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Bán Tamás

"Jézus Krisztus Mai Szentjei"

Mormonok Magyarországon
A múlt század elején az Egyesült Államokban - a nagyszámú bevándorlás és az ala-

pokmányban deklarált vallásszabadságnak köszönhetően - a legkülönfélébb vallásfele-
kezetek leltek otthonra, a zűrzavar, az egymás elleni agitáció pedig folytonos volt kö-
zöttük. "Mit tegyek? E sok felekezet közül vajon melyiknek van igaza? Vagy talán mind-
annyian tévednek?" - tette föl magának mind gyakrabban a kérdést a fiatal Joseph Smith,
anélkül, hogy sejtette volna, kételyei egy új valláshoz vezetik el. Az első fogódzót Ja-
kab apostol levelében találta meg: "Ha valaki közületek bölcsességben szenved hiányt,
kérje Istentől, aki szívesen ad mindenkinek anélkül, hogy szemére vetné, s meg is kap-
ja, csak hittel kérje, egy csöppet sem kételkedve." Megfogadta a Szentírás szavait, és
egy napon eljött hozzá Isten hírnöke, Moroni angyal, akitől megtudta, hogy van vala-
hol egy aranytáblákra írott könyv elrejtve, melyben e földrész lakóinak története áll: ...
i.e. 600 körül, közvetlenül a babiloni fogság előtt, a József törzséből származó Leni pró-
féta, megjövendölve Jeruzsálem pusztulását, háza népét és barátait egy bárkán Ameri-
kába menekítette, ahol le is telepedtek. Lehi halála után az időközben megsokasodott
"menekültek" kétfelé váltak: a dolgos, istenfélő nefitákra, és a bálványimádó, hiteha-
gyott lámánitákra. Ez utóbbiakat az Úr azzal büntette, hogy bőrük színét megsötétítet-
te, és visszasüllyesztette őket vademberekké. Belőlük lettek az indiánok, kiket e föld-
rész őslakóinak tartanak. Különbözőségük miatt kibékíthetelen viszály támadt a két test-
vérnép között, mely úgy látszott, hogy sohasem akar véget érni. E háborúskodás idején
a nefiták között megjelent Jézus, mégpedig rögtön azután, hogy Palesztinában megfe-
szítették és feltámadott. Ugyanazt hirdette és tanította, amit a zsidóknál, ígéretet tett az
"Új Jeruzsálemre" az amerikai kontinensen, ám szavai a nefitáknál sem találtak meg-
hallgatásra. Korholták népüket a próféták, különösen Mormon próféta, aki a legszigo-
rúbb volt közöttük, és akit az Úr azzal a feladattal bízott meg, hogy gyűjtse össze és
vésse aranylemezekre népének krónikáját. Az Úr végül elveszítette türelmét, elhagyta
választott népét, akik végül mind áldozatul estek a gyűlölködő lámánitáknak. A nefiták
közül legtovább Mormon próféta fia, Moroni élt, aki i.e. 400 körül befejezte népének
történetét, lepecsételte a szent táblákat, és elásta őket a ma New York állambeli Kumo-
ra-dombon. Csaknem másfél ezer év múltán jelent meg tehát Moroni a kiválasztott Jo-
seph Smith nevű napszámoslegénynél, hogy az az aranytáblákat napvilágra hozza, és
üzenetüket /"Mormon Könyve"/ 1830-ban eljuttassa az emberekhez. "Hisszük, hogy a
Biblia Isten szava ... Hisszük, hogy a Mormon Könyve is Isten szava." Ez a rövid el-
őtörténete a J. Smith által, isteni kinyilatkoztatásra alapított új vallásnak és egyháznak,
melynek tagjait - minden "mai szentet" - egyszerűen csak mormonoknak hívjuk.

Hierarchikus-centralizált egyházszervezet épült ki, élén a prófétával /ma Ezra Taft
Bensőn/ és az őt körülvevő 12 apostollal. Hivatásos papi rendre azonban nem volt szük-
ség, ugyanis a nők és a kiskorúak kivételével valamennyi mormon papi hivatást lát el.
Pontosabban: a fiú gyermekeket kb. 8 éves korukban Áron-papokká, illetve 17 évesen
Melkhizédek-papokká szentelik. A papi méltóságokat választják, nekik tehát világi fog-
lalkozásuk mellett kell ellátniuk e funkciójukat. A mormon egyház alapsejtje a család,
így több család együttese alkotja a gyülekezetet, élén választott püspökével. A gyüleke-
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zeten belül mindenkinek van feladata, amit a férfiak a papság, a nők a Női Segítő Egy-
let, a gyermekek pedig a Vasárnapi Iskola keretében gyakorolnak.

A mormonokat környezetük elejétől fogva gyanakvással szemlélte, ami állandó ül-
döztetéshez, és gyakori kényszerű vándorláshoz vezetett. Magát Smith-t 1844-ben, az
Illionis állambeli Carthase-ban meglincselték. "Jézus Krisztus Mai Szentjei-nek élére
ekkor Brigham Young állt, aki Mózesként vezette vándorló népét. Azonban bárhol te-
lepedtek is le, szigorúan zárt közösségükkel, fegyelmezett életvitelükkel azonnal kirít-
tak a nem-mormonok közül - a nemtetszéshez pedig ez elegendő volt. Körülbelül 15
ezren lehettek, amikor vándorlásaik során, 1847-ben megérkeztek az "ígéret Földjére",
a mai Utah állam területére. Hozzáfogtak, hogy felépítsék Új Jeruzsálemet, és a pusz-
tából, a semmiből önfeláldozó munkával virágzó Paradicsomot teremtettek. "Hisszük,
hogy Sión /Új Jeruzsálem/ az amerikai kontinensen fog felépülni."

Ettől fogva Utah állam valóságos turbinaként szívja magába az új híveket. Tömege-
sen vándorolnak be hozzájuk az Ovilágból, és azért csak innen, mert az amerikaiak még
továbbra sem barátkoztak meg velük. Ennek igazi okát nehéz lenne megmondani. Ta-
lán az indiánokkal - mint testvéméppel - való jó viszonyuk, talán a többnejűség, mint
a legtöbbünkben egyedül felrémlő "ismérv" a mormon szó hallatán.

Smith a vallásalapítás pillanatától kezdve többnejűségben élt, s ugyanígy a mormon
egyház vezetői, és a többi mormon pap közül is sokan. Yuong próféta egyidejűleg vagy
két tucat asszonyt tartott, főként néhai hittársainak özvegyeit. Ez egyrészt természetes
volt, hiszen a bibliai zsidóság is poligám volt, másrészt pedig fontos szereppel bírt a
mormon családok életében. Egyszerre több felesége /több családja!/ ugyanis csak az ar-
ra alkalmas, kiválasztott személynek lehetett. Ezekre a kiválasztottakra szükség volt, hi-
szen a vallás társadalmi bázisának bővítése mint egyik főcél - amiért a családfők misz-
sziós munkájuk miatt gyakran voltak távol családjuktól -, és a nagycsaládos eszmény-
kép egyaránt megkövetelte őket. A családfők távollétekor - ami gyakran éveket jelen-
tett - az otthonmaradottakra hárult a feladat, hogy a családok irányítását, gondozását el-
lássák. Erős társadalmi nyomásra végül a XX. század végén törvény születik, mely sze-
rint a többnejűségben élők nem csupán amerikai állampolgárságukat veszítik el, hanem
szabadságuktól is meg kell őket fosztani. A mormonok a fő célt, vallásuk fennmaradá-
sát nem veszítik szem elől, ezért kompromisszumot kötnek. "Királyoknak, államfőknek,
uralkodóknak és elöljáróknak alávetjük magunkat. A törvénynek engedelmeskedünk,
tiszteljük és fenntartjuk azt." így válhatott 1896-ban Utah állam az Egyesült Államok
tagállamává.

Ahogy haladtak előre az időben, úgy a XX. századi Amerikában is megtalálták a he-
lyüket, nincstelenekből vagyonosokká, üldözöttekből polgárokká váltak. Korábbi zárt
rendszerük felbomlott, szétáramlottak Amerikában, sőt Amerikából is, ám ugyanakkor
közösségüket nem adták föl. Ebben a közösségben pedig a család, a családgondozás
alapvető fontosságai bír. A családfő elsődleges vallási kötelessége, hogy a családban
helyt álljon, magatartásával mintául szolgáljon. A gyülekezet által választott családláto-
gatók rendszeresen felkeresik a családokat, és nemcsak a szűköknek adnak tanácsokat
nevelési, hitbéli gondjaikban, hanem a gyerekekkel is elbeszélgetnek. Minden család
hetente egy estét közös beszélgetéssel tölt, erősítve ezzel belső összetartásukat, a bizal-
mat egymás iránt. Mivel a mormonok úgy tartják, hogy hitükbe nem lehet "beleszület-
ni" - tehát a gyermekeket születésükkor nem keresztelik meg -, ezért csak nevelési rend-
szerük lehet a garancia, hogy leszármazóik is mormon hitre térnek.

Az alapítástól kezdve hetente vannak gyülekezeti találkozók. Ezeken a püspök által
kijelölt személyek tartanak beszédet, mely nem azonos a prédikációval, hanem szemé-
lyes jellegű és bármely tárgyról szólhat. Minden hónap első vasárnapján pedig a gyü-
lekezetből bárki tarthat úgynevezett "magánvallomást", melyben saját életéről beszél:
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mit jelent számára a hit, mit a mormon közösséghez tartozás a mindennapokban, mi-
lyen gondjai vannak, miben vár a közösségtől tanácsot, segítséget.

A mormonok hitelvekről, teológiai kérdésekről nem vitatkoznak, ezért az "eltévelye-
dés", az eretnekség fogalmát sem ismerik. "Igényt tartunk arra a kiváltságra, hogy a
Mindenható Istent saját lelkiismeretünk szerint imádhassuk, és mi is megadjuk minden
embernek ezt a kiváltságot. Vagyis azt, hogy ott és úgy imádhassa, ahogy az neki jól-
esik." Alapvető azonban, hogy minden mormon higgyen Isten, az ő Fia és a Szentlélek
/három különböző személy!/kinyilatkoztatásain kívül a "helyesen fordított" Szentírásban,
a Mormon Könyvében, valamint a Smith által lejegyzett "Doktrína és Szövetségesek",
illetve a "Nagy értékű Gyöngy" c. művekben foglaltakban. Ezek szerint nem ismerik
sem az eredendő bűnt, sem az eleve elrendelést, ám kiemelkedő jelentőségű a bűnbá-
nat, a bűnbocsánat és a bűnhődés fogalma.

"Jézus Krisztus Mai Szentjei" 1987-ben az Állami Egyházügyi Hivatal meghívására
jöttek Magyarországra, és több, mint egy évig folytak a tárgyalások, amíg 1988. júni-
us 1-én egyházukat nálunk is törvényesen elismerték. Bizonyára sokakban felmerül a
kérdés: miért jó ez nekünk, szükségünk van-e rájuk? Ha a választ a mormon egyház
köztudottan jókora vagyonát szem előtt tartva, az esetleges gazdasági előnyökben vagy
más egyéb "kézzelfogható" dologban keressük, úgy valószínűleg rossz nyomon járunk.
A mintegy hétmillió mormon hívőből az ötven magyarországit megkérdezve azt hall-
juk, hogy többnek, jobbnak érzik magukat, mióta ezzel a vallással találkoztak. Az él-
vezeti cikkektől /szeszes ital, kávé, cigaretta/ való tartózkodás, a fegyelmezett életmód,
személyiségük hit általi alakítása nem csupán önmagukat, hanem emberi kapcsolataikat
is gazdagítja. Fontosnak tartják, hogy hallassák szavukat, ha hitelveikkel ellentétes je-
lenségeket tapasztalnak. így többek között az erdélyi menekültek és a társadalom rászo-
rulói érdekében is.

Ahhoz, hogy kérdésünkre, "Miért jó ez nekünk?", választ kaphassunk, nem kell mor-
monná lennünk. Elég, ha észrevesszük azokat a magukkal hozott értékeket - így példá-
ul a családi élet, a gyermeknevelés, a közösség önzetlen szo^álata terén -, ahol mi sok-
szor valóban szegényebbnek, és mindenképpen eszköztelenebbnek tűnünk. Tekintsük
őket annak, amik: újabb színfolt vallási térképünkön.

Lantjátékos


