SZAKMAI BESZÁMOLÓ
Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiuma
Pályázó szervezet: Petőfi Irodalmi Múzeum
Pályázati azonosító: 204106/02172
Pályázati téma: A XX. századi magyarországi lakhatási mozgalmak történetét és a szegénység
kultúráját bemutató kiállítás. A kiállítás előkészítése során alkalmazott munkamódszer a
részvételen alapuló múzeumi gyakorlat volt.
Munkacím: Lakhatási mozgalmak a modernitásban – A Kassák Múzeum részvételi alapú
kiállítása
Kiállítás címe: Tettek ideje. Lakhatási mozgalmak a 20. században

A kiállítás ismertetője
A Kassák Múzeum és a Közélet Iskolája részvételi alapú kiállítása a huszadik század elejétől
az 1989-es rendszerváltásig terjedő időszak lakhatásért folytatott küzdelmeit tekinti át,
bemutatva az érintettek közös cselekvési stratégiáit, a megélhetésért folytatott praktikáikat,
megoldási kísérleteiket és önszerveződésüket.
Kassák Lajos művészeti tevékenysége mellett sokrétű kultúraközvetítő és közéleti szerepet is
játszott. Ennek nyomán a Kassák Múzeum 2012-ben megkezdett Életmód és társadalmi
mozgalmak a modernitásban című kiállítási és kutatási programjában nagy teret biztosít a
szociálisan érzékeny témák és művészeti projektek bemutatására. Ebbe a sorba illeszkedik
a Tettek ideje. Lakhatási mozgalmak a 20. században című kiállítás is, melyet a Közélet Iskolája
közösségi oktató- és kutatóközponttal együttműködésben valósítottunk meg.
A kiállítás közvetlenül is kapcsolódik Kassák Lajos munkásságához. Önéletrajzi regénye,
az Egy ember élete szuggesztív erővel jeleníti meg a túlzsúfolt bérházak világát és a korszak
olyan eseményeit, mint az általános választójogért folytatott küzdelmet, a lakbérsztrájkokat, az
1918-as őszirózsás forradalmat vagy a Tanácsköztársaságot. Kassák Angyalföld címmel önálló
művet szentelt a lakásbérlők harcának, melyből a címként választott idézet is származik. 1928ban alapított Munka című folyóirata és köre a társadalmi egyenlőtlenségek feltárására fókuszált
és a szegénységben élők emancipációján dolgozott. A kör szociofotó csoportja számos, a kor
lakhatási körülményeit dokumentáló fényképet készített, melyeket részben bemutatunk a
kiállításon.
A Közélet Iskolája a kirekesztésben élő emberek aktív társadalmi részvételét támogatja. 2015ben kutatást indítottak hajléktalanságban és lakhatási szegénységben élők részvételével. Azt
vizsgálták, kik és milyen módon szerveződtek Budapesten azért, hogy a társadalom széles
rétegei a kor elvárásainak megfelelő, emberhez méltó körülmények között élhessenek.
Ráirányították a figyelmet napjaink azonos célú törekvéseire és az aktuális lakhatási
problémákra. A kutatás eredményeit egy utazó kiállítás és számos műhelybeszélgetés keretében

tárták a nyilvánosság elé szociális és közösségi intézményekben és köztereken, hogy elérjék
azokat, akiknek ma is hasonló nehézségekkel kell szembenézniük.
A Kassák Múzeum munkatársai és a Közélet Iskolája kutatói 2016 januárja óta közel egy éven
át intenzív közös munkát folytattak, hogy bemutassák a tömeges lakhatási problémák
megoldására törekvő közösségi és önszerveződő kezdeményezéseket. A kiállítás kuriózum
abban a tekintetben, hogy nem múzeumi szakemberek válogatását láthatjuk, hanem a
hajléktalanságot megtapasztalt kutatóinkkal közös munka során kristályosodott ki a kiállítás
koncepciója és a dokumentumok bemutatási módja. A célunk tehát az volt, hogy a társadalom
peremén élők szemszögéből láttassuk a szegénységet, kiemelve a megélhetésért folytatott
praktikákat, a közös cselekvés és az önszerveződés történeti példáit.
A Tettek ideje. Lakhatási mozgalmak a 20. században című kiállítás adatai
Nyitva tartás: 2017. január 25. – április 2.
Helyszín: Kassák Múzeum (1033 Budapest, Fő tér 1.)
Látogatók száma: 837 látogató (nem végleges adat, mivel a kiállítás április 2-án zár)
Jegybevétel: 150 400 Ft március 23-ig (nem végleges adat, mivel a kiállítás április 2-án zár)
Kiadvány: leporelló
Közzététel:
A kiállítás ismertetése és fotódokumentáció:
http://kassakmuzeum.hu/index.php?p=kiallitas&id=235
A kiállítás sajtómegjelenései (folyamatosan frissül):
http://kassakmuzeum.hu/index.php?p=sajtohirek
Közreműködők
Együttműködő partner: Közélet Iskolája
Kölcsönző partnerek: Budapesti Történeti Múzeum, Kiscelli Múzeuma, Csokonai
Művelődési Központ, Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény, Fortepan, Fővárosi Szabó
Ervin Könyvtár Budapest Gyűjteménye, Karácsonyi Péter, Kelemen Árpád, Lechner Tudás
Központ, Néprajzi Múzeum, Magyar Nemzeti Múzeum, Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár,
Máltai Szeretetszolgálat, Mihalik Sándor Helytörténeti Kör, Nagy Bandó András, Országos
Széchényi Könyvtár, Pesterzsébeti Múzeum, Politikatörténeti Intézet Levéltára, Tomory Lajos
Múzeum, Tóth Eszter Zsófia, A város peremén kutatócsoport.
Kiállító művészek: Benkő Imre, Csoszó Gabriella, Erdei Krisztina, Horváth M. Judit,
Horváth Péter, Korniss Péter, Révész Tamás.
Közélet iskolája kutatócsoport: Csécsei Ilona, Csengei Andrea, Palotai Magdolna,
Udvarhelyi Tessza Éva, Szombathy Károly
Kassák Múzeum kurátorai: Csatlós Judit, Őze Eszter,
Kurátor asszisztens: Horváth Kitti, a Metropolitan Egyetem hallgatója
Dizájn: Thury Lili
Kivitelezés: Petőfi Irodalmi Múzeum kiállításépítő csapata

A kiállítás fotódokumentációja

Sajtó megjelenések
Beszélgetés Csengei Andreával, 117 perc (szerk. Kemény Dániel-Petik András-Ruzsa Viktor)
Civil Rádió, 2017. január 18.
Interjú Csatlós Judittal, a kiállítás kurátorával
Spájz - a Karc FM délelőtti magazinja, 2017. január 23.
Csatlós Hanna: Amikor a hatalom nem akarja észrevenni a nyomort
unikornis.hu: http://www.unikornis.hu/kultura/20170131-lakhatasi-mozgalmak-kassakmuzeum-hajlektalansag-lakhatasi-szegenyseg-kozelet-iskolaja.html
2017. február 3.
Jász Annamária: Élet egy barlangban – budapesti megoldások egykor a lakhatási
problémákra
WeLoveBudapest:
http://welovebudapest.com/elmeny.kultura/elet.egy.barlangban.budapesti.megoldasok.egykor.
a.lakhatasi.problemakra
2016. február 3.
Horváth Bence: Budapestnek azt a történetét mutatják meg a Kassák Múzeumban, amit alig
ismerhetsz
444: https://444.hu/2017/03/23/budapestnek-azt-a-tortenetet-mutatjak-meg-a-kassakmuzeumban-amit-alig-ismerhetsz
2017. március 23.
Legát Tibor: Telep, panel, utca
Magyar Narancs, 2017/6. sz. (2017. február 9.)
Szarka Károly: Az nem lehet, hogy nincs hozzá közünk
PRAE: http://www.prae.hu/article/9573-az-nem-lehet-hogy-nincs-hozza-kozunk/
2017. február 13.
R. Kiss Kornélia: Barlangból a bádogvároson át az úttörőtáborig
Magyar Nemzet, 2017. február 17.
mno.hu, 2017. február 19.
Interjú Csatlós Judittal, Látványos - Architek-túra (szerk. Molnár Zsuzsanna)
Katolikus Rádió, 2017. február 24.
Kiállítás ajánló, Közelről című délutáni műsor (szerk. Farkas Szabolcs)
Kossuth Rádió, 2017. március 23.
Interjú Csatlós Judit kurátorral, Jelenlét magazin (szerk. Farkas Szabolcs)
Kossuth Rádió, 2017. március 25.
Borbély Zsuzsa: „Nem a nyomort akarjuk látványossággá tenni" (Interjú Csatlós Judittal)
Fidelio: http://fidelio.hu/vizual/2017/02/24/nem_a_nyomort_akarja_latvanyossagga_tenni/
2017. február 24.

Beszélgetés Csengei Andreával és Csatlós Judittal
Délutáni találkozás (szerk. Pécsi Krisztina), Katolikus Rádió, 2017. március. 10.
„Egészen más tapasztalat volt élőben látni ezeket a körülményeket". Uhl Gabriella interjúja
Horváth Kittivel, a kiállítás kurátor asszisztensével
sharepoint blog: http://sharepointblog.metu.hu/2017/03/10/egeszen-mas-tapasztalat-volteloben-latni-ezeket-korulmenyeket/
2017. március 10.
Pálffy Lajos: A Horthy- és a Kádár-kor nyomorultjairól. Tettek ideje: barlanglakóktól a
rongyosforradalomig a Kassák Múzeumban
Magyar Hírlap, 2017. március 17.
Urbán Csilla: Mindenkinek köze van a szegénységhez
Népszava, 2017. március 17.
Megjelenés alatt:
Sárosi Anita cikke az Építészfórum számára
Horváth Bence cikke a 444.hu számára

A kiállítás hasznosulása
A kiállítás nyitvatartási ideje alatt összesen 21 tárlatvezetés valósult meg, valamint számos
kapcsolódó program és múzeumpedagógiai óra. A Kassák Múzeum kiállításonkénti
látogatószáma többnyire 500-600 fő. Ez a szám az elmúlt években kis mértékben, ugyanakkor
stabilan növekedni kezdett. Tapasztalatunk szerint olyan kiállítások, melyek egy közösséggel
vagy egy konkrét társadalmi csoporttal működött együtt egy téma bemutatása során ennél
magasabb látogatószámot generálnak. A programtervben előirányzott 600 látogató számát ez
idáig túlléptük. Március 23-ig 857 látogatónk volt, ami még az elkövetkező 1,5 hét folyamán
növekedni fog. Hosszú távon a látogatókkal kiépített szoros kapcsolat a múzeum kortárs
kultúrában betöltött társadalmi funkcióját alapozza meg.
A projekt szakmai hozadéka, hogy a részvétel a társadalmi-kulturális rendszer új szempontú
megközelítésére alkalmas eszközt adott a kezünkbe: jelen esetben a történelem egy eddig
rejtve maradt olvasata, a szegénység története bontakozott ki az érintettek sajátos
tapasztalatán és tudásán keresztül. A kiállítás létrehozásának tapasztalatait a „Cselekvő
közösségek – aktív közösségi szerepvállalás” című kötetben publikáljuk a „jó gyakorlatokat”
bemutató fejezet részeként.
Tárlatvezetések
Nyilvánosan meghirdetett tárlatvezetések: 6 alkalom
2017. február 9., február 18., február 23., március 1., március 9., március 22.
Szakmai és egyetemi csoportoknak tartott tárlatvezetések: 15 alkalom

2017. március 2.: Magyar Képzőművészeti Egyetem Intermédia szak
2017. március 7.: Corvinus Egyetem Nemzetközi Program
2017. március 9.: Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Dizájnelmélet és menedzsment szak BA
2017. március 10.: Petőfi Irodalmi Múzeum munkatársai
2017. március 16.: Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Dizájnelmélet és menedzsment szak
2017. március 19.: A Város Mindenkié! csoport
2017. március 22.: Magyar Képzőművészeti Egyetem Művészetelmélet szak BA
2017. március 22.: ELTE Média és Kommunikáció tanszék
2017. március 23.: Metropolitan Egyetem Dizájn- és művészetelmélet szak
2017. március 27.: Múzeumi szakmai nap keretében tárlatvezetés múzeumi dolgozóknak
2017. március 27.: ELTE Társadalomtudományi Kar Szociális munkás szak
2017. március 29.: Néprajzi Múzeum munkatársai
2017. március 30.: ELTE Összehasonlító Irodalom- és Kultúratudományi Tanszék
2017. március 31.: Néprajzi Múzeum OTKA kutatási program résztvevői számára
2017. március 31.: Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium
Kísérő rendezvények
Szociopoly társasjáték és tárlatvezetés a Tettek ideje kiállításon
Időpont: 2017. február 23.
17.00-tól: Őze Eszter (Kassák Múzeum) és Szombathy Károly (Közélet Iskolája)
tárlatvezetése
18.00-tól: Szociopoly társasjáték Bass László szociológus vezetésével
RomaKép Műhely a Kassák Múzeumban: A város peremén
Időpont: 2017. március 1. (szerda), 17.00-20.00
17.00 tárlatvezetés
17.45 filmvetítés: Szabó Simon A Fal , Index riportfilm a Dzsumbujról, A város peremén
kutatócsoport interjúi az egykori Dzsumbuj lakóival
Kerekasztal-beszélgetés: A város peremén kutatócsoport részéről Cseke Balázs és Thury Lili,
a Kassák Múzeum részéről Csatlós Judit kurátor, Szántó Kata szociális munkás (a Dzsumbuj
Help utolsó vezetője), valamint Budai Gábor és Sárközi Vénusz, egykori lakók vesznek részt.
Romani Gastro: cigány ételkülönlegességek és szegény konyha
Időpont: 2017. március 22.
17.00 tárlatvezetés
17.45 Válogatás a Romani Gastro médiamegjelenéseiből
Kerekasztal-beszélgetés: Budai Zsanett és Tonté Barbara gasztrobloggerek és Szikra Renáta az
Artmagazin szerkesztője
Moderátorok: Csóka Heléna és Kollár Dalma Eszter, a Magyar Képzőművészeti Egyetem
Képzőművészet-elmélet Tanszék mesterszakos hallgatói
Házbojkott, macskazene, Népszálló - Lakhatási mozgalmak és szociálpolitika egy születő
új világban
Városi séta a kiállításon bemutatott angyalföldi helyszíneken
2017. április 1.
A séta a Miénk a Ház! együttműködésével valósul meg. A sétát Maczó Balázs muzeológus
vezeti.

Múzeumpedagógiai program
Múzeumpedagógiai program hajléktalanságban élőknek
A Kassák Múzeum „Lakhatási mozgalmak a modernitásban” címmel futó részvételi
múzeumi projektje során a Közélet Iskolája lakhatási szegénységben élő kutatóival
dolgozzunk együtt. A foglalkozások során múzeumpedagógiai alapokra építünk, és az adott
csoport önművelődés és önszerveződés iránti igényéből indulunk ki. Munkamódszerünk a
dialógusra épül. Rendszeres találkozók kertében komplex képi és hanganyaggal kiegészített
prezentációk, közös kiállítás-látogatások, vagy egyes dokumentumok és fényképek alapján
diszkurzív szituációkat hozunk létre. A kérdések feltevése, párbeszéd létrehozása, mellett
fontos elemek a meggyőzés, a vita, a nézetek és vélemények ütköztetése. A közös munka
szakaszai:
1. 2016. februárban és márciusban kurátori tárlatvezetéssel kiállításokat néztünk meg,
majd elemeztük ezeket: Kassák Múzeum Kassák! című állandó kiállítása, Újpesti
Roma Helytörténeti Gyűjtemény kiállítása, József Attila Emlékszoba (PIM), 100
év 100 tárgy (Magyar Zsidó Levéltár és Múzeum). Ennek célja a múzeumi és
kiállítótér otthonossá tétele volt az érintettek számára, valamint erre az időre tehető
a csoport tagok megismerkedése és a közös munka kereteinek kidolgozása.
2. 2016. áprilistól decemberig kéthetente csütörtöki napokon találkoztunk a Közélet
Iskolája székhelyén vagy a Kassák Múzeumban. A három órás találkozó két
egységből áll:
A. A Kassák Múzeum részéről Csatlós Judit és / vagy Őze Eszter meghatározott
témák szerint 30-45 perces prezentációt tartott. Ezek a múzeumok társadalmi
szerepéről és a reprezentáció kérdéseivel foglalkoztak sok példával és fényképpel
illusztrálva (Szegénység ábrázolása a fotográfia történetében, A múzeumok
funkciója, Részvételi gyakorlatok a kortárs képzőművészetben, Társadalmak és
kultúrák bemutatása a múzeumban, Közösségi múzeumok stb.), melyet aztán a
csoport megbeszélt. Ennek során a résztvevők az őket ábrázoló képek és az
önbemutatás tudatos formáit sajátították el, illetve alkalmat teremtettünk arra,
hogy kidolgozzuk a csoport mit vár az őket érdeklő és érintő probléma múzeumi
feldolgozásától és bemutatásától.
B. Második blokkban a Közélet Iskolája kutatói az általuk vizsgált témához
kapcsolódó gyűjtésüket mutatták be. Ennek részeként minden kutató kiválasztotta
a számára legfontosabb fényképet vagy dokumentumokat („kedvenc”) és
indokolja azt, amit a csoport megvitat. A munka során nem csak
körvonalazódnak a választást motiváló sajátos ismeretek, hanem a képek olyan
jellegzetességei kerültek értelmezésre, amelyek csak a hasonló tapasztalatokkal
rendelkezők számára tárulhatnak csak fel. Ezek a párbeszédek jelölik ki a
tervezett kiállítás szempontrendszerét. A találkozók során írásbeli feladatokat is
kaptak a résztvevők, választásaikat, javaslataikat írásban is meg kellett
indokolniuk időről-időre.

Múzeumpedagógia iskolai csoportoknak
A kiállítás nem csak a két világháború közötti időszak szegénységképét és lakhatási
mozgalmait ismerteti meg széles közönséggel, hanem célunk a tolerancia és a szolidaritás
felkeltése, ezt szolgálja az iskolák számára kidolgozott óraterv. A múzeumi óra a „lakás”
minimális fogalmából kiindulva járja körül a szegénység témáját. Megvizsgáljuk, hogy
melyek azok az alapvető funkciók, amit egy lakhelytől elvárunk, az alapszükségletek
kielégítéséhez minimum mekkora térre, milyen berendezési tárgyakra van szükségünk.
Kerettéma: A megfogalmazott kérdéseket a minimális élettér és a lakás minimum fogalmára
alapozva bontjuk ki. A kiállításon bemutatott fényképek példáján vizsgáljuk meg, hogy
milyen alapvető funkciókat kell betöltenie a lakótérnek. A kérdés tág teret biztosít a lakótér és
a lakhatósági igények történelmi változásainak, a különböző társadalmi csoportok
életkörülményeinek és lehetőségeinek vizsgálatára.
Minimál lakhatás.
Családi nap a Kassák Múzeumban
Időpont: 2017. február 18. (szombat), 10.00 - 13.00
Program: Kuckó és bunker építés, Mini képes előadás, Mini lakás tervezése, Tárlatvezetés
A tárgyak élete. Mit viszünk az útra kapitány uram?
Családi nap a Kassák Múzeumban
Időpont: 2017. március 25.
Program: Képes előadás gyerekeknek, Tárgyak új élete - mini kert újrahasznosított anyagokból,
Legfontosabb tárgyaink - mágnesfigura készítés, Tárlatvezetés
Minimál lakhatás. Múzeumpedagógiai foglalkozás a Láthatatlan tanoda diákjai számára
Időpont: 2017. március 11.
Program: Kuckó és bunker építés, Mini képes előadás

Események dokumentációja

Családi nap, 2017. február 18.

A Város Mindenkié! csoport, 2017. március 19.

Corvinus Egyetem, 2017. március 7.

Tárlatvezetés, 2017. március 9.

Tárlatvezetés, 2017. február 23.

Láthatatlan Tanoda, 2017. március 11.

Szociopoly társasjáték, 2017. február 23.

RomaKép Műhely: A város peremén, 2017. március 1.

