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Kubát, a karibi szigetvilág legnagyobb államát központi földrajzi fekvése, valamint egyedülálló bel- és külpolitikai sajátosságai kivételes szerepre predesztinálják. A Fidel Castro
vezetésével véghezvitt forradalom, és a szocialista, majd kommunista elemek felerősödése az amerikai befolyás megszűnését jelentette a szigeten: ezt követően teljesen önálló,
szuverén aktorként lehetett jelen a nemzetközi politikában az egykori spanyol gyarmat.
Az északi szomszéd, az Amerikai Egyesült Államok ellenérzése, egyre markánsabb bírálata, a Comandante rezsimével szemben hozott ellenlépések sorozata az embargó bevezetésében csúcsosodott ki.
Míg az Európai Unió és transzatlanti partnere főként a demokratikus átalakulás irányába mutató reformoktól és a nemzetközi nyitástól teszi függővé a kapcsolatok normalizálását, a Vatikán képes erőszakos és etikátlan lépések nélkül befolyásolni a karibi állam
kormányát. II. János Pál pápa 1998-as, XVI. Benedek 2012-es és Ferenc pápa 2015-ös
kubai útjának jelentősége, valamint a szigetországban szolgáló katolikus vezetők szerepe
egyértelműen kihívást jelent a wilsoni elveknek ellentmondó szankciókkal és egyenlőtlen
alkukkal terhelt amerikai, valamint az USA és a posztkommunista tagállamok álláspontjára építő uniós Kuba-politika számára. Sőt, a katolikus egyház kiterjedt intézményrendszerével, mediátori szerepével, segélyprogramjaival, gazdasági és pénzügyi, valamint
számítástechnikai ismereteket átadó képzéseivel az egyetlen, politikai hatalomra nem törő
alternatív hatalmi rendszert testesíti meg a Raúl Castro-vezette államban.
Természetes, hogy máig a katolikusoké a legerősebb egyházi entitás, hiszen a kereszténység térhódítása kezdetben kizárólag a katolicizmus terjeszkedését jelentette: a holland
kálvinisták és az anglikánok csak a reformáció európai elterjedése és megerősödése után
juthattak szerephez Latin-Amerikában; itt is elsősorban brazil, jamaikai földeken, valamint Curaçãón és a Kis-Antillák szigetein.
Kuba területét Diego de Velázquez (1461/1466-1524) spanyol konkvisztádor hódította
meg 1511-ben, hét várost alapított itt; és a kormányzója, majd az alkirálya lett az új területnek. A spanyol gyarmatosítást kísérő térítő misszióban elsősorban ferencesek, domonkosok és jezsuiták vettek részt, amelynek fontos részét képezte az indiánok szellemi és
szociális nevelése, a reducción, miszerint a bennszülötteket csupán vissza kell vezetni az
igaz hithez, amelyet ősidők óta ismernek, ám a sátán letérítette őket az igaz útról. Mivel
az egyházi vezetők helyismeret híján nem érdeklődtek a sziget sorsa iránt, és a saját boldogulásukra helyezték a hangsúlyt, a szigorú európai dogmák alól felszabaduló, szabaderkölcsű papok elhanyagolták „nevelő” szerepüket az Újvilágban, a hívők földadományán
cukrot és dohányt termesztettek, templomaikat az egyházi tizedből építették, és gyakran
maguk is rabszolgákkal dolgoztattak. A kubai egyházellenesség kialakulása tehát nem
csak és kizárólag Fidel Castróhoz és az ő ateista államberendezkedéséhez köthető. (Eördögh, 1998: 196-198)
A francia forradalom, a felvilágosodás hatása sem múlt el nyomtalanul a szigeten: a
dekolonizációs hullám és a dogmatikus hit elutasítói friss, új gondolatokat közvetítettek.
Volt, aki a spanyol uralom miatt erős szervezeti keretekkel rendelkező egyházra támaszkodva képzelte el az állam jövőjét, míg mások az „élősködő” papságot is meg kívánták
fosztani a hatalmától, hogy egy új, a gyarmati múlttal teljesen leszámoló országot építseNAGYERDEI ALMANACH
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nek; ám az inkvizíció több szabadságharcost is a hatóságok kezére játszott, valamint eretnek szabadkőműves és a francia felvilágosodás idején született műveket égetett el máglyán. (Lavreckij, 1962: 150-155) A forrongó miliőben a pozícióit és vagyonát féltő kubai
papság belátta, hogy Spanyolországtól távol nem sok jóra számíthat, ha győz a kubai
szabadságharc, ám késő volt megnyerni az európai uralom alól felszabaduló gyarmat
lakosságát.
Sőt, a 20. század elején az egyház elvesztette a helyiek bizalmát kétes hírű magániskolái miatt, később pedig Batista diktatúrájának hallgatólagos elismerőjeként, majd Fidel
Castro hatalomra kerülése után a magántulajdon védelmezőjeként a saját tevékenysége
miatt pártoltak el mellőle támogatói és a gyülekezet jelentős része.
Spanyol gyarmatként mindig is a katolikus volt Kuba államvallása, ám a latinamerikai országok között itt volt a leggyengébb az egyház hatalma, amelyet a fent már
ismertetett okok és a konkvisztádorok kegyetlenkedései miatt növekvő antiklerikalizmus
is sújtott. Bár a római katolikus egyház maradt a nép vezető tanítója, rohamosan terjedt a
protestantizmus, és az afrikai vallási gyökerekhez is egyre többen tértek vissza.
Jóllehet Kuba hivatalosan marxista, tudományos szocialista elveken alapuló államnak
nyilvánította magát, Fidel rezsime a közjóért lelkesedő és az individualista célokat háttérbe szorító embertípust nevelt ki, amely egybevágott az egyház világnézetével (MesaLago, 1989: 14). Ráadásul Castro államával egyre több latin-amerikai ország kooperált, a
rendszer legitimációja magas volt, így a katolikus és több protestáns egyház is belátta,
hogy már nem Európára korlátozódik hittérítő szerepe, hanem más kontinensekre is kiterjed. Ennek szellemében 1969-ben nyilatkozatot adtak ki a kubai egyházi vezetők, amelyben a híveket a rendszer támogatására szólították fel: amelynek a feltétlen szeretetben, a
Krisztushoz való hűségben, valamint a jóba és az embertársaik iránti bizalomba vetett
hitben kell megnyilvánulnia.
Az 1980-as évekig az egyházak és vallási csoportosulások tartományi regisztrációja,
valamint a vallási intézmények és szerveződések ellenőrzése a Belügyminisztérium hatásköre volt: a gyülekezetek által szervezett rendezvényeket, összejöveteleket csak írásos
engedéllyel tarthatták meg.1 Mivel a katolikus püspökök belátták, hogy a hívek számának
csökkenését meg kell állítani, kiváltságokhoz és előnyökhöz pedig csak a kormánnyal
együttműködve juthatnak, apró lépéseket tettek a vezetés felé. E közeledés elsősorban a
retorikában nyilvánult meg: a szocializmus egészségügy és oktatás területén tett erőfeszítéseit és kiemelkedő eredményeit méltatták.
Fidel Castro a szovjet reformfolyamat országára gyakorolt kedvezőtlen hatásaitól tartva új, nemzetközi téren is elismert és erős szövetségeseket keresett, akik politikai téren
nem jelentettek veszélyt a rendszerre nézve, ezért fokozatosan az egyházak felé fordult.
Így 1984-ben a Comandante az amerikai jogi aktivista és baptista tiszteletes, Jesse Jackson látogatása alkalmából részt vett egy, az országos tévéadón is közvetített istentiszteleten, majd egy évvel később tizennégy katolikus és protestáns vezetővel tárgyalt, valamint
kiemelte a belügy alól a vallási ügyekért felelős hivatalt és független intézménnyé nyilvánította azt. Külföldi papok és apácák kaptak kubai vízumot, egyre több kétoldalú találkozóra került sor a párt és az egyház vezetése között, majd 1986-ban megtartották a forradalom idején az első Katolikus Kongresszust a fővárosban. (Quigley, 1990; Alva, 2002) Az
egyházak felé tett gesztusként a IV. pártkongresszuson határoztak a hívők felvételéről a
1

Az utóbbi években ritkán tagadják meg egyházaktól a fenti jogukat. A szocializmus eszméire
veszélyt jelentő eseményekre a párt minden esetben küld megfigyelőt.
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Kommunista Pártba, illetve egy évvel később, 1992-ben az 1976-os alkotmány módosítása deklarálta: Kuba szekuláris állam, a tudományos materializmusra vonatkozó cikkelyt
törölték az alapdokumentumból, a 42. cikkelyben pedig megtiltották a vallási alapon történő diszkrimináció bármely formáját.
Az enyhülő légkörben ugrásszerűen megnőtt a keresztelkedni kívánók száma, az egyházak egyre több hívet szereztek; a belföldi és a nemzetközi nyomás hatására új területeket nyitottak meg az egyházak előtt Kubában: a vallásos rádió- és tévéműsorok garantálása mellett egyre több humanitárius segély beáramlását segítették elő az egyházi csatornákon keresztül, amelyből az egész kubai nép profitált.
Egyre növekvő és erősödő protestáns jelenlét
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A kubaiak alig 5%-a tartozik valamely nem katolikus vagy protestáns egyházhoz; a szigeten reformátusok, evangélikusok, baptisták, pünkösdisták, episzkopálisok, adventisták,
metodisták, kvékerek, mormonok, görög és orosz ortodoxok, Jehova Tanúi, muszlim
hitűek, zsidók és buddhisták is élnek. A körülbelül kétezer kis egyház, kongregáció és
casas-culto2 közel felét 1992 után alapították3, amikor Kubát az alkotmánymódosítás
ateista államból szekuláris jellegűvé nyilvánította: a váltást követő öt évben 400 ezer főre
nőtt az istentiszteletekre rendszeresen járó protestáns hívők száma (Swarns, 1998).
A katolikus mellett a mai napig a protestáns egyházak a legerősebbek Kubában,
ugyanis – egyházi elöljárók és kutatók szerint – szimpatikusabbak voltak a forradalmat
követően, mint a katolikus egyház; mivel kisebbek és kevésbé szervezettek voltak, valamint a hitbéli kérdésekre koncentráltak a politika helyett. A metodisták és a baptisták
ráadásul a sziget leggyérebben lakott, szegény vidékein végeztek térítő és karitatív munkát, ahol később Fidel Castro is ambiciózus programba kezdett az egyenlőtlenségek felszámolása és az életszínvonal javítása érdekében. A missziókban egyre több kubai születésű hittérítő vett részt, szemben a spanyolok egyházával, amely antikommunista propagandájával és európai papjaival sokak szemében a gazdagok és a kiváltságosak egyháza
volt. Sőt, utóbbi öndefiníciója ebben az időben negatív jelleget mutatott: a rendszerrel
szemben határozta meg magát ahelyett, hogy valamilyen nemes ügy érdekében, például a
rászorulók gyámolításáért munkálkodott volna. A spanyol uralom alatt és után meggyengült, korruptnak bélyegzett, túl hierarchikus és dogmatikus katolikus egyház sok hívét
veszítette el az Egyesült Államokba irányuló migráció miatt: elsősorban az európai telepesek és bevándorlók leszármazottai, a fehérbőrű közép- és felsőosztály tagjai hagyták el
az országot Fidel Castro hatalomra kerülése után. Bár egy 1956-os felmérés szerint a
lakosság több mint kilenctizede egyáltalán nem járt templomba, kicsivel többen nyilatkozták azt, hogy hisznek isten létezésében, és közel négyötödük katolikusnak vagy protestánsnak vallotta magát (Chambers, 2005).

2

Jelentése házi templom. Kis, vallási célból létrejött közösségek összejöveteli helyét, általában
magánházakat jelent. Elegendő templom hiányában jöttek létre, az 1990-es évek reformjainak
köszönhetően számuk háromezerre nőtt.
3
A legnagyobb növekedést az evangélikus hiten alapuló vagy azt megújító közösségek
könyvelhették el: öt év alatt 718 új kongregációt jegyeztek be hivatalosan (Castro, 2012: 89).
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Jóllehet már a gyarmati időkben érkeztek protestáns bevándorlók a szigetre, és 1741ben, a „Jenkins füle” háború alatt brit részről4 került sor az első protestáns istentiszteletre
kubai földön; a spanyol gyarmat katolikus államvallása és a vonzó alternatívát nyújtó, a
katolicizmussal vegyülő santería mellett számottevően nem növekedett a protestánsok
száma Kubában. Később is inkább a sziget keleti, kevésbé fejlett régióiban nyert meg
magának híveket a protestantizmus, hiszen sem a katolikus egyház, sem a kormány nem
fordított nagy figyelmet az elmaradott, nehezen megközelíthető vidékekre, továbbá a
spanyol–amerikai harcok miatt érkező amerikai katonák és a térítő missziók is elsősorban
a „még formálható, új” földön tevékenykedtek. Az északi baptisták Orientében, a déliek
Pinar del Rióban, az episzkopálisok Matanzas tartományban, a kvékerek és a metodisták
keleten, míg a presbiteriánusok és a kongregacionalisták nyugaton nyertek teret (Gott,
2012).
A függetlenség kivívását követően az Egyesült Államok gazdasági befolyásával egymást erősítve vettek részt a modernizációs folyamatokban, iskolákat alapítottak, majd az
1940-es alkotmány által laikusnak nevezett kubai államban a szabad vallásgyakorlásnak
és az állam–egyház elválasztásának köszönhetően megerősödtek: egyre több folyóiratot,
újságot és magazint alapítottak, rádióadókat üzemeltettek. 1941-ben alakult meg az
Evangélikus Egyházak Kubai Tanácsa (Concilio Cubano de Iglesias Evangélicas), egy
évtizeddel később pedig az Episzkopális Egyház (Iglesia Episcopal).
Kezdetben jó amerikai gazdasági és intézményi kapcsolataik ellenére anyagilag is támogatták a Comandantét, ugyanis Fidel ígéretet tett az erkölcsöt romboló iparágak: a
kaszinók és a prostitúció, valamint a korrupció felszámolására. Az ökumenikus párbeszéd
nem volt elég erős, ugyanis a protestánsok mindig is közelebb álltak a forradalomhoz,
mint a katolikusok, sőt, a Hetednapi Adventisták közül sokan tevőlegesen is segítették a
Sierra Maestrában rejtőzködő forradalmárokat: Fidel Castro hatalomra kerülésétől stabilitást és egy átlátható politikai és gazdasági rendszer megteremtését várták. (Noble–Rizzo,
2005: 24)
Ekkor egyes becslések szerint körülbelül 250 ezren lehettek a kubai protestánsok, ám
az 1960-as évek vallásüldözése miatt kezdődő tisztogatások, valamint az állam egyházakat elítélő magatartása miatt számuk tizenöt-húsz év alatt az ötödére csökkent. Mivel az
egyházak nem készültek fel egy ekkora horderejű, komplex politikai, gazdasági és társadalmi változásra, nem tudták hatékonyan megvédeni vagyonukat és teológiájuk tanait.
Bár az 1940-es években sikeres Keresztényszocialista Mozgalmat (Movimiento Social
Cristiano) próbálták újraéleszteni, hogy Fidel Castro rendszerének ideológiai és politikai
alternatíváját nyújtsa, a kísérlet kudarcba fulladt, ahogyan a Nueva Teología Cubana
(NTC)5 új teológiai ökumenikus kezdeményezés is, amely a kubai szocializmus adta keretek között próbálta meg értelmezni a vallási kérdéseket, és teret kívánt nyerni a keresz4

A konfliktusokkal terhelt időszakban mindössze néhány évig tartózkodtak a britek Kuba földjén.
Az úgynevezett „Jenkins füle” háború (Guerra del Asiento) az 1739-48 közötti fegyveres
konfliktus Spanyolország és Nagy-Britannia között. Az utrechti béke értelmében (1713) NagyBritannia harminc évre kapott asiento-jogot (határozott mennyiségű áru és ötezer rabszolga
szállítására évente a gyarmatokra), ám más termékekkel nem kereskedhetett az észak-amerikai
spanyol gyarmatokon, ezt pedig igyekeztek kihasználni a csempészek. A brit-spanyol háborút
(1727-29) követő sevillai egyezményben a britek vállalták, hogy az asientót ellenőrizendő spanyol
katonák léphetnek a brit hajókra. Jenkins kapitány azt állította, hogy egy ilyen ellenőrzéskor egy
spanyol katona levágta a fülét: ez volt a háborút kirobbantó incidens. Az aacheni békét követően a
britek felhagytak a spanyol gyarmatok meghódításával.
5
Az NTC-ről bővebben lásd Berges–Cardenas 1995-ös tanulmányát.
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tény gondolatnak. Azonban sem az egyház és az állam éles elválasztásának a hívei, sem a
keresztény konzervatív körök nem üdvözölték a vallás és egyház szerepének újraértelmezését: a szocializmussal való szimbiózist elfogadhatatlannak tartották.
Közös célok és az összefogás hiányában a protestáns felekezetek maguk is felelősnek
érezték magukat hitközségeik meggyengüléséért. 1966-ban Arrastia tiszteletes így nyilatkozott: „Nekünk, protestánsoknak nem volt programunk. Fidelt akartuk, hogy megszabaduljunk Batistától. Majd visszatértünk a hétköznapokhoz, a szűk értelemben vett evangelizációhoz.” (Chambers, 2005)
A kubai vezetés 1971-ben, az Első Nemzeti Oktatási és Kulturális Kongresszusán
vizsgálta meg először az egyes egyházak, szekták és vallási csoportok viselkedését; és
döntött az „ellenreakciós” csoportok elleni harc szükségességéről, valamint olyan szabadidős és kulturális rendezvények szervezéséről, amelyek kiválthatták az egyházi eseményeket és vallási célú összejöveteleket. A katolikusok és a protestáns egyházak a papság
átnevelő táborokba küldését, iskoláik bezáratását, Bibliáik elkobzását követően kevésbé
voltak aktívak; a kongresszust követő években elzárkóztak a politikai véleménynyilvánítástól. Egyházaik alaptételei sem idéztek elő rendszerellenes magatartást6, ezért a fenti
intézkedések elsősorban szektákat és más felekezeteket, elsősorban az adventistákat és
Jehova Tanúit érintették. Előbbiek képviselőitől például megtagadták a jogot, hogy részt
vegyenek a hetednapi adventisták amerikai és világkonferenciáin, többek között Jamaicában és Ausztriában. A támogató közeg hiányában 1976-ra már csupán a lakosság 2%-a
vallotta magát kereszténynek (Chambers, 2005).
Bár sok helyütt protestánsokként hivatkoznak Jehova Tanúira (Watch Tower Society),
sem a református, sem az evangélikus egyházak nem fogadják be a felekezetet maguk
közé, és az sem kíván az előbbiekhez tartozni alapvető hittételeik különbözősége miatt.
Számuk a második világháborút követően és a Fidel Castro hatalomra kerülését megelőző
években nőtt néhány száz főről több tízezerre. A protestánsokkal kialakult konfliktus fő
oka a hivatalos álláspont szerint, hogy Jehova Tanúi megtagadták a katonai szolgálatot,
illetve „nem mutattak kellő tiszteletet” Kuba új vezetője iránt. A lelkészek úgy érezték,
csak idő kérdése, hogy mikor illetik az egyházukat koholt vádakkal, amelyek alapot adhatnak a gyülekezetek vagyonának elkobzásához és az üldöztetéshez.7 Az 1964-ben bevezetett általános hadkötelezettség által előírt fegyveres szolgálat megtagadása miatt háromszáz férfit három év letöltendő szabadságvesztésre ítéltek, míg másokat azért zártak
börtönbe, mert nem tisztelegtek a kubai nemzeti lobogó előtt, nem énekelték a himnuszt,
gyermekeik pedig nem vettek részt az iskolai „hazafias feladatokban”. Őket egy idő után
el kellett különíteni, mert még a cellatársaikat is próbálták megtéríteni. (Calzon, 1976: 1314) A kubai vezetés soha nem ismerte el hivatalosan a felekezetet; sőt, 1974-ben betiltották a mozgalmat. A marieli kikötőnyitásakor háromezren hagyták el a szigetet (Clark,
1985: 86), ám az 1990-as évekre még 30 ezren Kubában maradtak (Ramos, 1989: 143),
számuk pedig azóta is folyamatosan nő. 1994-ben több, politikai bűnökért fogva tartott
Jehova Tanúja kapott amnesztiát. Ezután irodát nyithattak a fővárosban, és engedélyt
kaptak vallásos rendezvények tartására hasonló feltételekkel, mint a szigeten működő

6

Itt a hitbéli elvek és vallási alaptanok hétköznapi alkalmazásáról van szó.
Noble Alexander írja visszaemlékezéseiben, hogy a Jelenések könyvének fenevadjáról prédikáló
lelkészeket agitátorként bélyegezték meg, mivel Fidel Castrót caballónak (lónak) becézték, és úgy
vélték, hogy róla, magáról az ördögről szólnak a példabeszédek. (Noble–Rizzo, 2005: 26)

7
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többi felekezet8. A kubai vezetéssel kölcsönösen tiszteletben tartják egymást: előbbi a
vallás szabad gyakorlása érdekében biztosítja számukra a jogaikat, míg Jehova Tanúi
hitük előírásai szerint tiszteletet tanúsítanak az állam képviselői és a fennálló politikai
berendezkedés iránt. Napjainkban körülbelül 95 ezer főt számlál a Jehova Tanúi felekezete Kubában; nagy – és egyre növekvő számuk miatt megkerülhetetlen – csoportot fognak
képezni a társadalomban. Politikai karriert valószínűsíthetően nem fognak építeni, ugyanis hitük alaptétele, hogy semlegesek maradnak politikai ügyekben, ám a New York-i
székhelyű mozgalom a gyors terjedésének köszönhetően az amerikai befolyást erősíti a
szigeten.
Emellett számos, szoros nemzetközi kapcsolatokkal rendelkező kisebb egyház és vallási csoport alakult meg vagy kapott működési engedélyt az elmúlt évtizedekben Kubában.
Raúl Castro 2008-ban részt vett az első kubai orosz ortodox templom felszentelési ceremóniáján, kabinetje pedig 2013-ban engedélyt adott a kubai morva egyház bejegyzésére. A kubaiak körében népszerűek még a mormon hittérítők, akik elsősorban fiatal, spanyolajkú, vagy a spanyol nyelvet is anyanyelvi szinten beszélő amerikaiak.
A Kubai Iszlám Egyesületet 2007-ben alapították, bár már évtizedekkel azt megelőzően is működhettek kötetlenebb formában; vallási rítusaikat tartják, igaz, mecset még nem
épült a szigeten. A több ezer kubai és külföldi diákként a szigeten élő muszlim hívő
együttműködik más vallási közösségekkel, kölcsönösen tiszteletben tartják egymást: a
Kubában szokásos toleranciát és békés egymás mellett élés gyakorlatát a 2001. szeptember 11-i amerikai terrortámadás után kezdődött negatív nemzetközi kampányok sem törték meg. (González Delgado, 2012)
Az USCIRF (az Egyesült Államok Nemzetközi Vallásszabadságért Felelős Bizottsága) jelentéseiben rendszeresen beszámol a szekták és kis egyházak, felekezetek vezetőit,
papjait, hittérítőit (elsősorban pünkösdistákat, Jehova Tanúit) ért támadásokról, amelyek
általában fizikai bántalmazást jelentenek. 2011-ben például több olyan esetet regisztráltak, amikor egy buszmegállóban tartott prédikáció után letartóztatták, és több órán át
fogva tartották a pásztorokat. Az Új Apostoli Reformáció kis közösségét fenyegetéssel,
pénzbüntetéssel, intézményeik bezárásával és zaklatással próbálják meg eltéríteni azon
szándékuktól, hogy a Kubai Egyházak Tanácsának, a kubai kormány által elismert protestáns ernyőszervezetnek9 a tagjait is megnyerjék a saját hitüknek.
Ugyanilyen bánásmódra számíthatnak a baptisták, főként a Convención Bautista de
Cuba Occidental, amely támogatja a demokratikus mozgalmak aktivistáit, valamint nem
tesz eleget a kormányzati előírásnak, miszerint egyszemélyes vezetőt nevezzenek ki a
gyülekezet élére, ne egy testületet. A baptizmus kubai változatától nem idegen a társadalmi szerepvállalás, a politikai mozgalmak segítése: kialakulása is egy ilyen eseményhez
köthető, hiszen az első baptisták a tízéves háború (1868-78) szabadságharcosaiból lettek,
akik a spanyol retorziótól tartva Amerikába menekültek, majd néhány év múlva hazatérve
Alberto J. Díaz vezetésével független kongregációt alapítottak Havannában. Díaz munkáját az Amerikából érkező baptista hittérítő misszió vette át szervezettebb formában (Morris, 2011: 1-6).
8

Például előzetes gyülekezési engedély kérése az illetékes hatóságtól.
A börtön és az üldöztetés összefogásra sarkallta a keresztényeket, ezért előbbi jogutódjaként
számos névváltozás után 1995-ben jött létre a Kubai Egyházak Tanácsa, amely ma is a protestáns
egyházak legnagyobb gyűjtőszervezete Kubában.
9
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Az említett nyugati baptista szervezet tizenötezer hívet számlál, a keleti több mint 25
ezret, a másik kettő pedig összesen hét-nyolcezer taggal rendelkezik. A két kisebb és a
nagy nyugati szervezet 2013 óta sikeres Facebook-oldalt működtet, amelynek több száz
követője van. Sikeresen mozgósítanak tömegeket, és a többi kubai baptista csoporttal10,
valamint az Egyesült Államokban működő baptista közösségekkel is jó viszonyt ápolnak.
Ha a baptista felekezetek híveit együttesen nézzük, a katolikus mellett az egyik legnagyobb egyházról van szó, így a hatalmon lévő kommunista pártnak rendkívül fontos ellenőriznie azt, hogy milyen a tagok politikai orientációja, mi és hogyan befolyásolja a
gondolkodásmódjukat. Tehát megadják a vallásszabadságot, de csak bizonyos kereteken
belül, amíg az a rendszer ideológiáját nem sérti, és amíg inkább hitbéli kérdésekkel, a
kubaiak moráljának erősítésével, vallási és kulturális összejövetelek szervezésével, oktatással foglalkozik.
Az oktatást és a szolidaritást hangsúlyozza az 1987-ben Havannában alapított Martin
Luther King Junior Emlékközpontot üzemeltető (Centro Memorial Martin Luther King,
Jr.) civil szervezet is, amely az Egyesült Államokban működő, elsősorban afroamerikai
származású híveket tömörítő csoportok mintájára jött létre a Kubai Egyházak Tanácsának
a támogatásával, miután az 1970-es években Raul Suárez vezetésével szakított a kubai
déli baptista szervezettel, és baptista közösségükben nők is lelkipásztorokká válhattak.
Népszerűségüket jól mutatja, hogy Suárezt 1992-ben a presbiteriánus Sergio Arcével
együtt nemzetgyűlési taggá választották: a Fidel-éra kezdete óta nem volt példa arra, hogy
vallási vezető vagy lelkipásztor lehessen képviselő az ANPP11-ben.
A központ napjainkban gyógyszerosztási és AIDS-megelőzési kampányokat szervez, a
brazil pedagógus–kutató Paulo Freire12 eszméi alapján speciális, gyakorlatias oktatási
programokat indít, lakásépítési kampányt folytat Pogolottiban, a hurrikánkárokat közösségi akciók indításával igyekszik enyhíteni, valamint szorosan együttműködik a Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (Földtulajdon Nélküli Mezőgazdasági Munkások Mozgalma) társadalmi–politikai, agrárreformokért küzdő brazil mozgalommal is.
Magára társadalmi szereplőként, de nem főszereplőként tekint, amely „felelős a valóság
megváltoztatásáért” (González Delgado, 2013). Caminos nevű kiadója nem csupán vallási tárgyú műveket ad ki, hanem regényeket, versesköteteket és albumokat is. Dialógusra
való nyitottságát jól példázza, hogy együttműködik a kormány által támogatott civil kezdeményezésekkel, amelyek a lakókörnyezet javításán fáradoznak, illetve szívesen lát
vendégül külföldi „érdeklődőket” is, akiket hitbéli meggyőződésükre való tekintet nélkül
tájékoztat a tevékenységéről, és igyekszik őket megnyerni az ügyének (Simon–van Gelder, 2007).
Közösségi jellegéből fakadóan népszerű a pünkösdista mozgalom is, amely az istentiszteletek és a közös ima mellett magánházaknál is tart összejöveteleket, amelyeken a hit
személyes megtapasztalásának fontosságát hangsúlyozza, előtérbe helyezi a gyógyítást, a
10

Összesen négy nagy közösség van a szigeten: Convención Bautista de Cuba Oriental,
Convención Bautista de Cuba Occidental, Convención Bautista Libre de Cuba, Fraternidad de
Iglesias Bautistas.
11
Kuba egykamarás parlamentje, a Néphatalmi Nemzeti Gyűlés (Asamblea Nacional de Poder
Popular).
12
Paulo Freire (1921-1997) brazil pedagógus, filozófus és író, leghíresebb műve a Pedagogia do
Oprimido (1970), az Elnyomottak pedagógiája. Olvasatában az oktatási folyamat soha nem
semleges, környezetétől elhatárolt. A tanuló, az „elnyomott fél” csak úgy szabadulhat fel, ha
passzív befogadóból aktív résztvevőjévé válik az interakciónak, és visszajelzéseivel maga is
formálja a kontextust.
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testi–lelki megújulást és az egészséget, közösen nevetnek. Ez a lazább szerveződésű,
mégis szilárd erkölcsi alapokat és a csoporthoz tartozás érzését adó gyülekezet közel áll a
kubai emberek életszemléletéhez, mindennapjaihoz.
Még az amerikai USCIRF ellenőrző bizottságai is arról számolnak be, hogy az utóbbi
években nagyobb teret kaptak az egyházak Kubában. A karitatív és humanitárius tevékenység nemcsak a szegények, idősek, gyermekek és rászorulók támogatását jelenti szerte az országban; hanem egyre többször tarthatnak misét, istentiszteletet vagy közös imát a
börtönökben; és szélesedett azoknak a politikailag érzékeny témáknak köre, amelyeket
megvitathatnak az egyházi összejöveteleken a jelenlévők.
A katolikus egyház mellett a 22 egyházat és 12 ökumenikus mozgalmat tömörítő Kubai Egyházak Tanácsa is kapott vasárnapi műsoridőt az állami médiában. A tanács az
1992-ben kidolgozott ambiciózus, fenntartható fejlődést támogató programjának (Programa de Desarrollo Sostenible del Consejo de Iglesias) húszéves évfordulóján a régi
célokat új, a globalizáció korában megjelenő kihívásokra adandó közös válaszokkal egészítette ki. Az ökumenikus párbeszéden, a környezet védelmén, az élelmiszerbiztonságon
kívül az alternatív mezőgazdasági módszerek és energiaforrások feltérképezését jelölték
meg fő célként a térítő és oktatómunka mellett. Az új évezredben kiemelt jelentőséget
kapott a klímaváltozás káros hatásainak csökkentése, valamint a nők, az idősek és a szegények védelme, a társadalmi egyenlőség megteremtésében betöltött szerep egy szélesebb
nemzetközi együttműködés kontextusában. (EcuRed.cu, 2014) A programok megvalósításában a kis, helyi önsegélyező csoportok önkéntes munkájára, valamint Németország,
Kanada, Spanyolország, az Egyesült Államok, Belgium, Svájc és Nagy-Britannia segítségére számíthatnak. (Massón Sena, 2008: 287-289)
Jól látható tehát, hogy a vallási szervezetek tevékenységének köre egyre szélesebb,
már nem csupán hittérítésre, szertartások tartására és karitatív tevékenységre korlátozódik. Társadalmi szerepüket a kormány is felismerte, ezért igyekszik energiát fektetni az
együttes erővel megvalósítható programokba: így az átlagemberek körében is népszerűbbé válik, az egyházak és a hitközösségek pedig nyitottak feléje, a békés egymás mellett
élés és a kooperáció reményében nem szítanak feszültséget az állami intézmények és a
vallási csoportok között. Erre pedig óriási szüksége van a kubai vezetésnek, ugyanis az
egyházak külföldi testvérszervezetei főleg Amerikában és német hatásra igyekeznek
nyomást gyakorolni kubai társaikra, hogy biztosítsanak helyet az önszerveződéshez, és
teret a nyilvános vitához a civil szervezeteknek, a kormány potenciális ellenzékének, az
illegalitásba kényszerült politikai ellenfeleknek.
Németország aktivitása kivételesnek tűnhet ez ügyben, ám érthető, ha ismerjük a miami kutatóintézetek, egyetemek13 és az ott élő disszidensek civil szervezetei14 által szervezett rendezvények egyik fő témáját és jellegét. Ez a megbékélés és a (rendszer)változás,
amely egyik iskolapéldájának tekintik az 1990-es német újraegyesítést. A 2013-as konferencián Günter Nooke (1959-) német emberjogi aktivista és politikus a Kubában működő
egyházak kötelességének nevezte a civileknek való segítségnyújtást, ahogyan a lutheránus lelkészek „tetőt adtak” a Stasi által üldözött nem-kormányzati szervezetek feje fölé a
Német Demokratikus Köztársaságban.
13

Például az Institute for Cuban and Cuban-American Studies, a University of Miami, a Cuban
Research Institute, a Florida International University, a Miami Dade College stb.
14
Például a Cuba Study Group non-profit szervezet, amelyet a republikánus Tomas Bilbao és
Carlos A. Saladrigas üzletember vezet.
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Mivel a kis egyházak, vagy a vezetés által nem elismert szekták és vallási szervezetek
anyagi lehetőségei korlátozottak a Castro-rezsimben, a külföldi segítséget élvező csoportok könnyen megerősödhetnek, főként abban az esetben, ha a partnerek és testvérszervezetek tevékenységét a „küldő” állam is tiszteletben tartja vagy szabályozásával segíti.
2011-ben az USA is tett egy lépést ebbe az irányba: ebben az évben Barack Obama
elnök szélesítette azon amerikai állampolgárok körét, akik Kubába utazhatnak, így kulturális közösségek, iskolai csoportok, és vallási szervezetek tagjai is meglátogathatják a
szigetet. Utóbbiak utazási könnyítését kiegészíti a rendelkezés, miszerint szabadon küldhetnek az Egyesült Államokból anyagi támogatást a karibi államban működő egyházaknak és felekezeteknek. (USCIRF, 2011: 225-226)
Így térítő misszióik sikeresebbek lehetnek azáltal, hogy változatosabb kikapcsolódási
és tanulási lehetőségeket, szabadidős és kulturális programokat, vagy akár egészségügyi
ellátást biztosítanak a hívők számára, főleg a gazdaságilag fejletlenebb mezőgazdasági
régiókban. Ilyen esetekben a térítés sikere nem feltétlenül a lakosság tudatlanságát jelzi: a
kubaiak nagy része művelt, tanult ember, viszont a bizonytalan gazdasági helyzet és az
alacsony fizetések miatt sokan kilátástalannak látják helyzetüket, és szívesebben fordulnak az olyan szekták felé, amelyek szebb és gazdagabb jövőt ígérnek nekik. A protestáns
tiszteletesek nagy része ráadásul már kubai születésű a katolikus egyházzal ellentétben,
ahol a papság fele még mindig külföldről érkezik15, így könnyebben szót értenek a honfitársaikkal, jobban átérzik helyzetüket, osztoznak mindennapi gondjaikban: nem pedig
kívülállóként próbálnak segíteni nekik.
Új vallási mozgalmak és közösségi formák
165
A fentieken kívül van Latin-Amerikában egy olyan, egyre népszerűbb különleges közösségi forma, amely a protestáns, sokszínű, ám szervezett egyházakra is veszélyt jelenthet
és a hívek számának csökkenését eredményezheti; ugyanakkor elképzelhető, hogy a jövőben éppen azokat erősíti: a comunidad eclesial de base (CEB). Ezek a kis dinamikus
közösségek az eklézsia olyan egységei, amelyeknek közös pontja a Biblia tanulmányozása, szövegének értelmezése, az abban foglalt tanítások alapján élt élet folytatása, és a
szolidaritáson alapuló társadalmi programok indítása.
Bár az egyházak latin-amerikai helyzetét kutató szakemberek többsége (például Hewitt, 1991; Levine, 2007) katolikus közösségeket ért a CEB alatt, a comunidad eclesial de
base jellemzői alapján e gyűjtőfogalom más keresztény, ám nem katolikus csoportokat is
jelölhet. Mivel Kubában számos kis protestáns közösség alakult az elmúlt években hasonló céllal, a tanulmányomban szélesebb értelemben használom a fogalmat: minden keresztény, a Bibliát tanulmányozó önszerveződő csoportot a CEB kategóriájába sorolok.
A kubai katolikus egyház a hozzá kötődő katolikus csoportokat a „részvétel és az élet
közösségeinek” nevezi (Comunidades de Participación y de Vida –CPV). (Vitral, 2014)
Üdvözli jelenlétüket a templom nélküli kis falvakban, a gyéren lakott hegyvidéken, hiszen keresztény értékekre nevelnek, valamint olyan stabil közösségi hátteret biztosítanak

15

1998-as adat (Rifkin, 1998). Bár friss adat nem áll rendelkezésre ezzel kapcsolatosan, a
tendencia azt mutatja, hogy egyre több kubai pap áll az egyház szolgálatába. Az utánpótlást az új,
helyi egyházi iskolákkal igyekeznek biztosítani.
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a híveknek, amelyet az egyház – többek között – intézményi szigora miatt16 vagy anyagi
lehetőségeinek híján nem képes az adott területen megvalósítani. Mivel ezek mindegyike
keresztény csoport, hidat teremthetnek a katolikusok és a protestánsok között, elősegíthetik az együttműködésüket, a vallások közötti tolerancia erősítését. A veszélyt éppen kötetlen jellegük jelenti az egyházakra nézve, hiszen laza szerveződéseik általában nem tagozódnak be egyetlen egyházi hierarchiába sem, azokon kívül állnak, így nem kötelező
azonosulni azok hittételeivel és akár szembe is mehetnek bizonyos dogmákkal.
Olyan jelentős társadalmi tőkét képviselő kis vallásos csoportok ezek, amelyek intézményi kötöttségek nélkül a politikai életben is nagyobb szerepet vállalhatnak, így sajátos,
közös hiten alapuló laza szerveződéseikből könnyen civil szervezetekké alakulhatnak,
bottom-up mozgalmak elindítójává válhatnak, és akár egy szélesebb társadalmi összefogás megteremtésével alternatív pártokat, ellenzéki erőt képviselhetnek egy demokratikus
átalakulás esetén. Utóbbi a köztük lévő földrajzi távolságok, különböző prioritásaik és
problémáik miatt az elkövetkező év(tized)ekben nehezen elképzelhető, ám helyi szinten
magukban hordozzák az önszerveződő, államtól és piactól elkülönülő kubai civil társadalom csíráit.
A Kubában működő vallási csoportokat vizsgálva a fogalmi keretek tisztázása végett
ki kell térni egy másik, a szigeten elterjedt jelenségre: az 1980-as évektől megerősödő
Nuevos Movimientos Religiosos (NMR)17, azaz a kevésbé intézményesült, sok esetben
hivatalosan be sem jegyzett új vallási mozgalmak és csoportjaik számának a növekedésére.
Az új vallási mozgalmak fogalmát világszerte alkalmazzák a norma- és értékválsággal
küzdő, fogyasztói társadalmakban zajló hasonló folyamatok leírására, ám jelen írásban
kizárólag a kubai elemzők és a Kubát kutató szakemberek (Platero, Berges, Calzadilla,
Triana et al.) által használt jelentéstartalmat vizsgálom. Mivel a karibi államban szinte
minden ilyen jellegű szerveződés keresztény és azon belül pünkösdi–protestáns alapokon
áll, ezért a többi, néhány fős más vallású csoportot kiveszem az elemzés köréből. Továbbá Kubát illetően a szektákat sem tekintem a NMR részének, ugyanis azok társadalmi
felelősségvállalása alacsony mértékű18; valamint tartós, a kubai társadalom szintjén értékelhető közösségszervező hatásuk nincs.
Az NMR közös jellemzője, hogy általában keresztény hagyományokból táplálkoznak,
tagjaiknak szilárd erkölcsi alapokat adnak, és a hit megélésének új teret, egy rugalmas és
bensőséges közösséget biztosítanak; miközben politikai, gazdasági vagy társadalmi szerepet is magukra kívánnak vállalni, akár külföldi támogatással is. Számos ilyen közösség
a más államokban működő vallási csoportok kubai kiterjesztéseként is értelmezhető, mint
például a brazil Congregación Cristiana, a kanadai Iglesia Enmanuel Cristo la Roca kubai szervezetei; de akár bizonyos fokú önállóságot is élvezhetnek, ahogyan a guatemalai
Misterios Buenas Nuevas de Liberación és az amerikai Visión Cristiana „fiókszervezetei”
(Fernández Estrada, 2013:8). Ezek a transznacionális hálózatokként is felfogható vallási
mozgalmak nemcsak anyagi segítséget nyújtanak kubai csoportjaik működéséhez, hanem
megismertetik őket a technológia vívmányaival; vezetőiknek képzést, fórumaikon nem16

A CPV-k tagjai nem feltétlen teljes tagjai a katolikus egyháznak, mert például a keresztség
kivételével nem részesülnek bizonyos szentségek (oltáriszentség, bérmálás stb.) kegyelmében.
17
Elnevezésük is ez spanyolul: Új Vallási Mozgalmak.
18
A szekta szó pejoratív kifejezéssé vált Kubában (is): rendkívül kirekesztőek, sok esetben
szenzációhajhászok és színpadiasak ezek a szervezetek. Ám mivel jelen tanulmány nem elemzi
részletekbe menően a szerepüket, így sem negatívan, sem pozitívan nem ítéli meg azokat.
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zetközi részvételt biztosítanak; sőt, karitatív és szociális segítő munkáikkal a gyéren lakott, szegényebb vidékek lakóinak az életszínvonalán is javítani kívánnak. A „gyakorlatias vezetés” (Perera, 2014: 6) sok esetben magát az evangelizációt is háttérbe szorítja az új
vallási mozgalmak csoportjai esetében.
Az említett szakértők az NMR közül az anyagi lehetőségeik miatt, és jobb „láthatóságuk” következtében főként a transznacionális szervezeteket tanulmányozzák; az autentikus mozgalmakat nem vagy csak érintőlegesen említik, így látszólag distinkciót tesznek a
CEB és az NMR között, pedig téves következtetés volna a comunidad eclesial de base és
az Új Vallási Mozgalmak között éles határvonalat húzni előbbit belföldi és alulról szerveződőként, utóbbit külföldi eredetűként és felülről kialakítottként jellemezve.
A fentiekből látható, hogy van bizonyos átfedés a CEB és a NMR között, méghozzá
azoknak a csoportoknak az esetében, amelyeket nem külföldi mintára, más országban
működő egyház vagy hitközség segítségével, vagy annak kubai tagjaként hoznak létre,
hanem alulról szerveződve, közösségspecifikus problémák megoldására és a helyi igények kielégítésére. Elképzelhető, hogy az anyagi források bővülése miatt egy ilyen közösség külföldi támogatókat keres, és egy nagyobb, intézményesült közösség a pártfogásába veszi, ám számos olyan kis csoport van, amelyek ezt nem igénylik, vagy egy külföldi mozgalom nem tartja befogadásukat különös jelentőséggel bírónak, így függetlenek
maradnak.
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Comunidades
Eclesiales de
Base (CEB)

Nuevos
Movimientos
Religiosos
(NMR)

Az alulról szerveződő vallási közösségek (CEB) és az új vallási mozgalmak (NMR) fogalmának szintetizálása
A fenti ábrán látható Venn-diagramon a két halmaz metszetében találhatóak ezek az önálló, alulról szerveződő csoportok, amelyek folyamatosan fejlődnek / alakulnak, és a tagok
igényeihez alkalmazkodva új célokkal telítődnek meg. A közösen lefedett területen található csoportok közös jellemzői tehát: függetlenek, alulról szerveződőek és keresztény
értékeket képviselnek. A CEB oldalán a fennmaradó részen olyan katolikus és protestáns
hitközségek és szervezetek állnak, amelyek kötődnek valamely intézményesült kubai
egyházhoz, vagy éppen annak a támogatásával jöttek létre. Az új vallási mozgalmak metszeten kívül eső része a külföldi kapcsolatokkal rendelkező, vagy transznacionális hálózathoz tartozó protestáns csoportokat jelenti: természetesen ebben a halmazban nincsenek
katolikus csoportok, ugyanis a katolikus Kuba történelmi egyháza, megújulása sem hoz
létre és nem is jelent új vallási mozgalmat.
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Míg egyes csoportok megmaradnak a közös felolvasóestek, Biblia-értelmező összejövetelek és kulturális–rekreációs programok szervezésénél, mások önsegélyező közösségé
válnak, szociális kezdeményezéseket indítanak. Így elképzelhető, hogy a jövőben lesznek
olyanok is, amelyek új szintre lépve szélesebb körű összefogásra buzdítanak a közös,
életminőséget javító projektek megvalósítása érdekében, az így nyert támogatottsággal
felvértezve pedig akár a helyi, akár a magasabb szintű politikára is hatással lehetnek.
Természetesen erre ebben a kialakulási fázisban még nincsen jelentős példa, ám a lehetőség bennük rejlik egy új, stabil erkölcsi háttérrel rendelkező, önszerveződő réteg kialakítására (mint például a matanzasi La Marinában vagy a havannai Pogolotti negyedben), és
a kubaiak együttműködési hajlandóságának és segítőkészségének egy szervezettebb, legális korátok közé terelésére.
Úgy vélem, hogy a kubai civil társadalom fejlődésének szempontjából különös fontossággal bír ezeknek az organikus csoportoknak a megjelenése, hiszen létrehozásuk célja
miatt egyediségük új minőséget jelent, és ez jelzi leginkább, hogy a kubai társadalom
önszervező ereje az utóbbi évtizedekben az elkezdődött reformoknak köszönhetően nő.

A kubai egyházak jövője
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„Egyetlen politikai rendszer sem elég jó
ahhoz, hogy isten királyságával azonosíthassák; és egyetlen egy rendszer sem annyira
rossz, hogy lerombolja azt.”(Rafael Cepeda:
Fidel Castro y el Reino de Dios, 1960; idézi
Chambers, 2005)

A katolikus hegemóniát felváltotta a vallási pluralizmus, a konzervatív egyház mellett
megjelentek vagy megerősödtek a nagyobb egyéni hitértelmezési és vallásgyakorlási
szabadságot biztosító csoportok, amelyek felrázták a sokak által elkényelmesedettnek
nevezett katolikus egyházat. Egyre népszerűbbek lettek az egyházakat atomizáló és a
híveket fanatizáló csoportok, amelyek vezetőit a gyülekezet tagjai „szuperhősnek”, a
keresztény bőség és a hatalom letéteményesének tartanak (Kramer, 2005: 104). Ez utóbbi
népszerűségének növekedése pedig az erkölcsi értékrendszer szétesésének is tulajdonítható: a globalizálódó világban az anyagi javakra és az egyéni, önző boldogulásra tevődik át
a hangsúly, a szolidaritás és a lelki nagyság üres szólam marad. A hanyatlás pedig a viszonylag zárt Kubát is sújtja.
Raúl Castro maga is kikelt a kubaiak romló morálja ellen egy 2013-as beszédében: attól tart, hogy a kubai nép hiába iskolázottabb minden eddiginél, nem feltétlen felvilágosultabb. A társadalmi fegyelmezetlenség a mindennapi élet minden szegmensét áthatja,
így elmarasztalta többek közt a munkából későket, a korrupt tanárokat, az időseket és
betegeket nem tisztelő fiatalokat, a hangos zenét hallgatókat és a szemetelőket; továbbá a
vandalizmust, az állami tulajdonban lévő munkaeszközök ellopását, az utcán vizelést, a
városi disznótartást. (La Crónica de Hoy, 2013. július 8.) A legnagyobb probléma a korrupció mellett az illem és egymás tiszteletben tartásának a hiánya, ami nem csupán Kubát
érintő probléma, ám erre egy viszonylag szigorú és zárt társadalomban a forradalom első
évtizedeiben szinte nem is volt példa. A nyitással és a növekvő társadalmi elégedetlenNAGYERDEI ALMANACH
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séggel, az infrastruktúra állapotát látva, egyre elterjedtebb a felelőtlen magatartás, amelyen a kubaiak laza életszemlélete is inkább ront, mint segít.
A vallási közösségektől való elfordulást, különösképp a katolikus egyházzal való szakításukat Latin-Amerikában sokan az abortusz, a melegházasság és a marihuána legalizálása miatti vitában képviselt konzervatív egyházi állásponttal magyarázzák, illetve egy
személyesebb kapcsolatot kívánnak kialakítani a hittel és istennel; és szilárdabb erkölcsi
alapokat nyújtó szervezetekhez csatlakoznak. Ezek általában kisebb protestáns egyházakat és afro-karibi rítusú, lazább szervezetű közösségeket jelentenek, amelyek az áttértek
több mint fele szerint kielégítik lelki igényeiket, és babonás természetüknek is megfelelnek. (Pew Research Center, 2014)
Az egyházak és vallási csoportok ilyen mértékű proliferációja versenyhelyzetet teremt: az egyes gyülekezetek vezetőinek újabb és újabb vonzó „toborzási” módszereket
kell alkalmazniuk pozitív médiakampány mellett, valamint változatos és érdekes programokat kell biztosítaniuk a hívők közösségének, hogy azok ne forduljanak el egy izgalmasabb, színesebb, sőt, inspiráló, vidám zenét és táncot sem nélkülöző „szórakoztatóbb”
vallás felé. Mivel a kubaiak természete alapvetően nehezen tűri a kötöttségeket és a hétköznapi életben nagyfokú szabadságra vágynak19; minden intézményesült egyházra veszélyt jelent a réteg, amely a vallást a maga módján értelmezi és gyakorolja („en mi
manera”), és nem tartozik egyetlen szervezett hitközösséghez sem. Ugyanakkor a civil
társadalom egy sajátos rétegét termelheti ki a sok kis önszerveződő és önsegítő közösség
létrehozásával.
Az intézményesült kubai egyházak működésére sokkal inkább a külső beavatkozás jelent veszélyt: Odén Marichal, a Kubai Egyházak Tanácsának elnöke már 1996-ban figyelmeztetett az Egyesült Államok intervenciójára, amelyben egyfajta piacorientált szemlélettel terjeszti az Amerikában erős egyházak hitét a szigeten, és növeli az USA befolyását Kubában. Később már az ANPP képviselőjeként bírálta az amerikaiak tevékenységét:
a George W. Bush (2001-2009) elnöksége alatt elfogadott Segítség a Szabad Kubáért
Bizottság 2004-es dokumentuma anyagi forrásokat biztosított az amerikai kormány szövetséges vallási szervezeteinek, amelyek az „átmenet egyházát” teremtik meg a szigeten.
Mint mondta, a nagyhatalom a nyílt beavatkozás helyett turistavízummal érkező hittérítőket küld, akik „nem karddal és kereszttel, hanem kereszttel és dollárral érkeznek”. (Marichal, 2004: 2) A beáramló tőke és a fejlesztési források, a lakosság életszínvonalát javító
kezdeményezések a kubai nép és a gazdaság szempontjából üdvözlendőek, ám a fentiek –
természetesen nem önmagukban, de – az 1900-as évek első évtizedeire jellemző függő
viszony kialakulásához sodorhatják az államot.
Ferenc pápa a keresztény közösségek összefogására buzdít: mindegy, hogy mely valláshoz tartoznak a hívek: katolikus vagy protestáns. A lényeg, hogy hitükkel őrizzék meg
keresztény gyökereiket, higgyenek Istenben, miközben erkölcsileg szilárdak maradnak. A
pápa szerint a 21. század keresztény embere számára a legfontosabb a szabadság és a
19

Jelen esetben nem a politikai szabadságjogokról vagy azok hiányáról van szó, hanem a
magánszféráról, a hitéletről. Paradoxnak tűnhet, hogy egy szabadságszerető nép miért tűri el az
elnyomó hatalmat, ám ez magyarázható a szintén kubai sztereotípiával: a karibi állam lakói
igénylik a karizmatikus vezetőket; nehezen mobilizálhatóak; a kényelmes hétköznapokat
mindennél fontosabbnak tartják; és bíznak abban, hogy „minden megoldódik valahogyan”.
Természetesen az identitás ezen elemei nem megváltoztathatatlanok, generációk során
formálódnak, és csupán az átlagot képviselik; ám a fentieket a lakosság körében végzett személyes
interjúk és a szakértők beszámolói is megerősítették.
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szolidaritás. Utóbbi a közösséget helyezi előtérbe, az emberiség által alkotott egészet, és
nem egy-egy elkülönült felekezetet – minden embernek és magának az egyháznak is meg
kell tanulnia kilépni a saját maga által megszabott keretek közül, elfogadni az újdonságot,
és alkalmazkodni a változáshoz. (Papa Francesco, 2014) Ferenc pápa felismerte, hogy
sokan nem a hittől, hanem a túlintézményesített egyháztól csömörlenek meg – és ha nem
kapják meg a saját vallásuktól azt a támaszt, amire szükségük van, akkor elfordulnak a
nagy múltú egyházaktól.
A kutatás a Magyar Tudományos Akadémia – Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund
(Fiatal Vezetők Ösztöndíja Alapítvány) 2015-ös ösztöndíjának keretei között valósult
meg.
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