
Az 1990. május 15-én, a lelkiismereti okból történô

katonai szolgálatmegtagadás nemzetközi napján meg-

alakult Alba Kör neve a latin alba, azaz fehér szóból

ered. A Gandhi, Tolsztoj, Thoreau példáját és szelle-

miségét magáévá tevô csoport önmagát kezdetben a

katonai szolgálatot megtagadók érdekvédelmi szerve-

zeteként, majd pedig – tágítva az eszmei és tevé-

kenységi kört – erôszakmentes, civil mozgalomként

határozta meg. (Az Alba Kör Gandhitól származó „fény-
lô lelkiismerettel a békéért” jelmondata ma is aktuális,
akárcsak a rómaiak híres mondásának parafrázisa: „ha
békét akarsz, akkor készülj a békére!”) 

A katonai szolgálat helyett vállalható polgári szol-

gálat 1989-es bevezetése hívta életre az Alba Kört.

Polgári szolgálatot kérvényezôkbôl, katonai szolgála-

tot elutasítókból, egyetemistákból, értelmiségi fiata-

lokból alakult, a ma mintegy 700 tagot számláló, jogi

személyiséggel rendelkezô Alba Kör. Alapszabálya

rögzíti, hogy pártoktól és egyházaktól független, vi-

lágnézetek felett álló szervezet. Az országos szervezet

székhelye Budapesten van, vidéken Debrecenben,

Egerben, Miskolcon, Pécsett, Sopronban, Szegeden

és Zalaegerszegen mûködnek csoportjai.

Az Alba Körnek ugyan nem volt jogelôdje, szelle-

mi és mozgalmi gyökerei között a katonai szolgálat

megtagadásról is nevezetes Bokor katolikus báziskö-

zösséget és a Bibó István Szakkollégiumban megala-

kult, majd 1988–89-ben jogutód nélkül megszûnt Ke-

let–Nyugat Párbeszéd Hálózat Kört kell megemlíte-

ni. De hatással volt rá a ’80-as évek elején erôszakkal

szétvert Dialógus Békecsoport is.

Az Alba Kör az elmúlt években két szervezet meg-

alakításában vett részt. A Bokor katolikus bázisközös-

séggel, a fiaikat békeidôben a hadseregben elvesztôk

szüleibôl 1990-ben alakult Jogsértettek Egyesületé-

vel, valamint az erôszakkultusz terje-

dése ellen fellépô Erôszakellenes Fó-

rummal 1993-ban létrehozták a –

mindegyik szervezettôl függetlenül

mûködô, bár nem bejegyzett – Hadkö-

telezettséget Ellenzôk Ligáját (HEL).

(A HEL sem nem pacifista, sem nem

háborúellenes, sem nem erôszakelle-

nes szervezet, kizárólag az általános

hadkötelezettség hazai eltörlése – te-

hát nem a hivatásos hadsereg-modellre való áttérés –

érdekében fellépô, pacifistákat és militaristákat egy-

aránt sorai közé fogadó, független, mintegy 2000 ta-

got számláló szervezet.) Az Alba Kör bábáskodott a

Békére Keresôk Alapítványának (BÉKER) életrehí-

vásánál is. Ez utóbbi, 1997-ben alapítványi keretek

között létrejött és az Alba Körhöz szorosan kötôdô

csoport célja a külföldön már jól ismert katonaadó (az

állampolgárok adójának az állam által a honvédelem-

re költött adórész) befizetésének megtagadása, illetô-

leg humanitárius célra vagy fegyver nélküli konflik-

tusfeloldó projektek támogatására történô elkülöní-

tése.

A demokratikusan mûködô, alulról szervezôdô Alba

Kört – két közgyûlés között – az ügyvivôk irányítják.

Az Alba Kör székhelye egy, a Honvédelmi Miniszté-

riumhoz is közel lévô légópince, ami egyben szimboli-

kusan ugyanazt fejezi ki, mint a szervezetnek a kato-

nasisakból kinövô, virágot ábrázoló emblémája: a har-

cot békévé lehet oldani, az erôszak eszközeit pacifikál-

ni kell. Az Alba Kör tevékenysége a tágan értelmezett

erôszakmentesség (élôlények, természet és dolgok el-

leni erôszak elvetése) minden területét felöleli. Erô-

szak-mentességébôl ered pacifista, antimilitarista, vala-

mint természet- és környezetvédelmi tevékenysége. A

csoport eszmei és ideológiai elképzelései, céljai alap-

vetôen meghatározzák nemzetközi és hazai kapcsola-

tait. Az Alba Kör rendes tagja Európa talán legrégeb-

bi háborúellenes, nemzetközi szervezetének, a londo-

ni székhelyû War Resisters’ International-nek (WRI),

az európai katonai szolgálatmegtagadókat tömörítô,

brüsszeli székhelyû European Bureau for Conscien-

tious Objection (EBCO) nemzetközi szervezetnek, és

állandó résztvevôje a katonai szolgálatmegtagadók

nemzetközi szervezete által szervezett éves találkozók-

nak [International Conscientious Ob-

jectors’ Meeting (ICOM)]. (1991-ben, a

volt szocialista országok közül elôször

Budapesten, az Alba Kör szervezésben

került megrendezésre a találkozó.) A

szervezet itthon jó kapcsolatokat tart

fenn – a már említett szervezeteken kí-

vül – a Magyar Emberi Jogvédô Köz-

ponttal, a Magyar Helsinki Bizottsággal

és a Raoul Wallenberg Egyesülettel.

FUNDAMENTUM / 1998. 4. SZÁM   jogvédôk / 147

I.
ALBA KÖR

ERÔSZAKMENTES MOZGALOM A BÉKÉÉRT



Az Alba Kör két legerôtelje-

sebb, és ôt a közvélemény elôtt

leginkább ismertté tevô tevé-

kenységi területe a polgári szol-

gálatot vállalók – katonai szolgá-

latot elutasítók érdekvédelme,

és pacifista, aktív erôszakmen-

tes tevékenysége. Az elmúlt

közel nyolc évben, a mintegy

tizennégyezer polgári szolgála-

tot teljesítô közül ezrek fordul-

tak meg az Alba Kör ingyenes

jogsegély-szolgálatánál. Továb-

bi ezrek kértek tájékoztatást a

honvédelmi kötelezettség kü-

lönbözô területeirôl azért, hogy megalapozottan tud-

janak dönteni, illetôleg kértek támogatást, hogy

együtt orvosolják emberi és jogi (emberi jogi) sérel-

meiket. Bár a szervezet egy hadseregmentes világban

gondolkodik, ahol sem hivatásos katonák, sem pedig

polgári szolgálatot teljesítôk nincsenek, mégis a lép-

csôzetes haladás, a szervezet egész tevékenységére

jellemzô, elvhû, de pragmatikus megközelítés alapján

fontosnak tartja a katonai szolgálatmegtagadásnak, az

ENSZ által is elismert emberi jognak minél széle-

sebb és teljesebb körû érvényesítését. E munka két

oldala: a napi öt órában végzett ügyeleti, jogsegély és

információs rendszer, illetve a jogalkotói munka –

lobbyzással – történô befolyásolása. 

A kör másik, talán legfontosabb tevékenysége a

megemlékezések (Hirosima-nap, katonai szolgálat-

megtagadók napja), és a lelkiismereti- és vallássza-

badságuk miatt bebörtönzöttek kiszabadulásáért, há-

borúk (Kis-Jugoszlávia, csecsen háború), kísérleti

atombomba robbantások (Kína, Franciaország, India,

Pakisztán), atomfegyverek, fegyverkiállítások elleni

és a haditechnika, valamint a technika által veszé-

lyeztetett környezetért való tüntetések szervezése.

Az Alba Kör történetének eddigi legnagyobb hazai és

külföldi publicitását azonban

mégsem e tevékenységekkel,

hanem következetes NATO és

NATO-bôvítés ellenes tevé-

kenységével vívta ki. A politikai

és pártpolitikai megfontolások-

tól, valamint szélsôséges néze-

tektôl mentes, pacifista alapo-

kon nyugvó, racionális érvek

alapján képviselt NO NATO

kampánya során szervezett tün-

tetéseket és sajtótájékoztatókat,

valamint polgári engedetlenségi

akciót (NATO-Expressz), ren-

dezett konferenciát, és fordult –

sikerrel – az adatvédelmi biztoshoz, az Országos Rá-

dió és Televíziós Testülethez, és – sikertelenül – az

Országos Választási Bizottsághoz és az Alkotmánybí-

rósághoz.

Az Alba Kör eddig két alkalommal nyerte el az Eu-

rópai Unió által finanszírozott PHARE demokrácia

mikro-projektet. Az 1994–95-ben lefutott program ke-

retében rendezett többek között fotókiállítást a Nép-

rajzi Múzeumban a vajdasági katonaság-megtagadá-

sokról, és készítette el az elsô magyarországi emberi

jogi jelentést a katonai szolgálatmegtagadás, valamint

a polgári szolgálat helyzetérôl. A jelenleg is futó máso-

dik PHARE program keretében szintén mintegy tíz

programpont vár megvalósításra. Az Alba Kört a Ma-

gyar Narancs olvasói három alkalommal választották

meg az év legszimpatikusabb civil szervezetének.

Az Alba Kör tagdíjakból, az állampolgárok által

adójukból felajánlott egy százalékból, hazai és nem-

zetközi pályázati támogatásokból és az Országgyûlés

által a társadalmi szervezeteknek évenként kiutalt

pénzbôl tartja fönn magát. Tagjai évenként több ezer

óra önkéntes munkával járulnak hozzá az alapszabály-

ban megfogalmazott erôszakmentes eszmék valóra

váltásához.
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A SZERVEZET EGY HADSEREGMEN-
TES VILÁGBAN GONDOLKODIK,
AHOL SEM HIVATÁSOS KATONÁK,
SEM PEDIG POLGÁRI SZOLGÁLA-
TOT TELJESÍTÔK NINCSENEK, MÉG-
IS A LÉPCSÔZETES HALADÁS, A
SZERVEZET EGÉSZ TEVÉKENYSÉGÉ-
RE JELLEMZÔ, ELVHÛ, DE PRAG-
MATIKUS MEGKÖZELÍTÉS ALAPJÁN
FONTOSNAK TARTJA A KATONAI
SZOLGÁLATMEGTAGADÁSNAK, AZ
ENSZ ÁLTAL IS ELISMERT EMBERI
JOGNAK MINÉL SZÉLESEBB ÉS TEL-
JESEBB KÖRÛ ÉRVÉNYESÍTÉSÉT.


