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Konfliktusok és társadalmi mozgalmak a jól-lét kontextusában: Éhséggyaloglások 

1. A társadalmi mozgalmak új generációja és tipológiája 

Az új társadalmi mozgalmak kezdetét a 20. század hatvanas éveitől datálják, számos kutató 

kialakulását 1968-ra teszi, amikor is a nyugati társadalmak mindmáig utolsó forradalmi 

fellángolására került sor, s ettől kezdve a társadalmi mozgalmak nem a klasszikus 

anarchizmus eszközeit alkalmazva
1
 kívánták céljaikat elérni, hanem új módszerekkel és 

eszközökkel, s mindezt új szereplőkkel megvalósítani. Az új társadalmi mozgalmak 

képviselői napjainkban már nem forradalmárok, tiltakozásuk nem forradalmi cselekedetekben 

nyilvánul meg, sokkal gyakorlatiasabbak, megmozdulásaik legtöbbször egy témára 

koncentrálnak, mint ahogyan ezt az éhséggyaloglások is alátámasztják. Míg az anarchizmus a 

hagyományos ipari társadalomban kialakult tiltakozási forma, addig az új társadalmi 

mozgalmak a posztindusztriális korszakhoz kapcsolhatóak, melynek megváltozott kihívásaira 

a korábbi akciók már nem tudtak adekvát választ adni. A megváltozott társadalmi környezet, 

az új korszak új válaszokat igényelt, s így jött létre a társadalmi mozgalmak második 

nemzedéke, melyet a szakirodalom új társadalmi mozgalmaknak (new social movement) 

titulál. Abban azonban nem történt lényegi elmozdulás, hogy az ezekben résztvevők szintén 

szemben állnak, és mozgósítanak a multinacionális tőke kezében összpontosuló hatalom ellen, 

fellépnek a társadalmi egyenlőtlenségekkel és a szolidaritás hiányával szemben.
2
  

A posztindusztrializmus jelentős társadalmi változásokat eredményezett, kialakult egy erős 

középosztály és egy magasan kvalifikált alkalmazotti réteg, mely számára már nem az anyagi 

javak, hanem a tudás, a modern technológiák, az innováció jelentik a kihívást. Nem véletlen, 

hogy a gazdaság súlypontja az árucikkek gyártásáról áthelyeződött a szolgáltatásokra, hogy 

nem a nehézipar, hanem a tudásalapú iparágak, a számítástechnika, a robottechnika, a kutatás-

fejlesztés a húzó ágazat, és hogy a tudományos-technikai forradalom vívmányainak 

elterjedése, az élet minden területén történő alkalmazása áll a középpontban. Mindez 

kihatással volt a társadalom értékszemléletére, hiszen a fejlett gazdaság következtében az 

emberek számára már nem a mindennapi megélhetés biztosítása és anyagi 

életkörülményeinek jobbítása a legfőbb cél. A posztindusztrializmusban bekövetkező 

értékváltást a posztmaterializmusnak hívják, ahol nem az anyagi javak felhalmozása, hanem 

az életminőség jobbítása áll a középpontban, valamint megnövekszik az olyan értékek 

szerepe, mint a környezetvédelem, az ökológiai értékek, a közösség érzése. Ezek fontosságát 

tükrözi, hogy a társadalom akár a gazdasági növekedés elé helyezi és megvédi ezeket az 

értékeket, az emberek által használt technikák és javak közül sokat ökológiai és társadalmi 

alapon megkérdőjelezhetnek, s az anyagi javak halmozása helyett a jövő nemzedékeire 

gondolva, a növekedés határait feszegetve, a fenntarthatóság primátusát vallja. 

Mindezek alapján egyértelmű, hogy az új társadalmi mozgalmak kialakulását a fejlett 

nyugattal, Nyugat- és Észak-Európa államaival, az Egyesült Államokkal, Kanadával és 

Ausztráliával kapcsolhatjuk össze, hiszen ezen régiókban beszélhetünk először a hiány 

megszűnéséről, a jólét és bőség állandósulásáról és a fejlett piacgazdaságról, mely stabil 

demokratikus berendezkedéssel párosult. A magas gazdasági fejlettség és a demokratikus 
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politikai rendszer az új társadalmi mozgalmak jelentkezésének előfeltételei, nem véletlen 

tehát, hogy Közép- és Kelet-Európa térségében csak a rendszerváltás után lelhetőek fel.
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A múlt század utolsó harmadában a modernizáció térhódításával a társadalmi mozgalmak 

átalakultak, mely változás legfőbb eleme, hogy a tradicionális konfliktusok mentén kialakult 

törésvonalak szerepe csökkent. Az így létrejövő új társadalmi mozgalmak egyik első elméleti 

képviselője, Melucci Alberto szerint ez a konfliktus az újonnan szerveződő identitás-orientált 

posztmaterialista politika és a hagyományosabb, az anyagi javak termelésének és elosztásának 

államközpontú politikája közötti ellentmondásban gyökeredzik.
4
  

Ronald Inglehart amerikai szociológus úgy véli, hogy a materiális igények kielégítése után 

az emberek figyelme a posztmateriális értékek felé fordul. Ez az átorientálódás össztársadalmi 

szinten generációváltással együtt megy végbe, hiszen a második világháború után a fejlett 

tőkés államokban, a jólétben és biztonságban felnövekvő új generáció egyre inkább 

posztmaterialistává válik, számára a gazdasági és politikai biztonság és jólét mellett olyan új 

értékek válnak fontossá, mint a szépség, az egészség, a kreativitás, az önkifejezés. Ez a 

változás széles körű társadalmi-politikai folyamatot indít el, amelyet a szerző „csendes 

forradalomnak” titulál. Ezen változás részeiként bukkannak fel és kerülnek előtérbe az új 

társadalmi mozgalmak.
5
 

Jürgen Habermas, nyugatnémet szociológus is ezekre a posztmateriális értékeken kialakuló 

törésvonalakra helyezi a hangsúlyt, s az anyagiakon alapuló társadalmi rétegződés helyett, 

inkább a kulturális sajátosságokat és az azokból fakadó társadalmi különbségeket állítja 

középpontba. Habermas úgy véli, hogy a strukturális feszültségek az egyénközpontú életvilág 

racionalitása és a politikai, közigazgatási és gazdasági rendszer funkcióközpontú logikája 

közötti konfliktusból erednek.
6
 A tudós a posztmateriális értékrend meghatározó elemének az 

életvilág kiterjesztését tartja, mely nem más, mint a társadalom szociokulturális rendszernek 

történő kezelése. Az új társadalmi mozgalmak a gazdasági-politikai rendszer anyagi és 

hatalmi, teljesítményelvű és piaci racionalitásával szemben az életvilágnak, mint 

szociokulturális rendszernek a humán szempontjait érvényesítik. A modernisták szerint a 

feszültségek fő okai a nem megfelelően modern és integrált intézmények és ezek 

mellékhatásai. Bármelyik modellt is vesszük alapul, ezek közös nevezője, hogy 

középpontjában az ember áll, az egyének sérelmei indítják el a közös cselekvést.  

A társadalmi mozgalmak célszempontú tipológiája két formát különböztet meg. Egyrészt 

azokat a mozgalmakat, melyek fő célja a politikai és társadalmi változás, másrészt azokat, 

melyek a kialakult politikai intézményrendszeren kívül helyezkednek el. Charles Tilly utóbbit 

úgy definiálja, hogy ezen mozgalmak nem rendelkeznek formális képviselettel a 

döntéshozatalban,
7

 míg Doug McAdam szóhasználatában a politikai részvétel nem 

intézményesített formájaként szerepelnek.
8
 

A globalizáció egyik fontos következménye a kollektív identitás előtérbe kerülése, s a 

napjainkban kibontakozó társadalmi mozgalmak ezen megváltozott tartalommal bíró kollektív 

identitásra épülnek. Habár a társadalmi mozgalmak igen széles skálán mozognak, mégis 

elméleti síkon két fő típusa különböztethető meg: léteznek a proaktív mozgalmak, melyek fő 
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célja az emberi kapcsolatok gyökeres átalakítása és újragondolása, s ide sorolhatóak a 

napjainkban egyre nagyobb szerepet játszó feminista mozgalmak és a környezetvédelemre 

építő zöldek szerveződése és megmozdulásai. A reaktív mozgalmak alkotják a másik 

meghatározó formát, melyek az új viszonyok között keletkező társadalmi változások negatív 

hatásait akarják minimalizálni.  

A globalizáció az új társadalmi mozgalmak nemzetközivé válását is elősegítette. A 

társadalmi mozgalmak transznacionálissá válása során megkülönböztethetőek az erősen 

globalizációellenes mozgalmak, melyek tiltakozásának fő tárgya éppen a globalizáció negatív 

hatása a politikára, gazdaságra, kultúrára. Léteznek ugyanakkor olyan mozgalmak is, melyek 

nem – vagy legalábbis retorikájuk nem erre épül – globalizációellenesek, s ezen irányzatok 

alapvetően a globális problémákkal való szembenézésre és azok kezelésére (pl. 

környezetvédelem) szerveződtek.  

Donatella della Porta és Sidney Tarrow a társadalmi mozgalmak transznacionálissá 

válásával és annak módozataival foglalkoznak, s megkülönböztetik a diffúziót, a 

domesztifikációt és az externalizációt. A szerzők kifejtik, hogy ugyan a társadalmi 

mozgalmak mindig lokálisan szerveződnek, de a diffúzió során céljaik, a tiltakozás formái, 

annak eszméi elterjednek, országossá válnak, sőt át is lépik az országhatárokat. Ezen folyamat 

során, ha a kezdeti tiltakozással egyetért egy hasonlóan gondolkodó csoport és hasonlónak 

ítéli meg magát (hasonlósági viszony), majd ennek alapján hasonló akcióba kezd, vagyis 

követi a kezdeményezőt, ez a két mozgalom koordinált fellépését tesz lehetővé. A tiltakozás 

kiterjedése történhet kapcsolaton kívüli formában, vagyis nem személyhez kötődően, hanem 

tömegkommunikáció révén, lehet kapcsolatból eredő, amikor személyes kapcsolat áll fenn a 

két fél között és közvetítés által. A vizsgált éhséggyaloglások ezen utóbbi formában terjedtek 

el és váltak országos méretű tiltakozó akcióvá. A domesztifikáció esetében a mozgalom 

kialakulásában külső tényezők játszanak szerepet, a konfliktus eredője az országhatáron 

kívülre esik, leggyakrabban valamilyen nemzetközi intézmény a saját országra nézve 

negatívnak ítélt tevékenysége váltja ki a tiltakozást (mint pl. napjainkban az Európai Unió 

döntései ellen a tagállamokban kerül sor a tiltakozásra). A harmadik lehetőség az 

externalizáció, melynek során a nemzetközi szereplők avatkoznak be valamely ország 

konfliktusainak megoldásába, mely ellen az állam képviselői nemzetközi szinten tiltakoznak. 

Ha a nemzetközi beavatkozás több államot is sért, a tiltakozás nemzetközivé válhat és 

transznacionális kollektív cselekvés formáját öltheti.
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Teoretikus megközelítésben az új társadalmi mozgalmak a társadalomban létrejövő 

strukturális feszültségek (structural strains) következményei, és ezen problémákra reagálva 

jönnek létre. A társadalmi mozgalmak strukturális feszültségek oldaláról történő 

megközelítése nem újkeletű dolog, hiszen már a marxista ideológusokat is foglalkoztatta, akik 

szerint a társadalmi mozgalmak hátterében a munkásosztály és a tőke között strukturális 

törésvonal áll.  

Napjaink új társadalmi mozgalmai azonban az egyénközpontú társadalmi elméletek helyett 

a rendszerközpontú teóriákra támaszkodnak, abból kiindulva, hogy a strukturális feszültségek 

sokkal inkább a fennálló rendszerből erednek, s nem az egyének által érzékelt és kifejezett 

sérelmekből. Mindez lehetővé teszi a társadalmi mozgalmak elméletének 

újrakonceptualizálását, ami felülírja a társadalmi mozgalmak korábbi ön-meghatározásait és a 

hosszú ideje uralkodó modernista narratívákat. A cél inkább annak kutatása, hogy a 
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társadalmi mozgalmak miként működnek közre a fejlett modern társadalom alakításában, 

abban milyen társadalmi funkciót töltenek be.
10

 

Karl Wolfgang Deutsch koncepciója szerint a modern társadalom dinamikája 

következtében a társadalom állandó modernizációra, megújulásra készteti a politikai 

szervezet- és intézményrendszert, mely azonban nem képes teljes mértékben lépést tartani 

ezen változásokkal és lemarad bizonyos igények társadalmi felvállalásában. A társadalmi 

mozgalmak – s ez különösen igaz az éhségmenetekre – felhívják a figyelmet ezen - az állam 

által elhanyagolt - területekre, jelzik a döntéshozónak a problémát, a válsággóc kialakulását, 

melynek kezelése központi intézkedést feltételez. Ennek következtében a politikai mozgalmak 

jelzőfunkciójuk következtében segíthetik az intézményrendszer reformját, innovációját, tehát 

átvitt értelemben pozitív hatásuk van. 
11

  

2. A politikai tiltakozás  

A politikai alrendszer nem megfelelő működési mechanizmusainak korrekcióját többféle 

kollektív cselekvéssel lehet elérni, melyek közül a tiltakozás és a kivonulás eszköze bizonyult 

a leghatékonyabbnak, de persze történelmi példák sorakoztathatóak fel a passzivitás és a 

passzív ellenállás nyomásgyakorlására is. 

Az éhséggyaloglás a politikai tiltakozás sajátos, újszerű módszere, ezért érdemes 

megtekintenünk, hogy mit mond a szakirodalom a politikai tiltakozásról, melynek 

definiálásával számos teoretikus foglalkozott. A racionális döntéselmélet
12

 egyik fő 

képviselője, Albert O. Hirschman felfogása szerint a politikai korrekciós mechanizmus 

részeként fogható fel, melynek során az állampolgárok aktivizálódnak és közvetlenül fejezik 

ki az irányító és/vagy felettes hatóságoknak, az államhatalomnak elégedetlenségüket. 

A tiltakozás széles skálán mozoghat, közös jellemzője azonban az, hogy az emberek 

valamilyen formában hangot adnak a problémáknak és célul tűzik ki a körülmények további 

romlásának megakadályozását, a társadalmi feszültségek kiváltó okainak orvoslását. A nagy 

történelmi hagyományokkal rendelkező mérsékelt formák közé sorolhatóak az irányító 

hatósághoz intézett beadványok, kollektív petíciók, a médián keresztüli nyilvánosság, a 

különféle tiltakozó akciók – mint a legális sztrájk, demonstráció, bojkott vagy éppen az 

éhséggyaloglások. A tiltakozás radikálisabb formát is ölthet, s az elégedetlenség 

következménye a nem engedélyezett sztrájk, tüntetés, felkelés, éhségsztrájk, blokád lehet, 

mindegyik feltételezve a közvélemény, az emberek széles körű mozgósítását. Sidney Tarrow 

és Ruud Koopmans a tiltakozások két nagy csoportját, a konvencionális és a nem 

konvencionális tiltakozásokat különíti el.
13
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Az, hogy mikor mely forma alkalmazása a célszerű, a mindenkori politikai szituáció 

függvénye, hatékonyságuk az akció méretével arányosan nő, de a túlzásba vitt tiltakozás a 

célok elérésének akadályává is válhat. A tiltakozás során a résztvevők idejüket, pénzüket, 

energiájukat áldozzák fel a változtatás megvalósításáért, de ezen akció csupán akkor 

megfelelő formája az ellenállásnak, ha képes a kedvezőbb alkupozíció elérésére, és ezáltal a 

hatalmat változtatásra kényszeríti.
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Polémia alakult ki az elemzők között arról, hogy a tiltakozás vagy a kivonulás-e a 

hatékonyabb forma. Albert O. Hirschman
15

 úgy véli, hogy ha a tiltakozás nem járt 

eredménnyel, csak ebben az esetben, mint végső eszközt lehet bevetni a kivonulást. Ezzel 

szemben a racionális cselekvéselmélet más követői – pl. David Johnson – egyenrangúnak 

tekintik a két ellenállási formát, s a „lábbal történő szavazást” legalább olyan hatékonynak 

ítélik meg, mint a tiltakozást. 
16

 

John Rawls a politikai tiltakozás legvégső formájának a polgári engedetlenséget tartja, 

mely csak abban az esetben vethető be, ha az azt megelőző nyomásgyakorlás hatástalan 

maradt és a társadalmi igazságtalanság nem nyert megoldást.
17

 

A racionális döntések elméletének kritikusai – pl. J. Craig Jenkins – úgy vélik, hogy az 

egyén racionális érvei mellett a tiltakozásokban, társadalmi mozgalmakban való részvétele 

nem csak az individuum hasznán alapul, hanem az ideológiai azonosság és szolidaritás 

legalább olyan fontos motivációs tényező.
18
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Rucht és Ohlemacher a politikai tiltakozások három csoportját különíti el. Az első 

csoportba az alapvető formális kereteket is nélkülöző szubkulturális csoportok tiltakozásait 

sorolja, melyekre a teljes spontaneitás és a konfliktus rövid kihordása jellemző. A második 

kategóriát a formális szervezetek (politikai pártok, az érdekképviseletek) alkotják, melyek 

képesek a kollektív cselekvésen alapuló tiltakozásokat hosszabb időn keresztül mozgásban 

tartani. Végül a vizsgálat tárgyát is képező új társadalmi mozgalmak következnek, melynek 

legfőbb sajátossága maga a tiltakozás, ez határozza meg magának a mozgalomnak a létét, 

identitását és eredményességét.
19

  

A politikai tiltakozás bármely megnyilvánulási formáját is vizsgáljuk, azokat olyan 

kollektív cselekvésként definiálhatjuk, melyek nyilvános akciók formájában zajlanak, s 

valamely társadalmi-politikai cél elérésére (proaktív) vagy bizonyos állami-politikai 

cselekmények meghiúsítására, elhárítására (reaktív) vállalkoznak. A politikai tiltakozások 

vizsgálata elvégezhető, ha megtekintjük szereplőit, céljait, akcióformáit és hatásait. 

Összességében elmondható, hogy a politikai tiltakozás szereplői nem állami aktorok, hanem 

társadalmi csoportok, így pártok, egyesületek, civil szervezetek, egyházak, szakszervezetek, 

címzettjei azonban az irányító hatóságok, az államhatalom, illetve a nyilvánosság, a civil 

társadalom. A politikai tiltakozás specifikus célja a konfliktus típusa (társadalmi, gazdasági, 

szociális, kulturális) szerint ugyan változik, de minden esetben a társadalmi-politikai 

támogatás megnyerésére a forrásmobilizációra törekszik. Megnyilvánulási formáit tekintve 

különböző szerzők eltérő kategóriákat alkotnak. Joachim Raschke megkülönböztet legális (a 

közrend megsértése nélküli) és illegális (a közrend megsértésével végbemenő) mozgalmat, 

vagyis, erőszakos vagy erőszakmentes, tömeges, kiscsoportos vagy egyéni, szervezett vagy 

spontán, közvetítő, figyelemfelkeltő vagy nyomásgyakorló tiltakozási akciót.
20

 A politikai 

tiltakozás szervezettsége attól függ, hogy részt vesznek-e benne, és ha igen milyen mértékben 

formális politikai szervezetek, van-e előkészítő csoportja. Hatása, végeredménye attól függ, 

hogy elutasítják-e vagy elfogadják követeléseit, megvalósította-e céljait, eljárási eredményt 

ér-e el, amennyiben bevonják a tiltakozó csoportot vagy szervezetet a konfliktus 

megoldásába, hatalommal ruházzák fel, vagy pusztán elismerik legitim tárgyalópartnerként.
21

 

Hazánkban, akárcsak a térség országaiban általában a tiltakozás, mint a demokratikus 

megnyilvánulás egyik formája hiányzott a politikai kultúrából, hiszen nem volt kívánatos sem 

a Monarchiában, sem a két világháború közötti időszakban, sem a szocialista érában. 

Korlátozott formái – mint a békés demonstráció, petíció – azonban léteztek, s ezt támasztja 

alá, hogy sem a rendszerváltáskor, sem az új gazdasági és társadalmi viszonyok kiépítése 

idején nem alakultak ki erőszakos konfliktusok, az átmenet békésen valósult meg. 

Ugyanakkor az is érzékelhető, hogy a rendszerváltással, az új gazdasági és társadalmi 

viszonyok kialakulásával, az Európai Unióhoz történő csatlakozással, s nem utolsó sorban a 

globalizáció negatív hatásainak következtében az ezredforduló után a korábbi konvencionális 

és mérsékelt, a hagyományos és demokratikus tiltakozási formák mellett a nem 

konvencionális formák is megjelentek, melyek között találhatunk nem legális és erőszakos 

akciók is. Utóbbiak elsősorban a világméretű gazdasági válság negatív hatásainak és az ezekre 

adott kormányzati válaszoknak köszönhetően kerültek előtérbe. 

 

3.A politikai tiltakozások típusa: éhséggyaloglás 
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A globalizáció egyik fontos következménye a kollektív identitás előtérbe kerülése, s a 

napjainkban kibontakozó társadalmi mozgalmak ezen megváltozott tartalommal bíró kollektív 

identitásra épülnek. S bár a társadalmi mozgalmak igen széles skálán mozognak, mégis 

elméleti síkon két fő típusa különböztethető meg: léteznek a proaktív mozgalmak, melyek fő 

célja az emberi kapcsolatok gyökeres átalakítása és újragondolása, s ide sorolhatóak a 

napjainkban egyre nagyobb szerepet játszó feminista mozgalmak és a környezetvédelemre 

építő zöldek szerveződése és megmozdulásai. A reaktív mozgalmak alkotják a másik 

meghatározó formát, melyek az új viszonyok között keletkező társadalmi változások negatív 

hatásait akarják minimalizálni 

A fentiek alapján, valamint Rucht és Ohlemacher tipológiáját segítségül hívva
22

, az 

éhséggyaloglások az új társadalmi mozgalmakhoz sorolhatóak, melyeknek ugyan vannak 

történelmi előzményei és hagyományai, mégis napjainkban kerültek a politikai tiltakozás 

palettájára mind a fejlett nyugati országokban, mind hazánkban. Az éhséggyaloglás kiváltó 

oka ugyanúgy a társadalmi és gazdasági egyenlőtlenségekkel szembeni fellépés, mint bármely 

más, a posztindusztriális korszakhoz kapcsolható tiltakozási formának. Sajátossága, hogy 

alapvetően egy témára koncentrál, olyan mindennapi problémára, mely az emberek jól-

létének meghatározó eleme. 

Az éhséggyaloglások ún. reaktív típusú társadalmi tiltakozások, hiszen fő céljuk a 

megváltozó viszonyokból eredő negatívumok hatásainak csökkentése. Fontos elemük, hogy 

mindezt úgy kívánják elérni, hogy folyamatosan aktivizálódva közvetlenül fejezik ki a 

döntéshozóknak elégedetlenségüket és a megújulásra vonatkozó követeléseiket. Sidney 

Tarrow és Ruud Koopmans tipológiájára támaszkodva az éhséggyaloglások a nem 

konvencionális, konfrontatív, de legális tiltakozások köré sorolhatóak. Nem konvencionális, 

vagyis nem a megszokott és hagyományos, évszázadok óta alkalmazott, hanem újkeletű, 

napjainkban előtérbe kerülő ellenállási forma. Konfrontatív, amennyiben szembesíti az 

államhatalmat annak tevékenységéből eredő és az éhséggyaloglásban résztvevőkre negatívan 

ható tendenciákkal és saját ellentétes nézeteit szembeállítja a döntéshozókkal. S végül legális 

megnyilvánulás, amennyiben a törvényi előírások betartásával, az állam által engedélyezett 

tiltakozásként foghatjuk fel.  

Egyet kell értenünk Jenkinssel abban, hogy az éhséggyaloglás aktorai nem csak személyes 

problémáik és azok megoldására való kísérlet viszi egy táborba, hanem az individuum mellett 

legalább ennyire fontos a szociális, gazdasági és ideológiai azonosság, mely az egyéni 

cselekvés helyett összefogásra ösztönzi a résztvevőket.
23

 Az éhséggyaloglás tehát kollektív 

cselekvésen alapul, tagjait összeköti az azonos élethelyzet és az ezt meghatározó társadalmi és 

gazdasági viszonyokon történő változtatás igénye, a társadalmi igazságtalanság orvoslása 

melyre egyedi akciókkal nem sok esélyük lenne. Mivel ezen problémák individualista módon 

nem oldhatóak meg, ezért a többek által is érzékelhető társadalmi feszültség és a rendszerrel 

szembeni elégedetlenség az egyént a másokkal történő közös cselekvésre ösztönzi. Steven M. 

Buechler erre alapozza a kollektív cselekvés elméletét (collective behavior theory).
24

 

 

4. A 2012-2013-as magyarországi éhséggyaloglás vizsgálata 

 

A vizsgálat módszertani szempontjai: 
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 Az éhséggyaloglások történelmi előzményei 

 Az éhséggyaloglások fő kiváltó okai, a gazdasági és társadalmi változások negatív 

hatásai 

 A tiltakozások célja 

 Az éhséggyaloglások térbeli és időbeli kiterjedése 

 Az éhséggyaloglások résztvevői 

 A tiltakozás organizátorai 

 A tiltakozás címzettjei 

 Az éhséggyaloglás akciói, a mozgalom repertoárja 

 A tiltakozás eszközrendszere 

 Az éhséggyaloglás eredménye és hatása, 

4.1 Történelmi előzmények 

Éhséggyaloglás már az ókori Egyiptomban is történt, s utána is tudunk néhány ilyen típusú 

tiltakozásról, melyek közül talán a legismertebb a francia forradalomhoz kapcsolódó 1789. 

október 5-én lezajlott asszonyok menete volt, amikor is mintegy 7 000 párizsi asszony a 

zuhogó esőben Versailles-be vonult, s „Kenyeret, kenyeret” skandálva arra kényszerítette az 

uralkodót, hogy Párizsba menjen, s szentesítse a törvényeket.  

A modernkori éhséggyaloglások azonban a 20. századhoz, annak válságos időszakaihoz 

köthetőek. Közös nevezőjük, hogy a résztvevők kilátástalan anyagi helyzetük miatt a 

döntéshozókhoz fordulnak, ezért minden esetben úti céljuk a főváros, ott is a Parlament 

épülete, s ezen a helyen fejezik ki tiltakozásukat. Az első ilyen demonstrációra 1905-ben 

került sor Angliában – habár a kifejezés (hunger march) csak 1908-ban tűnik fel a 

szakirodalomban. A szigetországi eseményekkel szinte egy időben, 1905. január 22-én a cári 

Oroszországban is mintegy 150 ezer ember vonult végig Szentpétervár hideg és havas utcáin, 

s petíciót kívánt átnyújtani II. Miklós cárnak, ezzel könyörögve az uralkodónak, hogy javítson 

életkörülményeiken. A petíció átadására azonban nem kerülhetett sor, mert a Téli Palota előtt 

sortüzet nyitottak a fegyvertelen tömegre.
25

  

Az első világháború kapcsán újabb demonstrációkat is regisztráltak, mégis számuk a nagy 

gazdasági világválsághoz kapcsolódóan nőtt meg jelentősen, s más nyugati államokban – így 

Kanadában és az Egyesült Államokban – is a tiltakozás ezen formáját választották. Angliában 

az éhséggyaloglások a Brit Nemzeti Munkanélküli Munkások Mozgalom (National 

Unemployed Workers Movement=NUWM) szervezésében valósultak meg, s 1922, 1927, 

1930, 1932, 1934, 1936 éhséggyaloglásai jelzik tevékenységüket. Érdemes kiemelni az 1932-

ben lezajló tiltakozást, mely mind térbeli, mind időbeli kiterjedésében, mind a résztvevők 

számát tekintve az egyik legnagyobb mozgalomként tarthatunk számon. Az ország különböző 

pontjairól 19 menet indult egy időben, s közel százezer embert mozgósítva útjuk során 

követeléseikhez gyűjtöttek aláírást. Petíciójukat egy millióan írták alá, de átadniuk mégsem 

sikerült, mert a kormányzat megijedt a tiltakozás méretétől, s ezért az elsőként Londonba 

érkező glasgowiak közé lövetett a Hyde Parknál.
26

 Az utókor mégsem ezt a tiltakozást őrizte 

meg sokkal jobban emlékezetében, hanem az 1936-os ún. Jarrow keresztes hadjáratot (Jarrow 

Crusade) éhségmenetet, melynek ugyancsak 200 résztvevője volt, de ellentétben a többi 

éhségmenettel nem politikai, hanem erkölcsi célokért szállt síkra.
27

 Jarrowban, egy észak-

kelet angliai kisvárosban a hajógyár bezárásával a férfiak elveszítették munkájukat. A 26 

hétig folyósított munkanélküli segély lejárta után megvizsgálták, hogy milyen körülmények 
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között élnek, s lustának, munkakerülőnek nyilvánították őket. Becsületük megvédéséért 

mintegy 200 férfi gyalog indult Jarrowból Londonba (470 km), hogy elmondják: Nem lusták! 

Nem koszosak! Nem csavargók! Csak nincs munkájuk.
28

  

1932. március 7-én a detroiti Ford gyár elbocsájtott dolgozói tüntetést szerveztek, s kb. 5-6 

ezer munkanélküli gyalog indult Detroitból a szomszédos Dearbornba, a legnagyobb Ford 

gyárhoz, hogy munkát, kenyeret, béremelést, a Ford kórházának ingyenes használatát, a 

gyárban uralkodó faji megkülönböztetés megszüntetését, a Ford rendőrség és besúgók 

alkalmazásának felszámolását követeljék. A város határában azonban véres összecsapásra 

került sor a tüntetők és a rendőrség között, utóbbi fagyos vízzel oszlatta a tömeget az év 

leghidegebb napján.
29

 

Nem tipikus éhséggyaloglások, mégis a nagy gazdasági világválsághoz kapcsolódó 

megmozdulások sorába illeszthetőek a Magyarországon lezajló akciók, melyek 1930-banérték 

el tetőpontjukat. 1930. május elsején – melyre nagy hatással volt Garami Ernő Ki az utcára! 

című röpirata – jelentős tömegek vonultak a főváros utcáira. A tiltakozó akciók ettől kezdve 

szinte mindennaposakká váltak, s a legjelentősebb, legnagyobb tömegeket felsorakoztató 

eseményre szeptember elsején érte el, amikor „Munkát, kenyeret!” jelszóval mintegy 

százezres tömeg vonult végig Budapest utcáin, s a Budapest külvárosi részeiből beszivárgó 

válság által sújtott emberek csendes tüntetésként induló felvonulás általános kormányellenes 

tüntetéssé fejlődött.
30

 

Az éhséggyaloglás, mint tiltakozási forma a 20. század 2. felében visszaszorult, azonban a 

század végén bekövetkező gazdasági és társadalmi viszonyokban történő változások, majd a 

jelenlegi gazdasági válság negatív hatásai ismét napirendre hozták. Magyarországon 2012-ben 

és 2013-ban került sor éhséggyaloglásra. 

4. 2 Az éhséggyaloglások fő kiváltó okai, a gazdasági és társadalmi változások negatív hatásai 

A 2. világháború után Nyugat-Európában kialakuló fogyasztói társadalom a gazdasági 

növekedésre építve a teljes foglalkoztatottságot tűzte ki célként, ami a korábbi 

éhséggyaloglások kiváltó okait is orvosolta volna, hiszen megszűnt volna az éhezés. A teljes 

foglalkoztatás azonban nem valósult meg, melynek hátterében a kapitalizmus azon 

sajátossága áll, hogy mindent a nyereségességnek, a minél nagyobb osztaléknak rendel alá. A 

globalizáció jó pozíciót biztosított a nyereségesség további növelésének, hiszen a termelés 

kitelepítésével a kevésbé fejlett országokba – egyrészt a rendszerváltó közép-kelet- és 

délkelet-európai országokba, valamint Délkelet Ázsiába – mellyel nemhogy csökkentette, 

hanem munkalehetőségeket kivonva éppen növelte a munkanélküliséget. Ráadásul a fejlett 

nyugat – már a mi régiónkban is ez az alapvető kérdés – olyan paradox helyzetbe került, hogy 

az egymás ellenében ható profit növelését és a versenyképességet kellett összehangolnia. 

Utóbbit elsősorban racionalizálással, innovációval, új korszerű technológiák alkalmazásával 

valósította meg, s mindegyik megoldás további elbocsájtásokat, a munkanélküliség 

növekedését vonta maga után. Az állam két tűz közé került, s el kellett döntenie, hogy milyen 

úton bővíti tovább a termelést, s ez milyen társadalmi viszonyokat eredményez. Kérdésként 

merült fel, hogy vajon a Wallerstein által megálmodott magas hozzáadott érték irányába, vagy 

az alacsony távol-keleti fizetések felé mozduljon. Jelen pillanatban valahol a kettő között 

kísérel megoldást találni, s eközben olyan súlyos társadalmi feszültségeket generál, melyek a 

társadalom fokozatos és növekvő lesüllyedéséhez és a politikai tiltakozások számának 

emelkedéséhez vezettek. 
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A kialakult létbizonytalanság teljesen eltérő társadalmi csoportokat kapcsol össze és egy új 

társadalmi réteg van kialakulóban, a prekariátus (a latin precarius=bizonytalanság, 

átmenetiség és a proletariátus szavak összetételéből). A jóléti államokban, az 1970-es években 

a szociális biztonság hanyatlása és a neoliberális gazdaságpolitika idézte elő létrejöttét. Guy 

Standing angol közgazdász szerint a világ lakosságának már mintegy egynegyede ide tartozik, 

számuk egyre nő, hiszen bárki lecsúszhat oda, s a már ott lévőknek igen kicsi az esélye a 

kilábalásra.
31

 Ferge Zsuzsa a hazai prekariátushoz sorolja a munkanélküliek jelentős részét, a 

közmunkásokat, a kényszervállalkozókat, a fekete- és szürkegazdaságban dolgozókat, számuk 

megközelíti az egymillió főt. Rajtuk kívül azonban valamilyen mértékben érintett minden 

alkalmazásban álló, akire a 2013. január 1-től életbe lépett munka törvénykönyve 

vonatkozik.
32

 

Az elsősorban kedvezőtlen anyagi helyzet, a nélkülözés kiszolgáltatott helyzetbe hozza a 

társadalom jelentős szegmenseit és a szociális beavatkozás klienseivé válnak. A kiváltó okok 

gazdasági dimenziója mellett legalább ennyire meghatározóak a társadalmi problémák, hiszen 

az érintettek társas kötelékei fokozatosan megszűnnek, magányossá, elszigeteltté válnak, a 

társadalmi kirekesztettség folyamata visszavonhatatlan lesz. 
33

 Ezt a folyamatot Robert Castell 

„kiilleszkedésnek” nevezi, melynek során a szegénység úgy jelenik meg, mint a valahova 

tartozásból a fokozatos kiszakadásnak és a korábbi kapcsolatok megszűnésének fő kiváltó 

oka, s az egyén a társadalmi lét perifériájára kerül, egyre sebezhetőbbé válik.
34

 

A KSH és a TÁRKI 2013 tavaszán megjelenő adatai
35

 egyaránt azt igazolják, hogy az 

elszegényedés hazánkban 2005-ben kezdődött el, 2007-től pedig szignifikáns növekedést 

mutat. 2012-ben Magyarországon az európai mércék alapján
36

 a jövedelmi szegénységi arány 

a teljes lakosság körében 13,9 százalék volt, ami azt jelenti, hogy 1 millió 368 ezer fő él a 

szegénységi küszöb alatt. A szegénységnek nem csak a mértéke, hanem mélysége is jelentős 

mértékű romlást mutat, a szegénységi rés-arány nőtt, vagyis a szegények egyre távolabb 

kerülnek attól, hogy nehéz helyzetükből kilábaljanak. Különösen nagymértékű volt a 

szegénységi kockázat növekedése a gyermekek és a fiatalok, a sokgyermekes családok, az 

alacsony iskolázottsággal rendelkezők, a romák körében, valamint azok között, ahol a 

háztartásfő munkanélküli vagy inaktív. 

Még megdöbbentőnek tűnik a helyzet, ha a létminimum alatt élők oldaláról közelítjük meg 

a kérdést. Ferge Zsuzsa 2012-ben megjelent tanulmányában
37

 bemutatja, hogy hazánkban a 

létminimum alatt élők száma fokozatosan növekszik, számuk 2000-ben hárommillió körül 

volt, 2005-ben hárommillió-kétszázezerre emelkedett, 2009-ben pedig elérte a hárommillió-

hétszázezret. Ezen tendencia alapján mára 4 millió körülire teszi számukat. 2009-ből 
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származó becslése alapján nyomorban, vagyis 20 ezer forintnyi havi jövedelmi szint alatt él a 

közel 10 milliós Magyarországon 600 ezer ember. A relatív szegénységi küszöböt jelentő 

mediánjövedelem 60 %-át (ez kb. 32 ezer forint) egymillió-kétszázezer ember jövedelme nem 

éri el. Az abszolút szegénységi küszöböt jelentő létminimum
38

 – amely az alapvető 

megélhetéshez szükséges javak „forintosítását” jelenti – alá közel négymilliónyian szorulnak.  

A szociológus által felvázolt negatív trendekkel egybecsengenek a KSH létminimum 

alakulásával kapcsolatos méréseinek eredményei. Ennek alapján 2012-ben a létminimum egy 

fogyasztási egységre számított átlagos értéke havonta 85 960 Ft volt.
39

 Az azonban nem került 

közzétételre, hogy mindez hány főt is jelent. Tekintettel az egy évvel korábbi KSH 

létminimumról szóló kiadványa
40

 szerint a lakosság 37%-a (3,7 millió fő) sorolható ide, 

vagyis napjainkban valóban 4 millió körül lehet azok száma, akik a létminimum alatt élnek. 

A drasztikus elszegényedés megindulása a 2008-as pénzügyi és gazdasági válsághoz 

köthető, melynek következtében nőtt a munkanélküliség és csökkent a foglalkoztatottság. A 

válság elmúlt öt évében a társadalom alsóbb rétegeit hátrányosan érintő negatív tendenciák 

megerősödtek. Az amúgy is alacsonykeresetűeket hátrányosan érintették és helyzetük további 

romlását eredményezte a lakossági terhek növekedése, különösen az egykulcsos SZJA 

bevezetése, melyet tovább fokozott, hogy 2011−2012-ben jelentősen szűkítették a szociális és 

egészségügyi kiadásokat.  

A hazai szakirodalomban is már egyre gyakrabban feltűnik a „working poor” kifejezés. A 

„dolgozó szegények” definíciót azokra a munkahellyel rendelkező, de mégis rendkívül 

alacsony jövedelemmel bíró dolgozókra alkalmazzák, akik hiába dolgoznak, nem tudnak 

előrébb jutni, jövedelmük éppen csak a szinten tartásra elég, s ezért folyamatosan a lecsúszás 

határán állnak. Ők azok, akiknek nincsenek tartalékaik, s ők voltak azok a még munka 

világában elhelyezkedők, akiket a legmélyebben érintett a válság. 

A munkahellyel rendelkezőknél is nehezebb helyzetbe kerültek a munkanélküliek. Számuk 

különösen a válság idején ugrott meg, s 2013 2. negyedévében 449 ezer fő, a 

munkanélküliségi ráta pedig 10,3% volt. Súlyosbítja a helyzetet, hogy a munkanélküliek 

49,1%-a egy éve vagy annál régebben keresett állást, s a munkanélküliség átlagos időtartama 

17,3 hónapra emelkedett.
41

 Ezzel éles ellentétben áll a magyar szabályozás, mely szerint az 

Európai Unió országai közül Magyarországon folyósítják a legrövidebb ideig, három hónapig 

a munkanélküli segélyt (ez 2011. szeptember 1 előtt 270 nap volt). Nem csak az időtartam 

csökkent, hanem az álláskeresési járadék felső határa is, mely a minimálbér lett, annak 

korábbi 120 százaléka helyett. Az új rendszerben kiemelt helyet kapott a közszolgáltatás, 

mely a halmozottan hátrányban lévő, foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő, 

illetve álláskeresési vagy szociális ellátásra nem jogosult álláskeresők átmeneti jellegű, 

határozott időtartamú foglalkoztatása.  

A növekvő szociális és gazdasági problémák nem véletlen, hogy éppen a munkanélkülieket 

és közmunkásokat késztette arra, hogy tiltakozásuknak éhséggyaloglás szervezésével adjanak 

hangot. 

4.3 Az éhséggyaloglások célja 

A politikai tiltakozás fő motiváló ereje felhívni a figyelmet arra a fokozatos elszegényedésre 

és kirekesztettségre, mely a magyar társadalom jelentős rétegeit negatívan érintette. Ezen 
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problémák hatványozottan jelentkeztek a gazdasági válság kibontakozása óta, s mivel a 

szociális védőháló nem működött megfelelően, így a mozgalom résztvevői hangot adtak 

elégedetlenségüknek. Mindezen általános „rossz-lét” mellett konkrét kiváltó okok is 

közrejátszottak, így a kormány nem teljesített ígérete a munkahelyteremtés és a közbiztonság 

javítására, az adócsökkentés anomáliái, valamint a munkanélkülieket és a közmunkásokat 

érintő negatív szabályozások. Ha megvizsgáljuk a petíciókban, a plakátokon található konkrét 

követeléseket, akkor az alábbi visszatérő elemekkel találkozhatunk: 

 Munkát, kenyeret és a megélhetéshez elég bért! 

 Ne tekintsék a közmunkásokat másodrangú állampolgároknak! 

 Emeljék a közmunkások bérét a 2010-es nettó minimálbér összegére! 

 A pótszabadságot ne vonják meg tőlük! 

 Rájuk is ugyanúgy vonatkozzon a Munka törvénykönyve, mint a többi 

munkavállalóra, és ne kormányrendeletek szabályozzák a tevékenységüket! 

 A szakszervezetek jogainak visszaadása! 

 Igazságosabb közteherviselés! 

 Az elmúlt két évben hozott szociális tárgyú jogszabályok felülvizsgálata! 

A tiltakozásban résztvevők a Parlamentnél petíciót nyújtottak át, melyben 7 pontba szedték 

össze legfőbb kívánságaikat:  

 1.„A Munkát, Kenyeret Mozgalom nevében követeljük önöktől és Orbán Viktortól, 

hogy legyen legalább egy kenyérkereső minden családban,  

 2. mindenki, aki dolgozik, a fizetésétől független mértékű támogatást kapjon 

gyermekei után.  

 3. Ígéretét betartva, senkit ne hagyjon az út szélén!  

 4. Ne legyen bűn a szegénység és a  hajléktalanság! 

 5. Állítsa vissza a munka becsületét, adja vissza a munkavállalók jogait!  

 6. Minden gyermek egyenlő feltételekkel járhasson iskolába! 

 7. Egyenlő munkáért egyenlő bért a közmunkában is! Mi munkát és kenyeret, vagyis 

békét akarunk Magyarországon." 

A menet résztvevőinek nyilatkozataiban visszatérő szlogen volt továbbá, hogy időt hagytak 

a jelenlegi döntéshozóknak sérelmeik orvoslására, hiszen csak 2012-ben adtak hangot ebben a 

formában elégedetlenségüknek, s a következő megmozdulásra is csak az első után egy év 

elteltével került sor. Úgy fogalmaztak, hogy „reményükkel együtt a türelmük is elfogyott”, 

ezért így akarták felhívni a parlamenti döntéshozók figyelmét a hétköznapok gondjaira. 

Számos helyen elhangzott az a vád, hogy a döntéshozók lustának, semmittevőnek állítják be a 

közmunkásokat. Kihasználják azt a társadalomban élő hamis képzetet, hogy a közmunkások 

nagy része csak a „lapátot támasztja”, pedig igen sokan dolgoznak fontos kiegészítő munkát 

kórházakban, óvodákban, iskolákban is, keresetük azonban nem ennek megfelelő.
42

 

Az elégedetlenkedők között elsősorban a közmunkások képviseltették magukat, s ez a fenti 

követelésekben is visszatükröződik. Sérelmezik, hogy az aktív korúak ellátása keretében 

folyósított ún. Foglalkoztatást Helyettesítő Támogatás havi összege az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 80%-a, ami 2013-ban csak 22 800 Ft a korábbi 28 500 Ft 

helyett, s jogtalannak tartják a csökkentést. [35.§(4)] 
43

Alaptörvény-ellenesnek vélik, hogy a 

jelenlegi szabályozás értelmében az aktív korúak ellátására egy családban egyidejűleg csak 

egy személy jogosult. 

A közfoglalkoztatottak bérezésének anomáliái szintén több helyen visszatérő kérdések. A 

probléma gyökere, hogy a közmunkások számára nem a mindenkori munkabéreket szabályzó 
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390/2012. (XII.20) Korm. rendelet
44

 szerinti munkabért fizetik ki, rájuk külön szabályozás, a 

421/2012. (XII. 29.) Kormányrendelet 
45

vonatkozik. Ez a gyakorlatban úgy néz ki, hogy egy 

szakképzetlen munkás 8 órai munkájáért havi nettó 64 190 Ft-ot kap a borítékba, míg egy 

közfoglalkoztatott ugyanezen tevékenységért csak 49 453 Ft-ra jogosult, s ez sérti az „egyenlő 

munkáért egyenlő bér jár” elvet, megkülönböztetést tesz és bérfeszültséget okoz munkás és 

közmunkás között. Továbbá a közfoglalkoztatottak nem illeti meg az életkorhoz kötött és a 

pótszabadság és ez a menetelők szerint sérti az egyenlő bánásmód elvét. 

4. 4 Az éhséggyaloglások térbeli és időbeli kiterjedése 

A 2012. évi éhségmenet február 6-án indult Miskolcról és február 13-án – tehát éppen egy 

hetes gyaloglás után – érkezett meg Budapestre a Parlament épülete elé. Vagyis egyetlen 

útvonalon haladt végig, az is igaz, hogy az igen súlyos gazdasági és szociális helyzetben lévő 

északi területeket érintette. Ennél térben lényegesen kiterjedtebb volt a 2013-as megmozdulás, 

mely 9 megye (Baranya, Somogy, Nógrád, Heves, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsod-Abaúj-

Zemplén, Hajdú-Bihar, Békés, Csongrád) 12 kiindulási pontjáról indult, hogy aztán három 

(egy Dunántúlról érkező, egy Észak-Magyarországról beköszönő, illetve egy Kelet-

Magyarországról befutó) menetbe olvadjanak össze és a Parlament előtt egyesüljenek. 

A 12 menet útvonala és a megtett távolság az indulási idő sorrendjében: 

1. Baranya: január 31. Sellye, Harkány, Pécs, Pécsvárad, Bonyhád = 282 km 

2. Viharsarok: február 2. Békéscsaba – Kondoros – Szarvas – Öcsöd – Kunszentmárton – 

Lakitelek – Kecskemét (itt találkozik az alföldi éhségmenettel) – Lajosmizse – Dabas – 

Alsónémedi – Budapest, Alkotmány utca = 207 km; 

3. Szabolcs: február 2. Nyíregyháza – Nagycserkesz – Tiszavasvári - Polgár (itt csatlakozik a 

hajdúsági éhségmenet) – Nyékládháza – Mezőkövesd (Mezőkövesden találkozik a 

miskolci, a polgári és az ózdi éhségmenet) – Kerecsend – Ludas – Gyöngyös – Hatvan – 

Aszód – Gödöllő – Budapest, Alkotmány utca = 263 km; 

4. Ózd: február 3. Ózd – Szilvásvárad – Eger (itt csatlakozik a hevesi éhségmenethez) – 

Mezőkövesd (itt csatlakozik a miskolci, szabolcsi, hajdúsági éhségmenethez) – Kerecsend 

– Ludas – Gyöngyös – Hatvan – Gödöllő – Budapest, Alkotmány utca = 183 km; 

5. Somogy: február 3. Kaposvár – Toponár – Magyaratád – Ráksi – Igal - Kapoly – Ságvár – 

Siófok – Lepsény (Lepsényben csatlakozás a Fejér megyei éhségmenethez) = 196 km; 

6. Polgár: – február 3, Polgár – Tiszaújváros – Emőd – Mezőkövesd (Mezőkövesden 

találkozik a miskolci, a szabolcsi, a hevesi, a hevesi és az ózdi éhségmenet) – Kerecsend – 

Ludas – Gyöngyös – Hatvan – Gödöllő – Budapest = 210 km; 

7. Miskolc: február 4. Miskolc – Emőd – Mezőkövesd (Mezőkövesden találkozik a polgári, a 

szabolcsi és az ózdi éhségmenet) – Kerecsend – Ludas – Gyöngyös – Hatvan – Gödöllő – 

Budapest = 196 km; 

8. Tolna: február 4. Bonyhád – Szekszárd – Paks – Dunaföldvár – Dunaújváros = 282 km; 

9. Alföld: február 5. Szeged – Balástya – Kiskunfélegyháza – Lajosmizse – Dabas – 

Alsónémedi – Budapest = 174 km; 

10. Heves: február 5. Eger – Mezőkövesd (Mezőkövesden találkozik a miskolci, a szabolcsi, a 

polgári és az ózdi éhségmenet) – Kerecsend – Ludas – Gyöngyös – Hatvan – Gödöllő – 

Budapest; 

11. Fejér: február 8. Székesfehérvár – Velence – Martonvásár – Érd – Budapest = 60 km; 

12. Nógrád: február 9. Jobbágyi – Hatvan (itt csatlakozik a miskolci, ózdi, hevesi, szabolcsi, 

hajdúsági Éhségmenethez) – Gödöllő – Budapest = 77 km 
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A végső cél Budapest, a Kossuth tér, ahová az eredeti terveknek megfelelően február 11-ére, 

az első parlamenti ülésnapra értek fel.
46

 

A két éhségmenetet összevetve, a 2013-as térbeli kiterjedése lényegesen nagyobb volt, az 

ország jelentős régióit lefedte, s szervezettségében is felülmúlta az előző évit. Az időtartamot 

illetően a különbség a távolságokból adódik, s míg 2012-ben pontosan egy hétig tartott a 

demonstráció, addig a következő évben 12 napot vett igénybe. 

 

Éhségmenetek 2013 

 

 
Forrás: A 2013-as éhségmenetek útvonala egy térképen http://piroslapok.blog.hu/2013/01/30/a_2013-

as_ehsegmenetek_utvonala_egy_terkepen 

 

4. 5 Az éhséggyaloglások résztvevői, szervezői, irányítói és címzettjei 

A 2012. évi „Munkát, kenyeret!” elnevezésű tiltakozó akciót polgármesterek és civilek 

kezdeményezték, s egyik fő szervezője Tóth Imre Miklós, egykori öntödei szakember, aki 

2010 óta sikertelenül próbálja visszaküzdeni magát a munka világába, vagyis a demonstráció 

spontán megmozdulás volt, mögötte nem állt szervezett mozgalom, egyesület. Felkarolta 

viszont az MSZP, sőt az LMP és a Szolidaritás is sorsközösséget vállalt a demonstrációval. 

A 2013. évi éhségmenet már lényegesen szervezettebb kereteket öltött, hiszen az előző évi 

demonstráció tagjai által életre hívott Munkát, kenyeret mozgalomból létrejövő két szervezet 

koordinálta. A Mozgalomnak lett egy érdekvédelmi szárnya, a Közmunkás Szakszervezet, 

illetve egy politikai szárnya a Munkát, Kenyeret, Tisztességes Béreket Egyesület. 

Utóbbi 2012. február 22-én alakult meg Komjáthi Imre elnökletével. A mozgalom 

alapszabályzatának előszava összecseng mindkét éhségmenet követeléseivel: 

 „A munka és a kenyér az alapja annak, hogy Magyarországon béke és nyugalom 

legyen. Mi munkát, kenyeret, vagyis békét akarunk Magyarországon. 

 Ma fejetetejére állt a világ. Segítségre szoruló családok támogatását megrövidítik, 

kisemberek munkabéréből, a tehetős, jómódú embereknek adnak még többet. 

 Ma azt mondják, hogy akinek nincs munkája, az lusta, akinek nem telik kenyérre, az 

potyaleső, akinek nincs semmije, az annyit is ér. Lépten-, nyomon megalázzák a 

kétkezi munkásokat, az egyszerű embereket. 

 Egyesületünk, mozgalmunk célja, hogy képviseljük a kisembereket, és felemeljük a 

szavunkat, az igazságtalanságok ellen. 
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 Célunk, hogy az ország vezetőit meggyőzzük arról, hogy társadalmi igazságosság 

nélkül, nincs társadalmi béke, ezért munkát, kenyeret és tisztességes béreket kell adni 

minden dolgozni akaró, vagy dolgozó embernek. 

 Célunk elérése érdekében megszervezzük a hasonló élethelyzetben élő emberek 

csoportjait, az ország minden pontján, ahol erre szükség van. 

 Ezt azért tesszük, mert egyedül, külön-külön gyengék vagyunk, viszont ha 

összefogunk, erősek leszünk. 

 Célunk elérése érdekében figyelemfelkeltő akciókat szervezünk, demonstrálunk, és 

minden törvényes eszközt megragadunk, ami előre viszi ügyünket. 

 Célunk elérése érdekében összefogunk minden tisztességes, demokratikus erővel, 

akiknek hasonló elképzeléseik vannak, és az igazságosságért küzdenek. 

Megköszönjük, örömmel vesszük azoknak az embereknek a támogatását, akik nem 

felejtették el, hogy honnan jöttek és emberek tudtak maradni. Célunk elérése 

érdekében támogatjuk, hogy szülessenek olyan komoly elképzelések, javaslatok, 

amelyek az ország vezetőinek szólnak. Munkát, kenyeret, tisztességes béreket!”
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A Közmunkás Szakszervezet még 2012. augusztus 8-án fordult bejegyzési kérelemmel a 

Fővárosi Törvényszékhez, melyet az 2013. január 25-én, tehát a tiltakozás indulásakor 

jegyzett be. A Közmunkás Szakszervezet (KSZ), amely főként az ország északkeleti, 

legsúlyosabb strukturális problémáival küzdő régiójában találta meg bázisát, azzal a célzattal 

alakult, hogy a közmunkások rétegének is megteremtse az elengedhetetlen érdekvédelmi 

hálót, ezzel elősegítve, illetve adott esetben kikényszerítve számukra a jobb 

munkakörülményeket és fizetést. A KSZ-hez való csatlakozás meglehetősen esetleges, vagy 

Komjáthi Imre személyes email címén, vagy bármely létező szakszervezeten keresztül lehet 

csatlakozni. Felhívásukat a Munkások Újsága 2012. augusztus 2-i 15. számában tették 

közzé.
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 Ezen kívül rendezvényeken, illetve közösségi portálokon egyéni kezdeményezésekre, 

valamint a facebook oldalon népszerűsítik magukat és toboroznak tagokat. A mozgalomnak 

nincsenek forrásai, így csak ezen kommunikációs csatornákra tudnak támaszkodni, s ezért 

mondanivalójuk nehezen talál célba. Éppen ezért taglétszámáról is nagyon bizonytalan 

információk állnak rendelkezésre (kb. 2000 tagja van). 2012 őszén a KSZ társelnöke, az 

MSZP országgyűlési képviselője, Nyakó István január 1-től még a munkabeszüntetést is 

kilátásba helyezte, ha az őszi parlamenti ülésszak során, a költségvetési vitában nem sikerül 

elfogadtatni a KSZ ötpontos javaslatcsomagját. 

A Közmunkás Szakszervezet és a Munkát, Kenyeret, Tisztességes Béreket Egyesület 2013-

ban is elindította – január 18-án került bejelentésre – a „Munkát és kenyeret” elnevezésű, és a 

köznyelvben éhségmenetként ismertté vált demonstrációját, mely azonban erőteljesen 

politikai színezetet kapott azzal, hogy az MSZP mellé állt, sőt aktívan részt vállalt mind a 

szervezésben, mind a lebonyolításban, illetve a párt több tagja is csatlakozott magához a 

menethez. 

A többi ellenzéki tömörülés közül az LMP és a Párbeszéd Magyarországért támogatta az 

éhségmenet újbóli megrendezését. Mindkét párt közleményt is adott ki, melyben 

hangsúlyozzák szolidaritásukat, sőt a Párbeszéd Magyarországot több tagja is csatlakozott az 

ország számos pontján az éhségmenethez. A híradások szerint a Munkásképviselet 

Alapítvány, az Autonóm Szakszervezetek Szövetsége, a Magyar Szakszervezetek Országos 

Szövetsége és a Vasas Szakszervezeti Szövetség szolidaritását és támogatását fejezte ki a 

közmunkásokkal, akik kb. 1500 főt számláltak, amikor az Alkotás utcai gyülekezőhelyre 

értek.
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Mindkét megmozdulás címzettjei a döntéshozó honatyák voltak, s mindkét esetben petíciót 

nyújtottak át követeléseikről. 2013-ban az Országgyűlés alelnökének, a szocialista Ujhelyi 

Istvánnak adták át követeléseiket.
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4. 6 Az éhséggyaloglás akciói, a mozgalom repertoárja, eszközei 

A modernkori éhséggyaloglás – a korábban felsorolt történelmi előzményei ellenére – új 

típusú tiltakozási forma, mely azonban számos hagyományos elemet is felsorakoztat. Nem 

konvencionális mozgalom, hiszen tartalmát illetően mind a két hazai, mind az Európa-szerte 

lebonyolításra kerülő hasonló megmozdulások erőteljesen különböznek elődjeiktől. Már maga 

a fogalom is érdekes, hiszen átvitt értelme van. Az éhségmenet kifejezés nem arra utal, hogy a 

résztvevők koplalni fognak, hanem egyfajta szolidaritás azokkal az emberekkel, akik a 

kormány politikájának köszönhetően egyre inkább leszakadnak, akiknek a számára a 

visszatérés lehetősége egyre távolabb kerül, és a Robert Castell által kiilleszkedésként leírt 

folyamat visszafordíthatatlanná válik. Az éhséggyaloglás tehát a társadalmi szolidaritáson 

alapul. A 2012-es megmozdulás spontán indíttatású volt, azonban nagyon hamar 

párttámogatásúvá válva, szervezettsége nőtt, hiszen a tiltakozók anyagi és erkölcsi támogatást 

kaptak a legnagyobb ellenzéki párttól. Mire a menet elindult, pontosan lehetett tudni, hogy 

milyen útvonalon fognak haladni, hol lesznek a pihenők, hol tölthetik az éjszakát, hol esznek, 

hol és milyen módon szólalhatnak fel és tájékoztathatják a külső szemlélőket és mikor érnek 

fel Budapestre. A 2013-as már az előző évi megmozdulásból kinőtt formális szervezetek 

felhívására szerveződött, a spontaneitás eltűnik, alapos előkészítés előzi meg, lehet tudni, 

hogy milyen helyszínekről és mikor fognak indulni a csoportok, mikor csatlakozik a menet 

egyik szárnya a másikhoz. Megtervezik az egy nap megtett távolságokat, kijelölik a 

pihenőhelyek állomásait és időzítik, hogy a Budapestre érkezés a tavaszi parlamenti ülésszak 

első napja (utóbbi a 201e-es megmozduláson is így volt). Sajátossága a megmozdulásnak, 

hogy mind a 12 menetnek megvan a biztos magja, de közben rövidebb-hosszabb ideig mások 

is csatlakozhatnak, résztávolság megtételével is kifejezésre juttatható a szolidaritás. Az 

éhséggyaloglások módszertana szerint a menet a Parlament épületéig ment, ahol petíciót 

nyújtottak át a honatyáknak, melyek 7 pontba szedett fő követeléseiket tartalmazták. (4. 3 

fejezet) 

Mindkét éhséggyaloglás konfrontatív jellegűnek tekinthető, amennyiben az aktivisták fő 

célja a döntéshozók intézkedéseivel szembeni ellentétes érdekeik kifejezésre juttatása, 

követeléseik nyomatékosítása, s az, hogy a problémákkal való szembesítés után nyomást 

gyakoroljanak a hatalomban lévőkre. Eszközeik egy része hagyományosnak mondható. Ilyen 

maga az egyéni helyett a kollektív tiltakozás választása, a plakátok, transzparensek, molinók, 

zászlók, figyelemfelkeltő feliratokkal, rövid szlogenekkel, felhívásokkal, petícióval. Ezen 

eszköztár azért is konvencionális, mert ezekkel együtt számos, a múlthoz kötődő szimbólum 

is megjelenik. Ilyen maga a mozgalom elnevezése: Munkát, kenyeret!, mely hazánkban a két 

világháború közötti időszak munkástüntetéseinek fő jelszava, s mely a felvonulók 

transzparensein a leggyakrabban látott felirat volt. Mind a menet honlapján, mind a zászlókon 

visszatérő szimbolika a Bíró Mihály nevéhez köthető 1911-ben elkészült Népszava plakát 

Kalapácsos Munkása volt, mely a Tanácsköztársaság idején az 1919. május 1-i ünnepségek 

politikai plakátjain is visszaköszönt. A tiltakozók a modern kor eszközei közül a közösségi 

portálokat használták, honlapjuk is a facebook oldalán volt elérhető 

(https://www.facebook.com/ehsegmenet2013), melyen a leggyorsabban lehetett közvetíteni a 

történéseket, s a „likekolásokkal” (számuk 10 750) szimpatizánsok gyűjtésére, valamint 

hozzászólásokra is kiválóan alkalmas volt. 

A figyelemfelhívás kevésbé finom eszközeivel is találkozhatunk, melyek célja a másik fél 

lejáratása, s közben láthatóvá válik, hogy milyen retorikát alkalmaztak a felek. Ezek közül 
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nagy nyilvánosságot kapott a miskolci tiltakozók által a miniszterelnök úrnak vitt tükör, 

melyet az igazság tükreként definiáltak, s nem csak a szó átvitt értelmében, de valóban tükröt 

kívántak tartani Orbán Viktor elé. Talán ennél is nagyobb visszhangja lett annak a 

molinóháborúnak, ami a kormánypárt és a gyaloglók között kialakult. Ennek első lépéseként 

Mezőkövesden kerültek ki a főtérre – „Hozd vissza az eltűnt lapátot!!", "MSZP: 

hatalomÉHSÉGmenet", "A munkát keresd, ne a balhét", "MSZP = CIRKUSZ", "FIDESZ = 

MUNKA,” felirattal molinók a főtérre, ahova a felvonulók kértek területfoglalási engedélyt. 

Folytatásként a Civil Összefogás Fóruma az éhségmenet érkezése előtt egy "Köszöntjük a 

szoci hataloméhség menetét" feliratú molinót feszített ki a Kossuth téren, melyre válaszként a 

Milla aktivistái óriásmolinót próbáltak kihelyezni "Az ország házon kívül van!!!" felirattal. 

Az Országgyűlés Hivatala azonban "hozzájárulás nélküli közterület használatért" 107 ezer 

forint megfizetésére kötelezte a Milla-aktivistákat.
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4. 7 Az éhséggyaloglások eredményessége, hatása 

Az új politikai mozgalmak közé tartozó éhséggyaloglás a kollektív elégedetlenség 

kifejezésre juttatása, mely törvényes keretek között végrehajtott figyelemfelhívó akció és a 

modernkori tiltakozás egyik eszköze, habár nem csak a szembenállás kifejezésére szolgálhat. 

A fejlett jóléti államokban, az Egyesült Államokban, Németországban az éhségmenetek 

valamilyen jó cél érdekében és támogatására pénzgyűjtés céljából indul. Németországban 

például a Maliban történő véres konfliktusok miatt otthonaikból elmenekült tömegek pénzbeli 

támogatására hívta fel az országban élő katolikus érzelmű emberek figyelmét. De gyűjtöttek a 

Bolíviában található Monteaguo településen lévő katasztrofális állapotok között működő 

iskola felújítására is. Az USA-ban padig évente többször megrendezik az ún. „hunger walk”-

ot, vagy „hunger run”-t, mely során a tehetősebb, vagy csupán segíteni vágyó emberek 

városszerte összegyűlnek és s futás/séta közben adományokat gyűjtenek a szegények, éhezők 

számára. Több tucat szervezet koordinálja az eseményeket, nemcsak amerikai földre, de 

egyházi kötelékekben afrikai célállomásokra is gyűjtenek ételt. 

A vizsgált hazai éhséggyaloglások azonban ezektől eltérően politikai tiltakozó akciók a 

kormányzat szociális feszültségeket okozó intézkedései ellen. A törvényesség keretei között 

maradó mozgalom jelentősége a kollektív tevékenységben rejlik, a hasonló problémákkal 

küzdők összefogása adja meg erejét és biztosítja nagyobb hatékonyságát. A kezdetei egyéni, 

civil szerveződésből hamar olyan mozgalommá vált, melynek lebonyolításában formális 

politikai szervezetek is részt vettek, illetve ellenzéki pártok támogatását is elnyerte. Vitatható, 

hogy ha egy ilyen alulról induló kezdeményezés mögé a politika is felsorakozik, az pozitív, 

vagy éppen negatív hatással bír-e az eredményességre. Hazánkban a döntéshozók a 

mozgalmat azonosították az MSZP-vel, s ez a kormány- illetve ellenzéki párt ellentétévé 

degradálta a küzdelmet. Ugyanakkor az is kérdéses, hogy a politikai támogatás nélkül, 

mennyire lett volna képes a szervezettségre az éhségmenet. Tény, hogy a közmunkások népes 

tábora fontos hatalompolitikai kérdéssé vált, hiszen egyáltalán nem mindegy, hogy a mintegy 

150 ezer főnyi közmunkás és családtagjaik kire fognak szavazni. Megnyerésük mindkét 

félnek érdeke. Az éhségmenet eredményességére sem lehet egyértelmű választ adni. Bár a 

kormányzat nem teljesítette követeléseiket, mégis magukra, nehézségeikre irányították az 

emberek és a döntéshozók figyelmét, ami a társadalom szociális érzékenységét, szolidaritását 

teszi próbára. 
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