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Kohn Lipót (1855-1923) a 20. század elejétől bor-sör- és szeszkereskedőként, majd az 1916-

tól szeszgyárosként működött Salgótarjánban.  

A Dornyay Béla Múzeum (DBM) által az NKA támogatásával megvásárolt tárgyegyüttes az 

1928-1945 közötti Kohn Lipót Likőr és Rumgyárhoz, illetve az 1945-1949 közötti Salgó Likőr 

és Rumgyárhoz (a cég salgótarjáni központú volt, a gyár is helyben üzemelt) kapcsolódó 

rekvizítumok sehol nem fellelhető gyűjteménye. Nem teljes, hiszen a szeszgyár teljes 

termékkínálatát nem reprezentálja, tudunk további termékekről is, de e tárgykörben 

vitathatatlanul a leggazdagabb.  

A magángyűjtőtől megvásárolt részben címkézett, részben dombornyomott üvegek (12 db), egy 

külön leltározott palackdugó, üvegcímkék  (40 db), a céggel kapcsolatos dokumentumok (7 db), 

a tulajdonos Póczos Sándor negyedszázados helytörténeti-gyűjtői tevékenységének egyik fő 

műve volt. A tárgyegyüttes darabjainak egyediségét jól jelzi, hogy azok közül egyik sem került 

soha árverésre, magángyűjtők egymás között értékesítették vagy cserélték.  

A tárgyegyüttesben lévő üvegpalackok és italcímkék kiválóan reprezentálják a salgótarjáni 

szeszüzem rendkívül gazdag gyártmánystruktúráját. 1928-1945 között a vállalat termékei 

„Kohn Lipót Likőr és Rumgyár” néven kerültek forgalomba. A megvásárolt címkék nagyobb 

hányada azonban a „Salgó Likőr és Rumgyár, Salgótarján” cégnevet őrzik. 1945 után a cég 

1949-es megszűntéig ugyan ezen a néven szerepelt, de mégsem valószínű, hogy ilyen rengeteg 

italmárka - ráadásul díszes kivitelű címkével - készült volna az ínséges háború utáni években. 

Vélelmezhető tehát, hogy bár a cég megnevezés az 1945 utáni éveket idézi, a háború előtti 

időszakra is datálható közülük több, „Salgó Likőr és Rumgyár” cégnevű termék. 

A műtárgyak alapvetően három csoportba sorolhatók: üvegpalackok, italcímkék, valamint a 

céghez kapcsolódó dokumentumok. Némelyik üvegpalackon eredeti címke található, ezek a 

legértékesebbek, mind muzeológiai, mind gyűjtői szempontból. Ilyen műtárgy pl. a cég talán 

legsikeresebb „Salgó” keserűlikőrös gömbformájú palackja, vagy egy „Cuba rumot” egykor 

tartalmazó 0,25 literes címkés palack.  

 

A megvásárolt műtárgyak listája, leltári számmal: 

Üvegpalackok, palackdugó  

- 2021.28.1. „Salgó Likőr és Rumgyár, Salgótarján” cégnévvel dombornyomott, zöld 

színű 15 literes üvegpalack 

- 2021.28.2.1. Színtelen, 1 literes, címkés likőrös palack, a címkén: „Magyar gyártmány, 

Liqueor pompeuse „Salgó” Likőr és Rumgyár, Salgótarján. Az üvegnyakán még egy 

címke: Mandula” felirattal 

- 2021.28.2.2 A fenti likőröspalack parafa dugója, barnaszínű, kúpalakú 



- 2021.28.3. Zöld színű gömbalakú, címkés 1literes likőrös palack. A címke szövege: 

„Salgó keserű- Salgó Likőr és Rumgyár, Salgótarján. Magyar gyártmány 

- 2021.28.4. Zöld színű, gömbalakú Salgó keserű likőrös palack, 1 literes, címke nélkül.  

- 2021.28.5. Zöld színű, gömbalakú Salgó keserű likőrös palack, 0,5 literes, címke nélkül. 

- 2021.28.6. Zöld színű, hengerformájú boros palack, dombornyomott Kohn Lipót 

márkajelzéssel 1,9 literes, alján bányász jelvény (SKB Rt. leányvállalata, üveggyár) 

- 2021. 28.7. Színtelen, négyszögletes formájú címkés likőrös palack, a címke szövege: 

„Salgó Likőr és Rumgyár, Salgótarján, Extra Dessert Likőr 

- 2021.28.8. Zöld színű, 0, 25 literes Salgó málnaszörpös palack 

- 2021.28. 9. Zöld színű, 0,25 literes címkés rumos palack, a címke szövege: 

„Legfinomabb Cuba Rum 0,25 l Salgó Likőr és Rumgyár, Salgótarján 

- 2021.28.10. Színtelen, lapos körformájú, 0,2 literes, címkés pálinkás palack, a címke 

szövege: Magyar gyártmány 0,2 l Különleges finom Barackpálinka 50%, „Salgó” Likőr 

és Rumgyár, Salgótarján 

- 2021.28.11. Színtelen, lapos körformájú, 0,2 literes, címkés pálinkás palack, a címke 

szövege: Különleges finom cseresznyepálinka 50% „Salgó” Likőr és Rumgyár, 

Salgótarján 

- 2021. 28.12. Színtelen, lapos körformájú 0,2 literes címke nélküli pálinkás palack, 

dombornyomás szövege: Kohn Lipót Likőr és Rumgyár Salgótarján 

 

Címkék: 

1928-1945 között nyomott italcímkék, melyeken a „Kohn Lipót Likőr és Rumgyár, 

Salgótarján” cégmegjelölés szerepel: 

- 2021.5.1. „Citronade” limonádé ital címkéje 

- 2021.5.2. „Legfinomabb orangette” narancsa aroma szörp címke 

- 2021.5.3. „Créme likőr” címke 

- 2021.5.4. „Extrait d’absinthe” címke 

- 2021.5.5. „Legfinomabb Borovicska” címke 

- 2021.5.6. „Legfinomabb Salgó keserű” címke 

- 2021.5.7. Narancs likőr címke 

Italcímkék, melyeken a „Salgó Likőr és Rumgyár, Salgótarján” cégmegjelölés szerepel. (A 

cégbejegyzés szövege alapján 1945-1949 közötti gyártmányok): 

- 2021.5.8. Köménylikőrös címke,  

- 2021.5.9. Cseresznye likőrös címke 

- 2021.5.10. Vanília likőrös címke 

- 2021.5.11. Fodormenta likőrös címke 

- 2021.5.12. „Elite” likőr címke 

- 2021.5.13. „Liqueure pompeuse” likőrös címke 

- 2021.5.14. Superfine Dessert likőrös címke 

- 2021.5.15. 3 db Extra Dessert likőrös címke 

- 2021.5.16. „Legfinomabb TeaRum” címke (0,35 l-es) 

- 2021.5.17. „Legfinomabb TeaRum” címke (0,2 l-es), más grafikával, mint az előző 

- 2021.5.18. „Legfinomabb TeaRum” címke (0,1 l-es) más grafikával 



- 2021.5.19. „Fine Old Atlantic Rum” címke 

- 2021.5.20. „Legfinomabb Jamaica Rum” címke (címeres ábrával) 

- 2021.5.21. „Special Old Brazíliai Rum” címke 

- 2021.5.22. „Legfinomabb Cuba Rum” címke 

- 2021.5.23. „Legfinomabb Jamaica Rum” címke (karibi környezetben dolgozó feketéket 

ábrázoló grafikával) 

- 2021.5.24. „Extra Old King Rum” címke 

- 2021.5.25. „Elsőrendű Finom Belföldi Rum” címke 

- 2021.5.26. „Valódi Ó-cseresznyepálinka” címke 

- 2021.5.27. „Különleges finom szilvapálinka” címke 

- 2021.5.28. „Különleges finom barackpálinka” címke (téglalap alakú, 0,25 l-es üveghez) 

- 2021.5.29. „Különleges finom barackpálinka” címke (köralakú, 0.2 l-es üveghez) 

- 2021.5.30. „Salgó” Brandy (valódi cognac) címke 

- 2021.5.31. „National Brandy” címke 

- 2021.5.32. „Imperial Brandy” címke 

- 2021.5.33. „Tojásbrandy” címke 

- 2021.5.34. „Salgó Édes Ürmös Vermouth” címke 

- 2021.5.35. „Különleges High-life Cocktail” címke 

- 2021.5.36. „Édes fehér csemegebor” címke 

- 2021.5.37. „Valódi salgói málnaszörp” címke 

- 2021.5.38. „Valódi salgói hegyi málnaszörp” címke 

- 2021.5.39. „Különlegesen finom salgói meggyszörp” címke 

 

Italcímke, amely nem a Kohn Lipót féle érdekeltség termékén szerepelt: 

- 2021.6.1. Mátra Rum és Likőrgyár, Salgótarján, „Kadar” címke 

 

Dokumentumok: 

- 2021.7.1. 4 db postai boríték „Kohn Lipót Likőr és Rumgyár Salgótarján” feladói 

címadattokkal (Az egyik borítékon a cég védjegye), 1928-1931 

- 2021.8.1. Salgó Likőr és Rumgyár által kiállított számla, 1949 

- 2021.8.2. Salgó Likőr és Rumgyár, Salgótarján által kiállított díszes számla Varga János 

részére, 1939 

- 2021.8.3. . Salgó Likőr és Rumgyár, Salgótarján által kiállított szállítási jegy Melicher 

Mária részére, 1949 

 

Salgótarján, 2022. június 23. 

                                                                                                Dr. Fodor Miklós Zoltán 

                                                                                                      pályázati felelős 

 

 



 

 


