért küzdők is elhatárolják magukat a többnejűségtől. Szerintük a 
szexualitás belső ügy, míg a többnejűség súlyos szociális problémákhoz vezethet. 

                                                 
10 „Polygamy Back in Fashion”, 34-36. 
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Eddig tehát a többnejűség problémáira való reagálás inkább gyakorlati és nem 
filozófiai alapokon nyugodott. Utah államban, ahol köztudottan nagy számú a mor-
mon fundamentalista lakosság, az a hivatalos eljárás, hogy nem kell foglalkozni a 
többnejűség problémájával, hacsak nem társul a probléma vérfertőzéssel, szélhámos-
sággal vagy zaklatással. A Kanadai Igazságügyi Osztály hasonló irányú lépéseket tett 
ebben az évben, amikor azt javasolta, hogy ne tekintsék bűntettnek a gyakorlatot.  

Ahogyan a Jeff ügy is mutatja, a többnejűség mellett küzdők nehéz küzdelmet 
folytatnak a közvéleménnyel szemben. A zaklatás és az erőszakosság csak a legnyil-
vánvalóbb veszélyei a többnejűségnek. Az elmúlt évben a Phoenix New Times ar-
ról számolt be, hogy a belterjesség a mormonok között olyan generációkat hoz lét-
re, akik között egyre több a szellemileg visszamaradott vagy torzszülött gyermek. A 
mormonok fundamentalista ága emellett több mint 400 fiatalembert száműzött kö-
zösségéből. Ezeknek a fiataloknak azért kellett elhagyni a közösséget, mert morális 
vétkeket követtek el, mint például állami iskolába akartak járni. Egyesek szerint eb-
ben az is szerepet játszott, hogy nem kívánatos versenytársakat láttak bennük a le-
endő feleségek körében.  

Még egy hátráltató tény a többnejűséget vallók számára az, hogy a számok nem 
állnak mellettük. Amerikaiak milliói vallják magukat melegnek, és millióknak van-
nak meleg ismerőseik, rokonaik. A többnejűséget vallókba még belebotlani is ne-
héz, hacsak a gyakorlat nem lesz rohamosan „gyümölcsöző”. Hivatalos hangok, az-
az többnejűséget vallók számítása szerint is csak mintegy 37 ezer ilyen mormon 
fundamentalista van az Egyesült Államokban.  

 
„Többfeleséges családban nőttem fel”11 
Az alábbiakban bepillantást nyerhetünk egy nem mindennapi vallomás keretein be-
lül abba, hogy hogyan nevelkedtek, nevelkednek azon család gyermekei, akik a 
többnejűség intézményét továbbra is vallják. Megdöbbentő beszámoló ez, melyből 
látszik, hogy élet-meghatározó sérüléseket szerzett a vallomás írója, hála Istennek 
nem gyógyíthatatlanul. 

Egyike voltam annak a 13 gyereknek, akiket apánk és három anyánk nevelt fel egy többne-
jűséget támogató közösségben, Utah-ban. Fundamentalista mormonok voltunk, akik az eredeti 
mormon tanokat gyakorolták, azokat, melyeket az alapító hagyott ránk: Joseph Smith. Ez ma-
gában foglalta azt is, hogy meg kell tartanunk a vezérelveket is, mely azt is tartalmazta, hogy az 
embereknek többnejűségben kell élniük, legalább 3 feleséggel, ahhoz, hogy a mennybe kerüljenek.  

Annak ellenére, hogy tudtam ki az igazi anyám, arra kellett törekednünk, hogy mind a há-
rom anyánkkal egyformán viselkedjünk. Kifelé a családunk nagyon békésnek és csendesnek látszott, 
de a felszín alatt féltékenység és rengeteg fájdalom lakozott. Sosem ismertük el ezeket az érzéseket, 
mert azt tanultuk, hogy az érzéseinket fel kell áldoznunk. Még a nevetést és a félelmet is beleértve.  

Arra buzdítottak bennünket, hogy mindig maradjunk bájosan szelídek, és arra, hogy a tö-
kéletes engedelmesség tökéletes hitet eredményez. Ezek mögött a kedves szlogenek mögött az a tel-
jesíthetetlen feladat állt, hogy tökéletes engedelmességben kellett élnünk a próféta felé.  

 
 
 

                                                 
11 BROWN: „I grew up in a polygamist family”, 64-69. 
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Hitem elveszítése 
A fundamentalista Jézus Krisztus Utolsó Napi Szentjei-ben a próféta a földi vezető és közvetítő 
Isten és ember között. A nők azért vannak a földön, hogy szolgálják a férjeiket, és engedelmes-
kedjenek a prófétának. Ha egy nő ezt hűségesen csinálja, akkor a férje meghívja őt a mennyor-
szágba. Az asszonyok örök élete attól függött, hogy megtartják-e ezt a vezérelvet.  

A próféta egyik felelőssége volt, hogy a fiatal lányokat házasságba vezesse. Az, hogy milyen 
lesz a vezetés, attól függött, hogy mennyire viselte magát szelíden. Én nagyon próbálkoztam, hogy 
engedelmesen éljek. 14 éves koromban elkezdtem varrni az esküvői ruhámat, mert már nagyon 
vártam, hogy házasságba vezetnek. Azt reméltem, hogy nagyon fogom szeretni a leendő férjemet, 
de féltem attól, hogy olyan sorsom lesz, mint azoké, akik sosem tapasztaltak szerelmet. Amikor 
gyerek voltam Leroy Johnson volt a próféta. Roy bácsinak hívtuk. Beteges, törékeny öregember 
volt, aki arról prófétált, hogy sohasem fog meghalni, s hogy újra fiatal lesz, és úgy emeltetik fel 
majd a mennybe. Ha szelíd leszek, akkor és is mehetek majd vele. Mindig erre a dicsőséges nap-
ra vártam reménységgel és félelemmel. Vajon felemeltetem majd vagy itt maradok? 

A világ teljesen összeomlott bennem, amikor Roy bácsi egészségügyi okok miatt meghalt 
1986-ban. 93 éves volt akkor. Én 15. A televízió is felvett, ahogyan ott sírok a többi gyászoló-
val együtt. Habár én nem Roy bácsi halála miatt sírtam, a saját hitem halála miatt. Rá kellett 
jönnöm, hogy a prófétának nem volt igaza. Ha pedig nem bízhattam már a próféta szavában, 
akkor miért kellene szelídnek maradnom?  

 
Szabályok és lázadás 
Irtóztam attól, hogy higgyek az új prófétának, Rulon Jeffnek. Pedig a dolgok drasztikusan meg-
változtak az ő irányítása alatt. Megtiltott mindenféle táncot, sportokat és minden komolytalan 
cselekvést. Mindig hosszú ujjúban kellett járnunk, és hosszú alsóneműben még a legmelegebb nyá-
ri hónapokban is. Warren Jeff, Rulon fia volt az Alra Akadémia (mormon iskola) igazgatója, 
ahová én is jártam. Szigorúan betartatta apja szabályait, s még az egyszerű tökéletes engedelmes-
ségből is elviselhetetlen súlyt kovácsolt. Mindannyian féltünk tőle. A fiúkat verte, és azzal érte el 
az engedelmességet, hogy megalázott bennünket. Egyszer előráncigált egy másodikost az osztály 
elé, megragadta a bokáinál fogva, és le s fel rázta, miközben azt mondta, hogy most rázza ki be-
lőle a gonoszt. Minden reggeli áhítat alkalmával elmormolta Jeff: Maradjatok szelídek. A töké-
letes engedelmesség tökéletes hitet fog szerezni nektek. Azután adott egy listát az új szabályokról, 
aminek engedelmeskedni kellett. Ezek ilyenek és ehhez hasonlók voltak: nem lehet csíkosat vagy 
pirosat hordani. Voltak olyan napok, amikor nem volt szabad ennünk. Naponta változtatta a 
szabályokat, hogy folyamatosan félelemben tartson minket. Az egyik rendíthetetlen szabály az 
volt, hogy a lányok nem beszélhettek a fiúkkal. Ha valamelyikre ránéztél, vagy rámosolyogtál, 
akkor te voltál Jezabel, a megvetett nő. Mivel én mindig nézelődtem és mosolyogtam, állandóan 
bajba kerültem.  

Néha Jeff a hátam mögé sompolygott, megragadta a nyakamat, és úgy súgta a fülembe: Ugye 
alázatosan viselkedsz? Ez mindig borzongást váltott ki belőlem. Tudta, hogy elvesztettem a hite-
met? Amikor tizedikes voltam, Katie és én kis vízicsatát kezdeményeztünk egy pár fiúval az 
ivókútnál. Valaki elmondta a viselkedésünket, és úgy tűnt, megbocsáthatatlan bűnt követtünk 
el. Katie hirtelen el is tűnt. Azt pletykálták róla, hogy megkapta a vezetést a házasságba, 15 
éves volt ekkor. Egy öregemberhez adták feleségül, akit addig soha nem is látott. Engem a továb-
biakban kizártak, mint egy megvetettet, de nem foglalkoztam vele. Továbbra is megpróbáltam 
szelíd maradni. 
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A kitörés 
Dolgozni kezdtem a kisvárosi gyárban. Habár a kapcsolatok továbbra is tiltottak voltak, War-
ren Jefftől most már távol, könnyebb volt építeni őket. Beleestem egy fiúba a gyárból, habár tud-
tam, hogy egyszerre több lánnyal is randizgat. A „törvény” embereinek meg volt engedve, hogy 
egynél több asszonyuk is legyen. Úgy tűnt, hogy fel kell áldoznom az érzéseimet, és meg kell osz-
toznom majd másokkal ezen a férfin. Egyértelmű volt, hogy ez a kapcsolat is csak oda vezethet, 
amit a vezérelv tanít. Minél többet gondoltam a rendezendő esküvőre, annál jobban elítéltem azt.  

Teljesen kiábrándultam, amikor találkoztam Matt-tel. Bár a családja a prominens hívők 
közé tartozott, Matt sokszor megkérdőjelezte a törvényt. Összekötöttek minket a közös lázadá-
saink. Amikor 18 éves lettem, elhatároztuk, hogy összeházasodunk a próféta hozzájárulása nél-
kül. Így csendesen házasodtunk össze, csendes békességben, családi jelenlét nélkül. Emlékszem 
rá, hogy azt éreztem, most valami nagyon gonosz dolgot cselekszem. Mindent otthagytunk, és Ca-
liforniába költöztünk. Annak ellenére, hogy szabadságot szereztünk magunknak, nagyon sok 
problémánk volt.  

Klinikai eredmények bizonyítják, hogy korábbi szektatagoknak érzelmi problémáik lesz-
nek, maradnak, és gyakran szenvednek döntésképtelenségben, depresszióban, magányosság érzé-
sében, bűntudatban és állandó félelemben. Mi ezeket mind megtapasztaltuk, sőt még többet is. 
Képtelen voltam még a legkisebb dologban is döntéseket hozni. Bűnösnek éreztem magam amiatt, 
hogy elhagytam a családomat. Segíteni szerettem volna nekik, de attól is féltem, hogy egyszer eljön-
nek majd értem. 

Szégyelltem magam amiatt, hogy többnejűséget gyakorló családban nőttem fel. Mindig aggód-
tam, hogy az emberek rájönnek a múltamra, így elkezdtem mértéktelenül inni, dohányozni és 
drogozni, csak azért, hogy eviláginak nézzek ki. A gondolataimban állandóan magamat gúnyol-
tam: Nem vagy normális, hogy elszöktél! Nem maradtál szelíd, és nem engedelmeskedtél a prófé-
tának! A pokolba fogsz kerülni! 

Kerestem különböző terápiákat, de nem tudtam megnyílni. Iszonyatosan akartam hinni Is-
tenben, annak ellenére, hogy nem tudtam megmondani, mit tett értem. Próbáltam olvasni a Mor-
mon könyvét, de már nem hittem annak sem.  

Matt-nek is voltak problémái. Gyerekkori zaklatási problémáktól szenvedett, és alkoholista 
lett. Sokat veszekedtünk, és egyre inkább eltávolodtunk egymástól. Matt beiratkozott egy 30 napos 
gyógyterápiára, én pedig ahelyett, hogy segítettem volna őt, elhagytam. 20 éves koromban ott álltam 
egyedül, elváltan egy olyan világban, amivel még nem voltam kész szembesülni. Annak ellenére, hogy 
ateistának vallottam magam, gyakran imádkoztam: Istenem segíts megtalálnom az igazságot! 

 
Igazi szabadság 
Néhány évvel később kapcsolatot kezdtem egy munkatársammal, egy katolikus emberrel, neve 
Tim. Rendszeresen jártunk gyónni és különleges alkalmakkor templomba. A katolikus miséken 
találkoztam valakivel, akivel azelőtt még soha: Jézus Krisztussal. A mormonoknál a próféta 
volt a mi közbenjárónk Isten előtt, nem pedig Jézus Krisztus. A katolikus egyházban megtanul-
tam, hogy Jézust keresztre feszítették azért, hogy megfizessen a bűneimért. Ez nagyon felkeltette az 
érdeklődésemet, de nem jártam eleget templomba ahhoz, hogy megtudjam, mit is jelent ez igazán.  

Nagyon megörültünk, mikor megtudtuk, hogy áldott állapotban vagyok. Kisfiúnk született, 
és egy darabig annyira jól éreztem magam, olyan volt, mintha sínre került volna az életem. Azután 
Tim meghalt egy fertőzés következtében, amit nem kezeltetett rendesen. Arra gondoltam, hogy Isten 
valóban létezik, és nagyon haragszik rám. Ez a büntetésem azért, mert nem maradtam szelíd.  
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Depressziós lettem, és egyedül voltam egy gyerekkel. Megint elkezdtem Istenhez kiáltani: Ha 
igaz vagy, mutasd meg nekem az igazságot! Nem sokkal később találkoztam Brian-nel. A 
munkahelyemen dolgozott. Kiemelkedett a kollégáim közül. Nem bulizott, és rendszeresen temp-
lomba járt. Beszélt nekem egy gyerekklubról az ő gyülekezetében, amit Awana-nak hívnak, arra 
gondoltam, hogy jót tenne a fiamnak. Elkezdtünk ebbe a gyülekezetbe járni, és egyre több időt 
töltöttünk Brian-nel. Volt célja az életének, és megvolt benne az a nyugalom és biztonság, amire 
nekem is szükségem volt. Amikor elmondtam neki az életem történetét, elmagyarázta nekem, 
miben különbözik a mormon tanítás a Biblia tanításától. Elkezdtünk együtt imádkozni, és Is-
tent valóságosnak és teljesen másnak éreztem, mint azelőtt.  

Egyik nap Brian édesanyja valamiféle keresztségről beszélt nekem. Mivel összezavart egy ki-
csit, sok dolgot kérdeztem tőle: Mit kell tennie azért valakinek, hogy meg lehessen keresztelni? 
Kell-e valamiféle fogadalmat tenni? Mennyibe kerül? Biztosított róla, hogy a megkeresztelkedés 
ingyen van, és arról, hogy ez egy külső bizonysága egy belső elkötelezettségnek Krisztus felé. Nem 
voltam benne biztos, hogy akarom ezt az elkötelezettséget. Honnan kaptam ezt a hitet? Mindvé-
gig szelídnek és feltétlen engedelmesnek kell lennem ezután? Aztán elmagyarázta, hogy a jócsele-
kedetek nem váltanak meg bennünket. A mormonok azt tanítják, hogy sokat kell azért mun-
kálkodni, hogy a mennybe „munkáljuk” magunkat. A Biblia viszont arról beszél, hogy a Jézus 
Krisztus bevégzett munkájában való hit vált meg bennünket. Teljesen lenyűgözött a Krisztus 
evangéliumának egyszerűsége. Sírtam, mikor rájöttem, hogy úgy jöhetek Krisztushoz, ahogy va-
gyok. Nem igényel tőlem tökéletességet. Ott ültem Brian mamájával, és miután ezekről beszélget-
tünk, imádkoztam, hogy elfogadjam Krisztust megváltómnak. Pár héttel később, miután még be-
szélgettem a lelkésszel arról, hogy mit is jelent igazán, megértettem és megkeresztelkedtem.  

 
Szép befejezés 
Már öt éve annak, hogy Brian és én összeházasodtunk, és van egy közös gyermekünk is. Az 
édesanyám és a kisebbik öcsém szintén kiléptek, és velünk élnek. Imádkozunk az apámért és a 
többi testvéremért is, akik még mindig a mormon csapdájában vannak.  

Warren Jeff, a volt igazgatóm lett a következő próféta. Két évvel ezelőtt bujdosni kényszerült 
számtalan FBI ügy miatt, mint például fiatalkorú szexuális félrevezetése. Ez év májusában fel-
került az FBI tíz legjobban körözött embere listára, és augusztusban végre elfogták. Örökké há-
lás vagyok, hogy Jézus megmentett, és örök életet adott nekem. A mormonoknál csak a vezérelv 
szerint élhettem, szelídnek kellett maradnom, és a próféta iránti feltétlen engedelmességnek kellett 
élnem. Krisztusban élvezem a szabadságot, az életet, amit az ő szeretete édesít meg számomra. Is-
tennek hála már nem a vezérelv asszonya, hanem a hit asszonya vagyok.  

 
Mormonok és a nők jogai az Európai Unióban12 
A mormon felekezet amellett, hogy sokszor rossz hírével negatív elbírálásban ré-
szesül a közvélemény részéről, erkölcsi normái, melyeket nyíltan vállalnak, egyes 
esetekben pozitív befolyással bírnak a közéletre, a politikai, gazdasági életre. Az 
alábbi cikk is egy ilyen esetet taglal, melyben a mormonoknak az Európai Unió a 
nők egyenjogúságára tett javaslatait kommentálta, s kritizálta, melyben több ponton 
felhívják a figyelmet az elvilágiasodott, és a Szentírástól távol eső, már-már liberális 
jellemvonásokra. Erről olvashatunk itt egy rövidebb összefoglalót. 

                                                 
12 GARRARD: „Mormons and Women’s Rights at the UN”, 20. 
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Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza, akiket sokszor egysze-
rűen csak mormonoknak hívunk, most újra a világ színpadára lépnek. Legutóbb 
2002 februárjában hallhatott róluk világszerte mindenki, amikor a téli olimpia házi-
gazdái voltak az Utah-i Salt Lake City-ben. Mostani szerepük talán sokkal nagyobb 
jelentőségű vallási szempontból, befolyásolni szeretnék az Európai Unió nőkre és a 
velük való bánásmódra vonatkozó hivatalos irányelveket. 

Szinte már 26 éve egyfolytában több EU-s csoport dolgozza ki aprólékosan azt 
az irányelv rendszert, mely megállapodás kíván lenni a nőkkel szembeni bármine-
mű megkülönböztetés felszámolására (Convention on the Elimination of All 
Forms of Discrimination Against Woman, továbbiakban CEDAW). De mit tartal-
maz nagy vonalakban a CEDAW? 

A célja az, hogy megváltoztassa a férfival és a nővel szemben tanúsított szociá-
lis és kulturális sablonokat, hogy minden előítéletet, szokást és gyakorlatot eltöröl-
jön, ami azon az elven alapszik, hogy bármelyik alá vagy fölérendeltje lehet a másik-
nak, vagy bármilyen sztereotípiával illethet bármelyik nemet. Továbbá azt tűzte ki 
célul, hogy biztosítsa a családon belüli nevelésben az anyaság helyes értelmezését 
mint szociális funkciót, és  hangsúlyozza, hogy mind a nőnek, mind a férfinak kö-
zös felelőssége a közös gyermekeik helyes módon való felnevelése.  

Komoly hangsúlyt helyez a dokumentum végén arra, hogy minden módszert 
meg kell ragadni annak érdekében, a törvényhozást is beleértve, hogy a nőkkel való 
kereskedelem és a prostitúció gyakorlata megszűnhessen.  

A megállapodás dokumentuma egy preambulumból és harminc fejezetből áll 
össze. Az első 16 fejezet a megállapodás céljait, a fennmaradó részek pedig a célok 
elérése érdekében megteendő lépéseket taglalja, többek között egy bizottság létre-
hozását is, mely ellenőrzi a folyamat menetét, értékel és javaslatokat tesz a további 
lépésekre…  

…A  CEDAW 170 országban került aláírásra. Érdekes, hogy a mormon egyház 
elnökségétől nem érkezett semmilyen értékelés vagy tiltakozás a dokumentum el-
len, egyes, nagy megbecsülésnek és elismerésnek örvendő mormon „tekintély”-től 
és aktivistától igen. 

 
A családról… 
A CEDAW állítja, hogy a nőnek ugyanolyan joga kell legyen ahhoz, hogy belépjen 
egy házasságba, mint a férfinak, de nem jelöli meg a család fogalmát. A mormonok 
szeretnék tisztába tenni, hogy a férfi és a nő között történő házassági kapcsolat Is-
tentől rendelt dolog, és hogy Isten azt parancsolta, hogy ez a teremtéstől fogva ren-
delt szent kapcsolat csakis férfi és nő között gyakorolható, törvényesen csak ők le-
hetnek férj és feleség. 

 
Családtervezési jogok 
A CEDAW azt hangsúlyozza, hogy a férfi és a nő egyenlőségére alapozva biztosíta-
ni kell a nők számára minden egészségügyi szolgáltatást, mely a családtervezést 
szolgálja. A mormon aktivisták számára ez a nyelvezet igen gyanús: Működésükben 
családellenes társadalmi szervezetek szoktak ilyen nyelvezetet használni, melyben 
gyakran előjönnek ilyen kifejezések, mint: szaporodással kapcsolatos egészségügyi 
szolgáltatások (abortusz), eltérő családformák (homoszexuális családok), és az, 
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hogy a hagyományos családi formát úgy állítják be, mintha annak káros hatása len-
ne a gyermekekre nézve, és attól óvni kellene őket.  

A mormon kiáltvány taglalja, hogy a halandó élet úgy teremtetett, hogy azt Is-
ten szabja meg az embernek. Ennek ellenére nem bántjuk azokat, akiken abortuszt 
követnek el indokoltan, azaz nemi erőszak esetén, vérfertőzéskor vagy pedig az 
anya életének megmentése érdekében.  

 
Homoszexualitással kapcsolatban 
Külön kifogásként említik meg a mormon kritikusok, hogy a CEDAW nem említi 
a homoszexualitást, és úgy tűnik, annak semmilyen formája ellen nem próbál küz-
deni.  

 
Egy modern próféta világméretűvé válása13 
Amikor dolgozatommal 2002-ben és előtte szemináriumi dolgozatok kapcsán fog-
lalkozni kezdtem, egyik motivációm az volt, hogy a mormonok dinamikusnak 
mondott fejlődésük miatt potenciálisan Magyarországon is komoly létszámra szá-
míthattak. Az azóta eltelt évek azonban ezt nem támasztják alá, hiszen ahogyan 
dolgozatom elején is összevetettem a korábbi statisztikai adatokat a legutóbbiakkal, 
az derült ki, hogy számuk nemhogy nőtt vagy stagnált volna, hanem úgy tűnik, 
csökkent. Mégis mindig úgy emlegetik a mormonokat, mint az egyik világvallást, s 
hogy óriási világszervezetük mindig egyre nagyobb és nagyobb lesz. Az alábbiak-
ban ismertetett tanulmány azt vizsgálja, hogy a statisztikai adatok fényében valóban 
világméretű vallásról beszélhetünk-e a mormonok kapcsán? 

Mint minden más vallás, Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 
mindig is félőn én gyöngéden szeretni fogja azokat a helyeket, melyek a vallás létre-
jöttéhez kötődnek. Most nemcsak a New York állambeli helyekről beszélek, ahol a 
próféta Joseph Smith elmondása szerint látomásban részesült (1820-ban), s aztán 
egy teljesen új írásos kijelentést kapott, vagy nemcsak a hitük leglátványosabb he-
lyére, mely Utah államban a mai vezetőségnek is helyet ad, ahol a mormon úttörők 
menedéket találtak. Ugyanúgy kedves a mormon hívőknek Anglia északi és közép-
ső része is, ahol miután részesült a látomásokban, a vallás sok új megtérttel gazda-
godott.  

Azokban a korai napokban azok a fiatal britek, akik befogadták a mormon ta-
nításokat, azt az útmutatást kapták, hogy hajózzanak nyugatra, és csatlakozzanak az 
egyre növekvő „szentek” csapatához, akik Jézus második eljövetelére készültek, 
ami nem sokkal azután volt várható az új ígéret földjén, az Egyesült Államokban.  

Most azonban, a fényes gyarapodás időszaka után a mormon mozgalom más 
irányt vesz: mialatt továbbra is a központból, Salt Lake Cityből irányítanak min-
dent, a vallás szinte minden országban megvetette már a lábát, és így a különleges 
amerikai egyháztagság már elvesztette varázsát. Például Anglia észak-nyugati részén 
élő mormonok azt akarják, hogy az újonnan betértek maradjanak, és az ottani saját 
új építésű templomukat használhassák, sőt a lelkes fiatal misszionáriusaik ugyan-
olyan szívesen maradnak angolok, dánok, mint lennének amerikaiak. És szinte 
nincs olyan hely, ahová ma már nem érnek el a hittérítőik (még akár Mongóliába is). 

                                                 
13 „A Modern Prophet Goes Global”, 37-38. 
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Rodney Stark, amerikai szociológus 20 éve azt a kijelentést tette, hogy a mor-
mon hit jó úton jár afelé, hogy az első világvallás legyen, melyet Mohamed óta ala-
pítottak. Úgy számította, hogy a tagok létszáma a XXI. század második felére eléri 
majd a 260 milliót.  

Azóta azonban a növekedés mértéke alábbhagyott, mindazonáltal még mindig 
jelentősnek mondható egy-két keresztyén felekezethez hasonlítva. A kérdés pedig, 
hogy világvallásnak tekinthető-e vagy csak egy amerikai vallásnak sok országon kí-
vüli hívővel, még mindig vita tárgya. A brit Durham Egyetem professzora, Douglas 
Davies állítása szerint a mormonok túlságosan központosítottak ahhoz, hogy világ-
vallásnak nevezhessük őket. Talán ha különböző kontinensek és kultúrák saját 
profillal rendelkező vallásgyakorlással rendelkezhetnének, akkor talán lehetne világ-
méretű vallásnak nevezni, úgy, mint a buddhizmust vagy az iszlámot.  

Egyelőre azonban a mormonok így olyan paradox helyzetben vannak, hogy sok 
nemzetközi névjegyet hord magukon a vallás, de ezalatt a totális középpontja mégis 
Amerikában található sok-sok taggal a világ minden táján. Például, mikor a mormo-
nok az évente kétszer megrendezésre kerülő világkonferenciájukat tartják Salt Lake 
Cityben, akkor a 21 ezer fős tömeg nagy része amerikai nemzetiségű, habár a szer-
vezők mindig büszkén jelentik ki, hogy az eseményeket 86 nyelvre fordítják le, és 
közvetítik világszerte. A Mormon könyve pedig, amit Joseph Smith fordított, leg-
alábbis részeiben, 105 nyelvre van már lefordítva.  

A legismertebb hívei a vallásnak, Mitt Roomney, a massachusettsi kormányzó, 
és legközelebbi esélyes elnök, illetve Brandon Flowers, a Killer rockegyüttes híres 
énekese, mind-mind amerikaiak. A 12 apostol köréből, akik a vallás legbelsőbb ve-
zetői, csak egyvalaki született az Egyesült Államokon kívül, és legtöbbjük Utah ál-
lamból származik. De figyelemre méltó az a tendencia, hogy főleg a spanyol és por-
tugál nyelvet beszélő országokból egyre többen kapaszkodnak felfelé a ranglétrán. 
Egy a vének 70-es tanácsából pedig japán, egy másik pedig brit származású. 

Akárhová is fejlődik ez a vallás, a közép-nyugati ízét mindig meg fogja tartani, 
csakúgy, mint a különleges keverékét a konzervativizmusnak, filantrópiának, továb-
bá a világ felé gyanakvását, és határok nélküli elkötelezettségét egy nagy csomó hie-
delemnek. A mozgalom elnöke, aki hivatalból próféta, egy tévedhetetlen amerikai 
figura, a 96 éves Gordon Hickley. Elutazott már a világ minden szegletére, és irá-
nyította már a mormon templomok nagyszámú építkezését, olyan épületeket te-
remtve ezzel, ahol a szentségeiket csakúgy, mint a házasságot és a másokért való 
keresztséget gyakorolhatják.  

A hit leggyorsabb fejlődése Latin-Amerikában ment végbe, ahol a bennszülött 
amerikaiak örömmel fogadták az új tanítást, miszerint Izráel elveszett törzsének le-
származottai. A római katolikus egyház pedig túlságosan nagy ahhoz, hogy az ilye-
nekről álmodozó juhait dédelgesse. A világ mintegy 12,7 millió mormonjából Bra-
zíliában és Mexikóban is egyaránt 1-1 millió található. A volt szovjet államokban 
szintén nagyon népszerű az előző vallások rossz szervezettsége miatt. Bár a gyakor-
lat egyelőre még nem igazolja a várt eredményeket, hiszen 19 ezer hívő van Orosz-
országban és 10 ezer Ukrajnában.  

Vajon miért vonzanak a mormonok olyan sok embert, más vallások meg miért 
nem? Talán az amerikai gazdagság, fényűzés az oka, az egészség, józanság, ami 
ijesztően hiányzik egy afrikai vagy mexikói nyomornegyedből? Mr. Davies szerint a 
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legellenállhatatlanabb dolog az a bizonyosság, hogy a halál már legyőzetett, és a hí-
vők már teljes bizonyossággal tekinthetnek az örök élet felé (a házastársaikkal 
együtt), a halottakért való keresztséggel pedig már elvesztett szeretteiket is meg-
menthetik. Margaret Barker, metodista tudós szerint pedig az nagyon vonzó, hogy 
a prófécia és az isteni kijelentés nemcsak egyszer történt meg, hanem az isteni irá-
nyítás a napokban is zajlik.  

Annak ellenére, hogy a világ vezetőivel jó kapcsolatot ápolnak, a mormonok 
növekedése nem mindig örvendetes esemény a világ szemében. Alexander Lebed, 
egy orosz politikus korábban azt nyilatkozta, hogy be kellene tiltani őket. Az iszlám 
országokban pedig a mormonok is ugyanolyan kellemetlenségekkel szembesülnek, 
mint más nem muszlim vallások. De érdekes módon ennek a két vallásnak mégis 
vannak közös vonásai. A mormonok is hiszik az Ábrahámmal kötött szövetséget, 
és a Názáreti Jézus üzenetét, melyet későbbi nemzedékek meghamisítottak, és csak 
a saját prófétájuk tette helyre azokat. A mormonok is mind prédikátorai lesznek az 
eljövendő harmadik millenniumnak. 

 
Mormonok és protestánsok, akik marják egymást a filmek és a politika mi-
att14 
Nálunk Magyarországon még nem, de az Egyesült Államokban már állandó a mor-
monok és a keresztyén felekezetek vagy protestánsok ellentéte. Ez a feszültség je-
len van a politikában, közéletben, de még a szórakoztatóiparban is, ezzel foglalko-
zik az alábbi rész. 

A Da Vinci Kód nem az egyetlen film volt, mely felborzolta a protestánsok és 
vallásosok kedélyeit ezen a tavaszon. Néhány moziba járót szintén meglepett a 
States of Grace, mely filmről azt állítják, hogy mérföldkő a keresztyén mozigyártás 
életében. A film zenéjét a híres gospel művész, Kirk Franklin szállította. Később 
kiderült az is, hogy a film a „2000” című film folytatása, ami egy mormon filmgyár-
tótól származik, név szerint Richard Dutchertől, akinek a nevéhez fűződik még a 
God’s Army. Mindkét utóbbi film a mormon misszionáriusokról szól.  

A moziba járók San Diegoban különösen is meglepődtek, mikor egy jegyárus 
megkérdezte tőlük: „Önök keresztyének?”. Miután igennel válaszoltak, elmondta, 
hogy fontos tudniuk, a State’s of Grace-t sokan keresztyén filmnek mondják, de való-
jában mormonokról szól. 

A felháborodott „Szentek” a kontinens nyugati feléről megrohanták a mozikat, 
készen arra, hogy ilyen transzparensekkel tiltakozzanak: „A mormonok is  (sze-
retik) Jézust”, vagy ,,A mormonok is keresztyének”. A vetítés szervezői persze csak 
az utolsó pillanatokban vonultak ki, hogy megnyugtassák a protestálókat. 

„Nagyon ideges voltam”, nyilatkozta Steven Greenstreet, egy másik mormon 
filmkészítő, aki segített a tiltakozás megszervezésében. „Nem biztos, hogy a legke-
resztyénibb módon kezeltük a problémát. Utólag úgy látjuk, jobb lett volna, ha a 
másik orcánkat is odatartjuk”. 

A mormonoknak több okuk is van, hogy felháborodjanak. Az HBO-n nézhető 
dráma-sorozat, a Big Love (Hármastársak), ami egy többnejűségben élő családról 
szól, és egyik epizódja azt mutatja be, hogyan kerítették kézre a hírhedtté vált 

                                                 
14 OLSEN: „Latter-Day Complaints”, 50. 
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poligámista Warren Jeffet. A sorozat szélsőségesen fundamentalistának ábrázolja a 
mormon egyházát. Mindezek a mormon felekezet médiaszakembereit arra késztet-
ték, hogy elkeseredett küzdelmet folytassanak egyházuk jó híréért, s hogy a világ 
médiumait emlékeztessék arra, hogy a mormonok maguk is elítélik a többnejűséget 
az 1890-es kinyilatkoztatás óta. 

Ez azonban nem hat meg olyanokat, mint Andrew Napolitano a Fox News-
ból, aki bár mint Utah-i államügyész leplezte le Jeffet, ő mégis annak mormon kö-
tődéseit hangsúlyozza. Vagy nem hatja meg a CNN-t, hogy olyan összemontírozott 
képen mutassák be Jeffet, ahol a háttérben a Salt Lake City-i Templom áll.  

A mormon illetékesek szüntelen kérdezgetésére pedig elmondták, hogy „nincs 
miért kommentálnunk egy olyan törvényes eljárást, mely egy olyan csoport ellen 
történt, amihez az egyházunknak semmilyen szinten nincs köze”. 

További kellemetlen kérdéseket várhatnak a mormonok, különösen azért, mert 
a massachusettsi kormányzó, Mitt Romney indulni szándékozik az elnöki posztért. 
Emlékezve arra, hogy a mormonok egészen 1978-ig nem engedtek feketéket a pap-
ságukba, egy kritikus ezt jegyezte meg: „Nos, kíváncsi lennék, hogy Mr. Romney 
hogyan is áll az emberi faj egyenlőségére vonatkozó kérdéssel, különösen az 1978 
előtti esztendők fényében, vagy más hasonló kérdésekkel.” 

Ez a bizonyos kritikus Ted Kennedy volt, és a kérdést Romney 1994-es szená-
tusi kampányának időszakában szögezte a leendő kormányzónak. Miután Romney 
megtalálta a közös hangot John F. Kennedy-vel az 1960-as elnökválasztás kapcsán, 
a Kennedy-ek megnyugodtak.  

De a protestánsok nem maradnak veszteg, nyilatkozta Robert Novak újságíró, 
aki szerint elszántak lesznek, mondván, hogy nem lehetséges az, hogy Romney bár-
milyen szinten is megnyerje őket. Névtelen, de prominens körökből származó pro-
testáns keresztyéneket idézett, akik szerint hitük több milliós követői megnyerhe-
tetlenek Romney számára, és nem fognak rá szavazni, kizárólag azért, mert Rom-
ney a Jézus Krisztus Utolsó Szentjei Egyházának a tagja.  

A protestánsok nemzeti szövetségétől (National Association os Evangelicals) 
Richard Cizik nyilatkozta a The Washington Monthly újságnak: A legtöbb protes-
táns még mindig úgy tekint a mormonokra mint egy szektára.  

 
Egy személyes találkozás tanulságai 
Dolgozatom első részében nem szerepelt, de mai vonatkozásként most mégis fon-
tosnak tartom leírni egy személyes találkozás benyomásait. A találkozóra 2003-ban 
került sor Debrecenben. Az utcán magam szólítottam meg őket, mondván, szeret-
nék többet megtudni róluk, nem titkolva, hogy reformátusként ezzel a témával fog-
lalkozom szakdolgozat szinten. Ketten voltak, mint általában a mormon misszioná-
riusok. Érdekesnek találtam, hogy rövid kapcsolattartásunk ideje alatt ez csöppet 
sem zavarta őket, hanem „ártalmatlannak” nem mondható szándékom ellenére is 
végig missziós területként kezeltek. Telefonszámcsere után ők ajánlották, hogy ke-
resni fognak, nem baj, ha nem érnek utol, majd újra és újra próbálkoznak. Így is 
történt, s mire létrejött a találkozó, több időpont variáción is átestünk. Meg kell je-
gyeznem a hihetetlen rugalmasságot és türelmességet részükről, melyet tapasztal-
tam. Belvárosi találkozónk után a debreceni központjukba kísértek el, utazásunkra 
pedig a tömegközlekedést vettük igénybe, és amerikai származásuk ellenére, nem 
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hatalmas luxusautóval vártak. Megszégyenítő volt az a gondosság és vendégszere-
tet, amivel végigvezettek a központon, s bemutattak minden kollégájuknak. A köz-
pont nem nagy, egy-két irodából, szálláshelyből és tantermekből áll. A tantermek is 
missziós célt szolgálnak, ingyenes nyelviskolát hirdetnek meg bennük, ahol maguk 
a misszionáriusok gyakorolnak a diákokkal, remélve, hogy közösségükben „ragad” 
valaki. Jellemző egyébként, hogy az oktatás tananyagában sok a keresztyén vonás, 
ének és erkölcsi érték.  

Beszélgetésünkben sok kérdést tettem fel a legfurcsább mormon dogmákról 
(többnejűség, Isten nőneműsége, négerek stb.), melyekre folyamatosan azt a választ 
kaptam, hogy ezek régi dogmák, de nem jelennek meg a mindennapi vallásgyakor-
latban. Ami a lényeges, az benne van a Mormon könyvében és a Bibliában. Kaptam 
tőlük Mormon könyvét is, s felajánlották, hogy segítenek annak tanulmányozásá-
ban, ha kérdésem lenne, keressem fel őket nyugodtan. Elmondták, hogy a könyv 
olvasása ne úgy történjen, mint egy regénynél, csak úgy van értelme, ha tényleg meg 
akarom érteni, ezért előtte és utána is próbáljak meg imádkozni, hogy Isten nyissa 
fel az értelmemet, hogy megértsem azt, amit olvasok. Kérdeztem őket a munkájuk-
ról. Általában kettesével dolgoznak, és két évre érkeznek egy-egy idegen országba. 
Itt-tartózkodásukat vagy a család vagy ők maguk finanszírozzák meg úgy, hogy 
előtte dolgoznak érte. A kettes csoport úgy épül fel, hogy van egy „senior”, akinek 
van már itt töltött tapasztalata, általában egy éve tartózkodik az országban. A másik 
tulajdonképpen egy évig tanulgat a senior mellett, ő szinte alig szólt a beszélgeté-
sekben is. A következő évben, amikor a senior hazamegy, a másik lesz egy újonnan 
érkezettnek a seniora.  

Ideérkezésüket hosszas, minimum 3 hónapos felkészülés előzi meg, amikor az 
adott ország nyelvét sajátítják el, melyet meglepően jól beszélnek. Többször aján-
lottam, hogy beszélgethetünk angolul is, de ők ragaszkodtak a saját anyanyelvem-
hez. A felkészülési időszakban tanulmányozzák a célország történelmét, gazdasági 
helyzetét, politikai struktúráját is. Az „én misszionáriusaim” például meglepően jól 
tájékozottak voltak az átkos 40 év által okozott társadalmi problémákról. Őket pél-
dául egy Magyarországról elszármazott készítette fel. Beszélgetésünk végén felaján-
lották, hogy imádkoznak értem, és megkérdezték, hogy kereshetnek-e majd telefo-
non, s ha igen milyen napokon, vagy milyen időpontokban nem zavarnának. Rövid 
kapcsolatunk ideje alatt egyáltalán nem éreztem a „jehovás” tolakodást és rámenős-
séget, s mikor a tantételeink különbözősége került terítékre, hangsúlyozták, hogy 
Jézus Krisztus áldozata és ismerete a lényeg. Sok pontján a beszélgetésnek megdől-
ni láttam dolgozatom azon megállapítását, mely szerint a mormonok nem keresz-
tyén felekezet, azonban óvatosabb megállapításra kell jutnunk, hiszen tantételeik 
alapján egyértelműen nem sorolhatjuk őket a keresztyén felekezetek közé. Állás-
pontomat tehát továbbra is fenntartom, azonban nyitottnak kell lenni a közöttük 
jelentkező pozitív változások meglátására. Dolgozatom és értékelésem alapja az 
Írás: „Mert más alapot senki sem vethet a meglevőn kívül, amely a Jézus Krisztus. Azt pedig, 
hogy ki mit épít erre az alapra:…az a nap fogja világossá tenni, mivel tűzben jelenik meg, és 
akkor mindenkinek a munkája nyilvánvalóvá lesz; és hogy kinek mit ér a munkája, azt a tűz 
fogja kipróbálni.” (1Kor 3,11-13). 


