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SzabadkQm_vesség: egy régi-új civil erQ Kubában

Kubában évszázadok óta különleges szerepet tölt be és jelentQs társadalmi tQkével bír egy 
olyan közösség, amelynek jelentQségét csupán az új évezredben kezdik el felfedezni a ku-
tatók: a szabadkQm_vesség jelképei1 szinte minden egyes kubai településen fellelhetQk, 
összejöveteleiket a 18. századtól kezdve politikai rendszerektQl függetlenül folyamatosan 
megtartják, és olyan összetartó, m_velt és öntudatos közösséget nevelnek ki a kubai társada-
lom különbözQ rétegeibQl származó tagságukból, amely akár a jövQ civil vezetQit is adhatja.

A karibi államban kialakult, erQs gyökerekkel rendelkezQ szervezet megismeréséhez 
elengedhetetlen néhány mondatban taglalni a szabadkQm_vesség mibenlétét, létrejöttének 
okait, illetve vázolni a fQbb történelmi eseményeket, amelyek elvezetnek napjaink kubai 
páholyai jelentQségének felméréséhez.

Bár eredete nem tisztázott, a szabadkQm_vesség tekinthetQ a templomos lovagrend 
titkos utódjának, a középkori céhek folytatásának, illetve a felvilágosodás, valamint az 
okkult vagy metafizikus gondolkodás bonyolult rendszerének is. (Duchane 2007, 11) Az 
évszázadok alatt operatív jelleg_, azaz zömében a céhek mestereibQl álló, fizikai építésbQl 
élQ társaságból intellektuális vagy spirituális közösségé alakult át, amelynek fizikusok, 
írók, filozófusok és gondolkodók is a tagjává válhattak. Alkotmányuk a szabadkQm_-
vesség elQírásait, szabályait és legendáit tartalmazó összefoglaló munka, amelynek elsQ 
kiadása 1723-ban jelent meg.2

Az egyetemes baráti közösség nevét a templom- és katedrálisépítQ kQm_vesekrQl kapta3, 
ám minden nagy tudású, a köz érdekében cselekvQ mesterember a tagjává válhatott. Az elsQ 
nagypáholy 1717-ben alakult meg Londonban, majd gyorsan elterjedt a világ többi részén 
is. 1738-ban XII. Kelemen pápa In eminenti bullájában kiközösítette Qket és a közösségbe 
belépQ katolikusokat is, mondván, ha valami nem káros, miért titkos. XIII. Leó 1884-ben 
„kártékony mételynek” nevezte, és a kiirtására szólított fel. A szabadkQm_ves-ellenesség 
politikai színezetet kapott az egyház részérQl, mivel a közösség tagjai részt vettek a francia 
forradalomban és az olasz egyesítés folyamatában is4 (Harwood 2010, 31).

A II. vatikáni zsinat toleránsabb volt a szervezet tagjaival szemben, de II. János Pál 
konzervatívabban állt hozzá a szabadkQm_vesek megt_résének kérdéséhez. A katolikus 
egyház álláspontja miatt Európában nehezebb helyzetbe került a társaság, míg az Egyesült 
Államokban virágzásnak indult5, és máig az egyik legnagyobb szabadkQm_ves közösség 
él Amerikában. A spanyol és portugál volt gyarmatokra a hódítók hozták be magukkal 
a szabadkQm_vesség eszméit, amelyeket a lázadók – az Qket leigázó népek vallásának, 
a katolicizmus kihívóiként – hamar magukévá tettek. Maga Simón Bolívar és I. Péter, a 
független brazil állam elsQ császára is szabadkQm_ves volt.

A szabadkQm_vesség olyan eszme, amelyben Isten akarata mindenkié (Findel 1870, 
5), azaz nincsen rajta kívül más vallás vagy valláserkölcsi egyesület, amely ilyen méltón 
képes a célt, a humanisztikus eszméket és az emberiség tökéletesítését szolgálni (Gyurátz 
2007, 45). A szabadkQm_vesség „sem egyházzal, sem állammal nem gondol” – idézi 
Gyurátz (2007, 49) Lessinget6 –, azokkal egyenrangúnak tartja magát. Deista, azaz hisz 
egy világteremtQ szellemben, támaszt nyújt és a közösséghez tartozás érzését biztosítja, 
miközben szertartásokkal és titokzatossággal, titkolózással m_ködteti rendszerét – ami 
az általa jónak és rossznak tekintett tulajdonságaival együtt akaratlanul is hasonlóvá te-
szi magát a történelmi egyházakhoz. Alternatívát vagy pótlékot jelent? Sokan a vallások 
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megalapozóját vagy azok megelQzQjét látják a szabadkQm_vességben, néhányan lehetsé-
gesnek tartják együttélésüket7, ám teljes szívvel egyik mellett sem lehet elkötelezQdni, ha 
jelen van az ember életében a másik.

A szabadkQm_vesség távol tartotta magát a vallási vitáktól, sQt, kezdetben egyenesen a 
sötét középkort, az értelmet elnyomó dogmák világát megtestesítQ hatalmat látta a katolikus 
egyházban; ezért lehetett olyan népszer_ ateista államokban, vagy olyan idQkben, amikor 
az emberek vallásokba és az azok által hirdetett erkölcsrendszerbe vetett hite megingott.

Szabadság, egyenlQség, testvériség – hirdetik, ám míg a katolikusok szemszögébQl 
vizsgálva az egyház bárkit befogadott, a szabadkQm_vesség tagjává válni az elmúlt év-
századokban már nem volt ilyen egyszer_. A korabeli keresztény érvelés szerint nem 
alapulhatott egyenlQségen egy olyan közösség, amely a nem, a m_veltség és a vagyon 
függvényében választotta meg, hogy kik tartoznak hozzá. Mint a késQbbiekben látható, 
a kubai szabadkQm_vesség már a 19. században is sokkal rugalmasabban kezelte ezt a 
kérdést, ezért a spanyol uralom alól felszabaduló, a katolikus állam uralkodó egyháza alól 
fellélegzQ kubai szabadkQm_vesek is elfogadóbbá váltak a kereszténységgel szemben, 
ahogyan az egyház sem emelt kifogást a m_ködésük ellen.

Romeu és Valdés (2011) a szabadkQm_veseket nevezi a kubai civil társadalom legna-
gyobb múltú, legtöbb taggal rendelkezQ és földrajzilag legelterjedtebb szervezeteinek: 
háromszáz páholyuknak mintegy 30 ezer tagja van országszerte.

A havannai statisztikus Romeu és a társadalomkutató, szabadkQm_ves Valdés által gy_jtött 
adathalmaz felbecsülhetetlen érték_ háttéranyaggal szolgál a karibi államban virágzó sza-
badkQm_vesség vizsgálatához: idQbeli és térbeli összehasonlító statisztikában vetették össze 
a Kubai Nagypáholy (Gran Logia de Cuba), az ENSZ, a kubai népszámlálás és az USA be-
vándorlási hivatalának (1933–2003 között a United States Immigration and Naturalization 
Service) releváns számsorait. A Kék Páholyról8 készített kvantitatív kutatásuk alátámasztja 
és kiegészíti az egyéni interjúk szövegét (2013–2014), amelyek szintetizálása komplex képet 
nyújt ezen szervezetek m_ködésérQl, társadalomban betöltött szerepérQl. A fenti, úgynevezett 
szimbolikus rítusú szabadkQm_ves társaság mellett magasabb fokozatokat adó (4–33. fok), 
filozofikus társaságok is m_ködnek (Romeu 2013), ám mivel ezeknek a tagjaitól is megköve-
telik a kék páholyos tagságot, nem szükséges velük külön foglalkozni.

Torres Cuevas (2005) munkássága a legátfogóbb kutatás a kubai szabadkQm_ves-
ségrQl és annak történetérQl, ám mivel titkos ügynökként jutott hozzá a Nagypáholy 
belsQ dokumentumaihoz, munkájának megítélése vitatott. Tudományos írásainak eredeti 
iratokon nyugvó beszámolói, történelmi tárgyú cikkei objektívek, ezért háttéranyagként 
jelen tanulmány megírásához is használhatóak voltak.

Az elsQ szabadkQm_vesek Havanna 1762-es brit megszállásával érkeztek a szigetre, 
a 18. század végén pedig más területekrQl is megindult a Kubába „vándorlás”. A 
Pennsylvaniai Nagypáholy 1804-ben szabadkQm_ves páholyt alapított Havannában, míg 
az 1791-ben kitört haiti rabszolgalázadás következtében három ottani francia páholyt 
szerveztek újjá a szomszédos karibi szigetrQl érkezQk Santiago de Cubában 1805 és 1806 
között. A pennsylvaniaiak terjeszkedése mellett Dél-Karolina és Louisiana nagypáholya 
és a Francia Nagyoriens is megvetette a lábát a karibi államban, így elQbbiekkel az is-
tenhitet megkövetelQ, míg utóbbiakkal az ezt nélkülözQ rendszer_ szervezetek is megho-
nosodtak Kubában. Mivel a spanyol törvények tiltották a szabadkQm_ves összejövetelek 
tartását, azokat titokban szervezték meg a tagok, és páholyaiknak olyan nevet választottak 
(pl. Kolumbusz – Colón), amely kevéssé fedte fel létrehozásuk célját. AkikrQl mégis ki-
derült, hogy szabadkQm_vesek, azokra vagyonuk elkobzása, börtönbüntetés, deportálás 
vagy kivégzés várt. 
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Valószín_leg ilyen titkos társaság lehetett a Bolívar Napjai és Sugarai elnevezés_, 
1821-es alapítású, majd 1823-ban feloszlatott szervezet is, amely Cubanacán Köztársaság 
néven kívánt államot alapítani Kuba területén. (Anderle 2004, 31)

Jacob (1991) szerint már ebben az idQszakban is a kormányzás „iskoláiként” m_ködtek 
a páholyok az állam és a magánszféra közötti köztes térben, példát mutatva a demokrati-
kus berendezkedésre, ahol a vezetQk érdemeik alapján, és nem társadalmi státuszuk miatt 
kerültek irányító pozícióba. Ez utóbbi pedig a spanyol uralom alatt „eretnek” tannak szá-
mított, így szervezeti felépítésük és nem csak az általuk képviselt eszmék miatt is titkos 
társaságként kellett m_ködniük a szigeten.

A páholyok közötti viszályok is nehezítették helyzetüket, mivel az 1873-ben magát 
függetlennek nyilvánító Kolumbusz Nagypáholy, az elQbbi néhány tagjából 1877-ben ala-
kult új nagypáholy és az 1876 alapítású Kubai Nagypáholy vezetQ szerephez kívánt jutni.

Más szabadkQm_ves társaságok is alakultak az autonómiatörekvések hatására: az 1862-
ben Vicente Antonio de Castro y Bermúdez orvos által alapított Gran Oriente de Cuba y las 
Antillas (GOCA) kimondottan hazafias, társadalmi reformokért és egyenlQségért küzdQ köz-
társaságpárti szervezet volt; amely az 1868-ban kitört függetlenségi háború alatt feloszlott.

A rivalizálásnak az 1895-ben kirobbant függetlenségi háborút lezáró párizsi szerzQdés 
vetett véget, amely Kuba függetlenségének deklarálásával megszüntette a spanyol ural-
mat, így a szabadkQm_vesek üldöztetését is: a közel négyszáz páholy Kubai Nagypáholy 
néven egyesült. (Murphy 1968, 69–72)

Egyes források szerint a Castro család férfitagjai is tagjai valamely páholynak, míg 
mások az államvezetés és a szabadkQm_vesek közötti szívélyes viszonyt arra vezetik visz-
sza, hogy a Fidel Castro hatalomra kerülését megelQzQ harcok alatt egy szabadkQm_ves 
páholy bújtatta a Comandantét, aki viszonzásul nem gördített akadályt a szabadkQm_ves 
társaságok m_ködésének útjába. (Hodapp 2010) Bár 1959 után nem tiltották be Qket, le-
hetQségeiket ismét korlátok közé szorították, és tagjai közül sokan Floridába menekültek, 
ahol új nagypáholyt alapítottak. Így ismét két nagypáholy vetélkedése határozta meg a ku-
bai szabadkQm_vesség történetét: az emigrációban m_ködQ floridai (Gran Logia de Cuba 
en el Exterior), amely nem ismerte el a kommunista hatalom alatt m_ködQ nagypáholy 
legitimitását, illetve ez utóbbi, maga a szigeten továbbra is m_ködQ Kubai Nagypáholy, 
jelenleg Evaristo Rubén Gutiérrez Torres vezetésével.

A szerzQ által készített diagram Romeu–Valdés 2011 alapján
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A kubai szabadkQm_vesek számát vizsgálva (lásd a fenti ábrát) szembet_nQ a Fidel 
Castro hatalomra kerülését követQ idQszakban történQ elvándorlás miatti létszámcsökkenés. 
Egészen az 1980-as évekig figyelhetQ meg e tendencia, bár a csökkenés mértéke évrQl évre 
egyre kisebb; míg az 1990-es évek reformfolyamatai által felfrissült, nyitottabb és szaba-
dabb politikai légkörben és a változó társadalmi viszonyok között lassú növekedés tapasz-
talható: a kommunista párt tagjai, a kormányhivatalnokok és az átlagpolgárok részérQl is 
megnövekedett az érdeklQdés a tagság iránt. Számuk a 2000-es évekre stabilizálódni látszik. 

A szabadkQm_vesek földrajzi eloszlásáról rendelkezésre álló adatokat elemezve meg-
állapítható, hogy a nyugati, városias, s_r_bben lakott, magasabb életszínvonallal rendel-
kezQ településeken több páholyt alapítottak, a jelenlegi 316 harmada magában a fQvá-Qvá-
rosban, Havannában található; valamint a demográfiai különbségek ellenére majdnem 
minden keleten fekvQ nagyobb településen is található legalább egy páholy. 

A forradalom elQtti idQszakban alapított intézmények közül ma is üzemel a könyv-
tár és a múzeum (a Biblioteca Nacional Masónica „José Martí” és a Museo Nacional 
Masónico), az akadémia (Academia de Altos Estudios Masónicos) és a közel kilencven fQt 
befogadó otthon (Hogar Nacional Masónico „Llansó”) (Gran Logia de Cuba, 2014), ám 
többi intézményüket és szociális programjukat a Fidel-érában megszüntették.

Az 1990-es években megkezdQdött reformfolyamatnak köszönhetQen megélénkült a 
szabadkQm_ves páholyok élete is: némelyikük Facebook-oldalt vagy honlapot üzemel-
tet, konferenciákat szerveznek és számos külföldi szabadkQm_ves vezetQvel vették fel 
a kapcsolatot, megszaporodtak a kölcsönös látogatások, és a jövQben talán a Miamiban 
m_ködQ és a kubai nagypáholy közötti megbékélésre is sor kerülhet.

A szabadkQm_vesek közösségének nemcsak abban áll a jelentQsége, hogy befogadó 
társaság lévén az egész kubai társadalom metszetét adja már megalakulása óta, hanem 
a társadalomban betöltött szerepe miatt is kiemelkedQ jelentQség_. Tagjai között voltak 
például gazdasági vezetQk, Antonio Iraizoz neves újságíró-szerkesztQ, egyetemi tanárok 
és miniszterek is (Romeu 2013, 10). SzabadkQm_vesek voltak Kuba nagy szabadsághar-
cosai: Carlos Manuel de Céspedes, José Martí, Antonio Maceo és Máximo Gómez, va-
lamint a független Kuba elsQ elnöke, Tomás Estrada Palma is; így nem meglepQ, hogy a 
szigeten m_ködQ szervezet által tisztelt eszmék között mindig kitüntetett szerepet kapott 
a függetlenség, a szabadság, a kultúra és a fejlQdés.

NQk hagyományosan nem lehetnek szabadkQm_vesek, de társszervezeteket alapíthat-
nak – fQként az amerikai kontinensen. Bár példa akadt, fQként a nemek egyenjogúságára 
törekvQ Franciaországban9, majd késQbb más országokban is10, hogy nQket vegyenek fel 
a tagjaik közé, ez a konzervatív tagok rosszallását váltotta ki, ezért nem vált gyakorlattá; 
csupán az Egyesült Államokban, ahol már 1850-ben a nQk elQtt is nyitva álló páholyt 
alapítottak. SQt, az amerikai Keleti Csillag Rendje 1874-ben létrehozta az elsQ páholyt 
fekete nQk számára. (Johnstone 2007, 228–230) Ez utóbbiaknak bárki a tagja lehetett, akit 
bármilyen rokoni szálak f_ztek egy szabadkQm_ves taghoz.

A kubai Nagypáholyon kívül több kisebb páholy nQket is fogad a tagjai közé, chi-
lei mintára pedig a 2000-es évek elején két nQi páholy is megkezdte a m_ködését: egy 
Havannában, egy Pinar del Rióban. A férfiakat tömörítQ páholy egy része ellenérzéssel 
fogadta a nQi szervezeteket, míg mások örömmel üdvözölték Qket, és méltatták azokat 
az erQs nQket, akik nemcsak családanyaként kívánják szervezetten felvenni a „harcot” a 
nQi egyenjogúságért. Céljuk a nQi értékek erQsítése, önbecsülésük növelése, szabad nQi 
munkások, gondolkodók és alkotók nevelése. Fórumaik jellegükben nem különböznek 
a hagyományos szabadkQm_ves páholyokétól, szervezetük demokratikus, és bQrszínre 
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való tekintet nélkül, felekezeti hovatartozástól függetlenül bárki a tagjukká válhat. Bár 
számuk alig éri el a százat, a közösség az utóbbi években folyamatosan nQ. (Fernández 
Rodríguez 2010)

A kubai szabadkQm_vesek olyan erkölcsi társaságként tekintenek magukra, amely-
nek célja „a jó emberek jobbá tétele”; összejöveteleik bQrszínre, származásra, politikai 
meggyQzQdésre és felekezeti hovatartozásra való tekintet nélkül felnQtt, tetterQs férfiak11 
politikai, gazdasági, vallási és más kérdésekrQl tartott vitáinak a fóruma. (Romeu–Valdés 
2011, 2) Demokratikus: tisztviselQit közösen választják és bármely tagjuk választható; 
egalitárius: mindenki azonos jogokkal és kötelességekkel bír; és participatív: a – sokszor 
új, forradalmi eszmékrQl folytatott – vitákban mindenki részt vehet, véleményét szabadon 
elmondhatja, ellenérveit a társaság érdemben megvitatja.

A fenti tulajdonságok olyan embertípust nevelnek ki, aki olvasott, m_velt, toleráns; ké-
pes kulturált módon, érvelve vitázni; szabad, nyílt fórumok interakcióin szocializálódott; 
ám erQs benne a közösségi érzés és a szolidaritás.

Romeu (2013) szerint éppen ebben rejlik a Kubai Nagypáholy ereje, olyannyira, hogy 
még az egypártrendszer szigorú ellenQrzése alatt is fenn tudott maradni. Jóllehet a sza-
badkQm_ves nagypáholy rendszeres beszámolási kötelezettséggel tartozott a kommunista 
párt vallási ügyekért felelQs hivatalának, patriotizmusa, széles társadalmi elfogadottsága 
és presztízse, valamint jó nemzetközi – amerikai, mexikói, chilei – kapcsolatai is a fenn-
maradását segítették. Ferenc pápa megválasztását üdvözölte, ugyanis az új katolikus egy-
házfQ egyenlQséget célzó intézkedései egybevágnak a szabadkQm_ves egalitárius szemlé-
lettel. Így valószín_síthetQ, hogy a katolikus egyházzal is jó viszont fog ápolni a jövQben, 
ahogyan az afrokubai santería papjaival is a békés egymás mellett élést választották.

A Pérez-Díaz (1993) által felvázolt fogalmi keretek alapján a nagypáholy a kubai civil 
társadalom része: az államtól független, tagsága önkéntes, és legitim céljait békés úton kí-
vánja elérni. A kormányzattal való nyílt konfrontációt kerülve vitázik az emberi jogokról, 
a demokráciáról, a globalizációról és a reformokról. Befogadják a politikai aktivitásukért 
kiközösített protestáns tiszteleteseket, volt párttagokat, és bárkit, aki agitáció nélkül, sza-
badon kíván véleményt nyilvánítani közösségi fórumokon.
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JEGYZETEK

1 A szögmérQ és a körzQ a két legfontosabb szabad-
kQm_ves jelkép: elQbbi a becsületességet, erényt 
és tisztességet, utóbbi az igazságot és a h_séget 
szimbolizálja (Harwood 2010, 50).

2 SzerzQje James Anderson.
3 A szóösszetétel „szabad” tagjának eredetérQl meg-

oszlanak a vélemények: egyik értelmezés szerint az 
adók és díjak alól való mentességet jelentette, míg 
mások úgy vélik, a szabad mozgást jelentette, azaz a 
céh többi tagjával ellentétben oda utazott, ahol éppen 
szükség volt a munkájára. (Johnstone 2007, 57–58)

4 Maga Giuseppe Mazzini és Giuseppe Garibaldi is 
szabadkQm_ves volt.

5 Sokan a függetlenség kivívását is a szabadkQm_-
veseknek tulajdonítják. Számos politikus vált a 

testvériség tagjává, többek között Washington, F. D. 
Roosevelt és Truman elnök is.

6 Gotthold Ephraim Lessing (1729–1781) a felvilágo-
sodás kiemelkedQ alakja, német drámaíró és kritikus.

7 Például George Orwell (1903–1950) angol író.
8 A János-rendi szabadkQm_vesség három foka: inas, 

legény, mester. A kisebb, hasonló szervezeteket tag-
jainak csekély száma miatt nem vizsgálták.

9 Így lett Maria Desraimes feminista a 19. század 
végén „A szabadgondolkozók” páholyának tagja, 
majd felfüggesztése után új páholyt alakított nQk és 
férfiak részvételével „Az emberi kötelesség” néven. 
(Johnstone 2007, 226–227)

10 1902-ben Annie Besant Nagy-Britanniában.
11 21 éves kor fölött.


