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H I R D E T É S

A DOHÁNYZÁS TÖRTÉNETÉT BEMUTATÓ KULTÚRTÖRTÉNETI TÁRLAT TEKINTHETŐ MEG SEPSISZENTGYÖRGYÖN

Szivarszalonoktól trafi kosokig
Kultúrtörténeti, várostörténeti 
érdekességeket vonultat fel a Szé-
kely Nemzeti Múzeum Életemet ha 
elpipáztam című, dohányzástörténeti 
kiállítása. A hétvégén nyílt kiállítás 
az intézmény ideiglenes kiállítóhe-
lyén tekinthető meg.

» KISS JUDIT

É letemet ha elpipáztam. A dohány 
története Háromszéken – ez a címe 
annak a kiállításnak, amely a Szé-

kely Nemzeti Múzeum ideiglenes kiállító-
terében, a sepsiszentgyörgyi Lábasházban 
tekinthető meg. Kultúrtörténeti, várostör-
téneti ínyencségek szerepelnek a kiállí-
táson, amelyről Vargha Mihály igazgató 
a pénteki megnyitón elmondta, ez a har-
madik saját kiállítása az intézménynek 
azóta, hogy a múzeum főépületéből ren-
oválás miatt elköltözött a gyűjtemény. Az 
egykori dohánygyár impozáns műemlék 
épülete idén a város tulajdonába került, 
az erdélyi műemlékvédelem szempont-
jából is fontos, hogy az önkormányzat 
megmenti az épületegyüttest. „Sepsi-

szentgyörgy visszanyerte a dohánygyá-
rat, ha ez száz évvel ezelőtt történik, a 
város polgárai üdvrivalgással és kalap-
dobálással ünnepeltek volna. Hallatla-
nul nagy dolog, és bízunk benne, hogy 
szép, hasznos kulturális és nem kultu-
rális rendezvények fognak ott zajlani” 
– mondta a múzeum igazgatója a meg-
nyitón, amelyről összefoglaló videót tett 

közzé Facebook-oldalán az intézmény. 
Szőcsné Gazda Enikő néprajzkutató ki-
fejtette, Sepsiszentgyörgy története ösz-
szefonódott a dohánytörténettel, ugyanis 
Szemerja falu, ami ma már a városhoz 
tartozik, valamikor híres dohánykertész 
település volt. Tóth-Bartos András törté-
nész elmondta, a tárlaton az első terem-
ben a növényt, a termesztést mutatják 

be, majd az ipari feldolgozást is. A sep-
siszentgyörgyi dohánygyár, később ciga-
rettagyár a romániai dohányipar utolsó 
bástyájaként omlott össze 2010-ben. 
Több mint 20 márka cigarettát gyártottak 
itt – többek közt Bega, Golf, Dacia, Trac-
tor, Snagov, Mărășești, Carpați cigarettát. 
A lelkes magángyűjtők jóvoltából sikerül 
bemutatni a tárlaton egy olyan szivarat 
is, ami a szentgyörgyi gyárban készült. 
A történész rámutatott, a dohányzás ro-
mantikus oldalát is igyekszik bemutatni 
a tárlat, a dohányzószalon tipikusan pol-
gári jelenség volt, emellett a különböző, 
nyugati és keleti dohányzástípusokat is 
bemutatja a kiállítás. Tóth-Bartos And-
rás rámutatott, érdekes jelenség a trafi k, 
akárcsak a dohányreklámozás szokása, 
amely a plakátművészet sajátos szelete, 
ilyen hirdetéseket is meg lehet tekinte-
ni. „A trafi kos egy kisvárosban vagy egy 
nagyvárosi negyedben olyan volt, mint a 
borbély, mindenkit ismert, mindenkivel 
szóba állt” – mondta a történész. A mú-
zeum pipagyűjteményét is bemutatja a 
tárlat, sok tajtékpipát is. A kiállítás zöld-
igazolvány felmutatásával látogatható 
hétköznap 9 és 16 óra, illetve hétvégén 10 
és 14 óra között.

Az egykori kisvárosi dohányárudák, trafi kok emlékét is felidézi a szentgyörgyi kiállítás 
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