
A júliusi, augusztu-
si és szeptemberi
Gyógyszerésze t
Gyógyszerészettör-
téneti rovatában
bemutattam bara-
nyai többgeneráci-
ós gyógyszerész
családunkat, rész-
letezve dédapám
siklósi gyógyszer-
tárát. Ismertettem
gyógyszerészettör-
téneti hagyatékunk
érdekességeit és

egyéb gyógyszerészettörténeti dokumentumait, a szer-
zeményeim révén kialakult gyógyszerészettörténeti
könyv- és folyóirattárat. Végezetül képet adtam a
„Brantner – Koncz Mûemlékház”-ról, a már 2003 óta
múzeumi rangú családi hagyatékunkról, a XVIII. sz.
derekán épült és mára agrártörténeti mûemlék egykori
tiszttartói lakról, benne egy értelmiségi polgári család
XX. század eleji lakáskultúráját reprezentáló gyûjte-
ményrõl.

A múzeum szakmai vezetésével és a vele járó köte-
lezettségekkel a Nemzeti Kulturális Örökség Miniszté-
riuma engem bízott meg (2003). Mint tulajdonos, köte-
les vagyok a múzeum mûködési feltételeit biztosítani,
így az állagmegõrzést, a mûtárgyak biztonságát garan-
tálni. A múzeum fenntartására, a szükséges anyagi fel-
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Zárszó, köszöntés és kérés

GYÓGYSZERÉSZETTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK

Gyógyszerészettörténeti Kutató Könyvtár kitüntetõ
címben részesült

a szentlõrinci Brantner-Koncz Mûemlékház 
szakirodalmi gyûjteménye

A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudo-
mányi Karán belül, a Gyógyszerésztudományi Szak
Farmakognóziai Tanszéke kitüntetõ címmel fejezte ki
megbecsülését és nagyra értékelését dr. Brantner An-
tal szenátornak, a „Szentlõrinci Brantner-Koncz Mû-
emlék Ház” alapítvány múzeum tulajdonosának és
kezelõjeként annak jeleként, hogy az egyetemen fo-
lyó gyógyszerészettörténeti kutatásokat eddig is elõ-
segítette az a páratlanul értékes és rendszerezett szak-
könyvtári és levéltári gyûjtemény, amelyet Brantner
Antal tanár úr hosszú évek munkájával alakított ki.
Eddig is a kutatók rendelkezésére állt, ezután is a
helyszínen, megfelelõ idõpontokban használható a
gyûjtemény. Jelenleg a Farmakognóziai Intézetté elõ-
léptetett tanszék koordinálja a Pécsett folyó gyógy-
szerészettörténeti kutatásokat, fõként dr. Lárencz
László szenátor, külsõ munkatárs irányításával. A cím
nem csupán formális, mert – egyelõre anyagi kötele-
zettség nélkül – szakmailag kiáll amellett, hogy a
gyûjtemény egysége semmilyen csorbát ne szenved-
jen és a helyszínen, a Brantner-Koncz Mûemlék Ház-
ban, Szentlõrincen maradjon.  

Dr. Szabó László Gyula 
mb. tanszékvezetõ egyetemi tanár
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tételek biztosítására létesült a szentlõrinci származású
egyetemi lelkész létesítette „A szentlõrinci Brantner –
Koncz Mûemlékház múzeumi mûködését támogató
alapítvány”, mint közhasznú alapítvány .

Megromlott egészségi állapotom (onkológiai gon-
dok) egyre akadályoz az említett kötelezettségeim ellá-
tásában, így alapítványunk feladata a továbbiakban a
múzeumi mûködés személyi feltételeinek a biztosítása.
További gond a mûemlék ház leromlott állapota, ami
mielõbbi beavatkozást igényel. Az elkülönített gyógy-
szerészeti könyv-, folyóirat- és levéltári anyag kezelé-

se, könyvtári használatba vételre felkészítése, további
szakmai munkára vár.

Õszinte köszönet kedves gyógyszerész kollégáim-
nak és a gyógyszerész szervezeteknek, így a Magyar
Gyógyszerésztudományi Társaságnak, a Magyar
Gyógyszerész Kamarának, az MGYK Pest és Baranya
megyei szervezetének, valamint a Richter Gedeon
Gyógyszergyárnak, amelyek alapítványunk támogatá-
sával eddig elõsegítették a múzeum fenntartását, mû-
ködését.

Az új helyzetbõl adódóan a múzeum és benne a már
elkülönített gyógyszerészettörténeti gyûjtemény jelene
és jövõje közhasznú alapítványunk kellõ támogatottsá-
gától függ. Ebbõl adódóan ismételten arra kényszerü-
lök, hogy kérjem a kedves gyógyszerész kollégáimat, a
Magyar Gyógyszerésztudományi Társaságot, a Magyar
Gyógyszerész Kamarát, az érintett megyei szervezete-
ket, hogy „év mint év” támogassák ezt a gyógyszerész
alapította kulturális örökséget, benne a Tolna, Baranya,
Somogy régió gyógyszerészettörténeti kutatásait szak-
könyvtárával támogató szakgyûjtemény mûködését.

Alapítványunk bankszámlaszáma: 50700011 -
11021034 (Szentlõrinc 7940, Szentlõrinci Ormánsági
Takarékszöv.). Alapítványunk adószáma: 18322439-1-02.

Köszönöm az MGYT Gyógyszerészettörténeti
Szakosztály elnöknõjének Ferentzi Mónikának, hogy
volt szíves felkérni gyógyszerész családunkról és a
gyûjteményrõl elõadás megtartására. Köszönöm szak-
lapunknak a Gyógyszerészetnek, hogy helyet adott a
lapban az elõadás alapján készült munka leközlésére.

Dr. Brantner Antal

A. Brantner: Afterword, greeting and request

A szerzõ a Gyógyszerészet szerkesztõségének címén érhetõ el.

A fogadó szoba részlete

Felhívás

A pilisszentiváni gyógyszertárba részmunkaidős gyógyszerészt és asszisztenst keresünk.
Tel.: 06-30-9228-990

Ureusz Gyógyszertár


