
 

A Köztes Átmenetek – a drog című kiállítás online tárlatvezetése, az EFOP-1.5.2-16-2017-00021 

„Humánszolgáltatások fejlesztése a kelet-békési térségben” című projekt keretén belül 

A kiállítás húsz éves történetének talán egyik legnehezebb, de mindenképp legkülönlegesebb 

vállalkozásába fogott mikor a koronavírus okozta lezárások közepette megtartotta programját Gyula 

városának megbízásából. Az alapvetően személyes jelenlétre építő, a különleges fizikai tér intimitását 

erőteljesen használó kiállítás online formába való megtartása ugyanis nem volt egyszerű feladat. 

Fontosnak tartottuk mind a program művészetpedagógiai, kiállítói részeit, mind pedig a szakmai 

tartalmat megőrizni, a program minőségének és látványának csorbulását a lehető legjobban elkerülni. 

A megvalósítást megelőzően profi videós stáb segítségével kisfilmeken rögzítettük a teret és 

befotóztuk az installációkat. Ezekre és a kiállítás lentebb olvasható szakmai tartalmára építve raktuk 

össze a 45 és 90 perces prezentációkat, mely így egyszerre tudta bemutatni a kiállítás egyedi tereit és 

installációit és segített vezetni a program szakmai ívét.  

A projekt helyi szervezőgárdájának professzionalizmusa és segítőkészsége, kreativitása óriási 

segítséget nyújtott a program megvalósításához. A lebonyolítás zökkenőmentes volt, a csoportok jól 

szervezetten, átlátható módon érkeztek. Az online kiállítást először iskolai környezetben, osztályoknak 

mutattuk be, majd pedig a nyári időszakban különböző táborok, diákmunka csoportok résztvevői 

tekintették meg. Változatos terepen dolgoztunk tehát, de mindezek ellenére csak pár apróbb technikai 

nehézség merült fel. Az online közvetítő platform jól működött, csoportvezető és csoporttagok jól 

hallották látták egymást, a prezentáció követhető és élvezhető volt. 

Köztes Átmenetek – a drog című interaktív kiállításról általánosságban 

Ez a témájában és eszközeiben rendhagyó kiállítás elsősorban a felnőtteknek és a 14 évesnél idősebb 

fiataloknak A kiállítás felépítéstől függően 4 vagy 5 teremből áll, 130 m2-en. Az érdeklődőket a 

drogprevencióban dolgozó szakemberek vezetik. 

 A kiállítótér egy keretet biztosít a drogprobléma bemutatásához, a szakember vezetők aktualizálják, 

ill. különböző mélységekben tárják fel a drogkarriert, alkalmazkodva a látogató korához, 

érdeklődéséhez, érintettségéhez, intellektualitásához, stb. A két tanóra hosszúságú program során 

látogató és tárlatvezető( szakmai vezető) választ keres; 

 a drogfogyasztás okaira, rövid- és hosszú távú hatásaira (kitüntetett szerepet kapnak az új 

típusú drogok)  

  a legális szerek kapcsán a mértékletesség lehetőségeire, 

 a szenvedélybetegség kialakulásában szerepet játszó protektív és kockázati tényezőkre, 

 általánosságban, a szenvedélybetegség több dimenziós problémájára.  

A kiállítás, 2001. februárjában a Magyar Természettudományi Múzeumban épült fel. Az elmúlt évek 

során látványában és súlyozott kérdéseiben többször megújult a program. A projekt olyan technikával 

készült, mely lehetővé teszi vándoroltathatóságát.  2001 szeptemberétől 100 magyarországi és négy 

Csíkszereda 3-szor, Marosvásárhely 1-szer Székelyudvarhely most második alkalommal, Szabadka 1-

szer) határon túli városban jelentünk meg. Szabadka városában megtalálható hasonmása, mely a 

Vajdaság prevenciós szükségleteit szolgálja. A médiában elhangzottak, a kiállításról készült 

szociológiai kutatások és a vendégkönyvek bejegyzései a nem szokványos drogprevenciós forma 

eredményességét bizonyítják.  



A program szinopszisa 

Első terem 

Egy családi nappaliba érkezünk. A szoba közepén televízió. A TV-n keresztül olyan riport részletek 

hallhatók, melyek drogproblémával küzdő fiatalok között készültek. Ők családjaikról és 

szerhasználatuk közvetlen okairól beszélnek.  

 nevelési attitűdök és hatásai a szerhasználat kialakulására 

 a kamaszkor jellemzői, a benne rejlő kockázatok 

 szülői mintakövetés 

 kortárscsoport szerepe a szerhasználat kialakulásában 

 a családban és az oktatási intézményben rejlő kockázati és protektív tényezők  

Második terem 

Bizarr fényekkel és festményekkel, képekkel teli szobába érkezünk. Nehezen járható puha talajon 

lépked a látogató. A falakon látható antropomorf figurák egy-egy drogcsoportot személyesítenek meg. 

Az alakok a szerek hatására utalnak. A csoportokba tartozó legális és illegális szerek 

problematikájáról beszélget látogató és szakember ebben a teremben. 

 a szerhasználattal kapcsolatos általános információk, különös tekintettel a dizájner drogokra 

 a legális és illegális drogok együttes kezelése 

 a kontinuum modell értelmezése 

Harmadik terem 

Vetítőterem a következő állomás. A rövid animáció a függőség kialakulását mutatja be a gyerekek 

vizuális kultúrájához igazodva. 

Negyedik terem 

A szoba közepén a pusztulás kellékei. A lomok között TV. Ezen keresztül a drogok egészségkárosító 

hatásai olvashatók. Az falakon fotók láthatók. A fotókat lefelé követve a szenvedélybeteg élet 

bontakozik ki előttünk. Kilátástalanság, társtalanság, bezártság, elszigeteltség, beszűkült élet, ezt 

sugallják a képek. A szoba negyedik falát, gyerekjátékok, fotók és portrék borítják. Egy fiatal életképei, 

aki eljutott a szenvedélybetegségig. 

 hogyan lehet a szenvedélybetegségig eljutni 

 mit jelent szenvedélybetegnek lenni 

 mit tehet a környezet ebben a helyzetben 

 hol kaphat segítséget 


