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Előszó 

"zentlőrinc városának földrajzi elhelyezkedése a történelem során megha

tározó jelentőségű volt sorsának alakulásában. Közlekedési csomópont, de 

egyidejűleg sajátos kulturális, gazdasági és közigazgatási központi szerepet tölt be 

ma is. Nemcsak Pécs és Szigetvár, hanem a Zselic, a Hegyhát és az Ormánság kö
zelségét is élvezi A város a közelmúltban sokat fejlődött, számos kulturális és gaz

dasági létesítménnyel gazdagodott Vonzó a látogatók számára, mivel levegője tisz
ta, környezete igen szép 

A város legnagyobb kulturális értékeinek egyike a múzeumi működési enge
déllyel rendelkező Brantner-Koncz Műemlékház - közérdekű muzeális kiállító
hely, néhai dr Brantner Antal gyógyszerész, egyetemi docens egykori tulajdona 

A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma a Munkácsy Mihály u 33 sz alatti 
lakóházat - az egykori Esterházy allódium tiszttartói lakjál - műemlékké nyilvání

totta A benne felhalmozott használati és dísztárgyak, könyvtár és gyógyszerészeti 

szakirodalmi gyűjtemény-irattár, továbbá festmények, szőnyegek, bútorok kultúrc 

történeti értéke kiemelkedő A gyűjtemény egésze, de akár időszakos kiállítások 
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formájában részletei is bemutatásra és szakszerű megőrzésre feltétlenül érdemesek 
A maga nemében egyedülálló, páratlan kulturális értékkel bíró „Brantner-Koncz 
Ház" közérdekű muzeális kiállítóhellyé nyilvánítását a Nemzeti Kulturális Örökség 
Minisztériuma 2002. július 23-án hozott határozatával ismerte el és a múzeumi 
működési engedélyt kiadta. Még ebben az évben hivatalosan is megalakult a szent
lőrinci „Brantner-Koncz Múemlékház Múzeumi Működését Támogató Alapitvány" 

A kuratórium tagjai minden igyekezetükkel elősegítik, hogy a műemlékház és 
a benne felhalmozott értéktárgyak összessége ne csak Szentlőrinc polgárainak, ha
nem az ide látogató és az érdeklődő turistáknak, valamint szakembereknek (főként 
művészeknek, gyógyszerészeknek, történészeknek) maradandó emléket, szemlé
letformáló élményt nyújtson 

Dr Brantner Antal személye példaértékű, hiszen rohanó és globalizálódó vilá
gunkban igen ritka az olyan egyéniség, aki a valódi értékek önzetlen megmentő
je, a szellemi és tárgyi kincseink érdekektől mentes örökül adója Szinte élete ja
vát áldozta e célnak a gyógyszerészi kémia magas fokú művelése mellett. Tevé
kenysége elismeréseként a „Magyar kultúra lovagja" kitüntető cím birtokosa lett 

Fogadja tisztelettel az Olvasó és szeretett városunk minden Vendége a Magyar 
Gyógyszerésztudományi Társaság által kiadott ismertetőt! 

Szentlőrinc polgárai büszkék, hogy ilyen kiváló egyéniség féltett kincseit a vá
rosra hagyta Minden erőnkkel, összefogási lehetőségeinkkel becsben tartjuk gyűjte
ményét és a műemlékházat, nehogy az enyészet áldozatává váljon. 

Szentlőrinc, 2008 június 30 

Dr. Győrvári Márk 

polgármester 

Baranyai gyógyszerészcsalád 
A Kiegyezéstől a Brantner - Koncz Műemlékházig1 

Dr. Brantner Antal 

szerző apja Brantner Antal és nagybátyja Brantner Ottó gyógyszerészek vol
tak Apja gyógyszertárat alapított Lakócsa (19 34), és fiókgyógyszertárat Drá

vafok (1936) községekben Anyai ágon dédapja Jeney József Mórott és Körmenden, 
anyai nagyapja Jeney Béla, Siklóson volt gyógyszerész. Másik anyai ágon Holmik Fe
renc dédapja vásárolta meg Baranya 5 legrégibb gyógyszertárát Siklóson, és újította azt 
fel a Kiegyezést követően. A rokon Antal Gyula 1895-ben létesítette a 6. gyógyszertá
rat Pécsett Brantner Ottóné Imre Klára tulajdonába került a privatizáció során Baranya 
legrégibb gyógyszertára a pécsi Szerecsen patika, a patikamúzeummal együtt 

Szentlőrincen a család ún. Brantner-Koncz Műemlékházában létesült egy gyógy
szerészettörténeti gyűjtemény, zömében könyv és folyóirat, számos tárgyi anyag
gal és dokumentummal A Műemlékház - mint egykori tiszttartói lak-1985 Óta ag
rártörténeti műemlék, benne a család múlt századelő polgári lakáskultúráját rep
rezentáló lakótérrel, gazdag családi könyvtárral Az épületet és a gyűjteményt má
ra hivatalos múzeummá nyilvánították, amit a „Szentlőrinci Brantner-Koncz Műem

lékház Múzeumi Működését Támogató Alapítvány" működtet 1Megjefent: Gyógyszerészet 
50., 428-432, 506~510, 

572-576, (2006) 
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1. 

Egy gyógyszerész családnál mi sem természetesebb, mint hogy a fiú a gyógy
szertár-tulajdonos apja örökébe lép. Így volt ez nálunk is. A ciszterci rend pécsi 
gimnáziumában eltöltött nyolc év után, az érettségit követően 1947 nyarán jóapám 
felvitt Budapestre, hogy bemutasson régi egyetemi ismerőseinek. Akkor még nem 
volt felvételi vizsga és a „Karközi Bizottság" hatáskörébe tartozott az egyetemre 
gyógyszerészhallgatónak jelentkezők felvétele Apám először Schulek Elemér pro
fesszorhoz vitt el a Bartók Béla úti lakására, majd a botanikus kertben kerestük fel 
Gimesi Nándor ciszterci rendi szerzetest, a botanika professzorát Őt követte Sár
kány Sándor növénytan professzornál tett látogatásunk a Lónyay utcai lakásán, 
majd Lipták Pált a Gyógynövény és Drogismereti Intézet professzorát látogattuk 
meg, aki az intézetében lakott, mivel az ostrom során a lakását lebombázták Az 
Egyetemi Gyógyszertár vezetőjéhez Csipke Zoltán professzorhoz régi barátság fűzte 
apámat Legemlékezetesebb volt a Mozsonyi Sándor professzorral való találkozá
sunk a Hőgyes Endre utcai intézetben Mozsonyi professzor apja református lelkész 
volt a Somogy megyei Kadarkúton, amely község nem messze feküdt Kaposvártól, 
ahová a fiatal Mozsonyi Sándor még az 1 Világháború előtt gyakran bejárt, és ahol 
többször részesült a Brantner család vendégszeretetében (az akkor még jómódú 
Brantner család "nagy házat" vitt a Honvéd utcában) Akkoriban apám nővére -

nagynéném - Brantner Majda sportkedvelő, széles körben ismert, eladósorban lé
vő csinos lány volt, Nagyvárad közelében fekvő jelentős földbirtok háttérrel. Ezen 
bemutatkozások közrejátszhattak abban, hogy 1947 őszén elkezdhettem az egye
temi éveimet, aminek egyik szakasza 1952-ben a gyógyszerészi diplomám átvéte
lével fejeződött be 

tdesapám „jobb híján" lett gyógyszerész, akkor még érettségi nélkül mehetett a 
pályára Apja Ypszi/anti herceg Somogy megyei birtokán volt tiszttartó, 1905-ben 
fiatalon hunyt el Özvegye (nagyanyám) öt gyermekével a pusztáról Kaposvárra 
költözött, ahol magántanulóként végezték gyermekei az elemi iskolát, majd a hat 
gimnáziumot A család jóban volt Babocsay Kálmán kaposvári gyógyszertár-tulaj
donossal, aki felajánlotta nagyanyámnak, hogy Ottó, majd Antal fiát gyógyszertá
rába felveszi gyakornoknak (1. és 2. ábra) Közben Brantner Ma1dát nőül vette 
Koncz Miklós szentlőrinci szolgabíró, a mohácsi ügyvéd fia Így a család átköltö
zött Szentlőrincre, lakásul az Esterházy hercegségtől bérbe vették a tiszttartó lakot, 
ami mára már agrártörténeti műemlék: a Brantner-Koncz Műemlékház, ami 200 3 

óta hivatalos múzeum Az épület 1976 óta van tulajdonomban és 1985-ben került 
műemléki védettség alá 

A két Brantner fiú (apám és nagybátyám) 3 gyakornoki év után sikerrel tette le Bu
dapesten a gyakornoki vizsgát, majd - már mint 11 paszományosok" - vonultak be 
frontszolgálatra az 1 Világháborúba, és ott mint gyógyszerészek tevékenykedtek a 
háború befejeztéig Az egyetemet csak a háború után végezhették el, majd mint 
diplomás gyógyszerészek segédeskedtek Somogyban, Tolnában és Baranyában 
Édesapám így került Siklósra az Antal Gyula vezette, „Gyógyszertár a Szentlélek
hez" című gyógyszertárba, majd nőül vette Antal Gyula családjából édesanyámat, 
Jeney Leontint. Édesanyám apja Ueney Béla nagyapám) gyógyszerész volt Sikló
son, majd Mohácson, édesanyám nagyapja Ueney József dédapám) körmendi, majd 
móri gyógyszerész volt (J.. ábra) Jeney nagyapám leánytestvére szombathelyi 
gyógyszerészhez ment férjhez 

1 ábra: Brantner Antal 
gyógyszerész, a szerző 

édesapja 1917-ben 

2 ábra: Brantner Ottó 
gyógyszerész 1915-ben, 

a szerző nagybátyja 
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3: ábra: J~ney J.ó.zséf gYógyszerész 
a szerz6 dédapja és:fe!esége 

4. ábra: Holmik Ferenc gyógyszerész 
a szerz6 dédapja feleségével .Szax Antóniával 

A siklósi gyógyszertárat anyai dédapám Holmik Ferenc gyógyszerész (4. ábra) vet

te meg még a Kiegyezés előtt Nyers gyógyszerésztől A reáljogú patikát 1805-ben 

Baranya megye 5. legrégibb gyógyszertár a ként alapították Dédapám a gyógyszere 

tárát a Kiegyezést követően, az 1 Magyar Gyógyszerkönyv megjelenésére való te

kintettel felújította 
Érdekes történelmi dokumentum az officina egyik fiókjába elrejtett, a patika fel

újításával kapcsolatos rajzos, írásos feljegyzés, amit az officina bútorzatát készítő 
asztalosmester rejtett el oda. A rajzos rész a bútorzatot ábrázolja, az írás a követ
kező történelmi eseményről tudósít: „Az 1848-as magyar forradalom menekültje, 
51 emberrel szöktem Világostúl és menekülés után szolgáltam az törököt 4 és fél 
esztendeig mint lovas kapitány 30 éves koromban tanultam az asztalosságot az 
Szebasztopoli verekedés vagy az Krrmiai háború után Kegyelmet kaptam Ferencz 
Jóska koronázásakor 1868-ban és ezen Gyógy Tárt építettem 1872 augusztus 28 di
kán 900 50 forintért Berko Lajos volt Honvéd Százados 1848-ban. "„Menekültek 
voltak: Klapka, Sréter, Pulczki, Mészáros. Mikor volt háború akkor verekedtünk, 
mikor csend volt, akkor dolgoztunk Szolgáltam 4 évet az Töröknek, Amerikában 
2 évet, Brüszszelben 1 ·évet, Sicziliában, Lombard és Tuskánában, meg Holstein 
Dánság és a Velenczei háborút végeztem, utolsó voltam Klapka tábornokkal az Po
rosz háborúban, Cseh országban Én Berko Lajos ki ezen Gyógy Tárat csináltam, 
tanultam Brüsszelben 1 "évig 30 éves koromban Honvéd Kapitány" 

' * * 

Az 1 Magyar Gyógyszerkönyv megjelenésével egyidőben bontakozott ki a hazai 

üzemi gyógyszergyártás Ezzel kapcsolatos az alakuló gyógyszeripar támogatásá-

··---··::".·~~---•• „„ 

--'-~'----'~--~~-~-~·~· 

'" ·~;i:'.~- '-~~;; ~~~.!.~,~,~?,~~:.~1;~~t~ :~:~~:~~,.~·~:~~bi~E,~ .. ~8.~~::„ 
'";<•··'~~,,.,,,.,;_e"' 

5 Jb1 ,1: A Holmik FerEmc Jlt:il visároll 200 Fl-os részvény 

ra kibocsátott kötvény Ebből maradt rám a Holmik Ferenc dédapám által vásárolt 

200 forintos kötvény magyar és német nyelvű szöveggel (5. ábra) 
Holmik dédapám korán elhunyt A patika reáljogú volt, így az özvegy megtart

hatta azt tulajdonának és a vezetést Petrách józsef(6. ábra) gyógyszerészre brzta 

(, lhr < f>nr~( h Józsd gyógyszerész és felesége, 
i litds7-lil6 SJ lx Antónia és családja. A középső 

µ1u11Kk Holmik Aranka a szerző nagyanyjJ 
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7 .. ábra:Anta.1 Gyt.ila 
gyóg'yszerés'z 

8. ábra.: Jeney Béla 
gyógyszerész, 
a szerző nagyapja 

Nem sokkal rá Petrách gyógyszerész nőül vette a patika-tulajdonos özvegyet an
nak két lányával 

Amikor a Holmik lányok eladósorba kerültek, a patikában dolgozó segédek sze
met vetettek a lányokra Antal Gyula az idősebb lányt, Annát vette nőül Antal 
Gyulának ekkor már folyamatban volt a 6. pécsi patika felállítására a jogi kérelme, 
amit 1895-ben meg is kapott (7 .. ábra) Antal Gyula apja egyetemi tanár volt Bu
dapesten a jogi karon, ez időben az egyetem rektora volt Levelezésükből tudom, 
hogy a patikajog elnyeréséhez a miniszter protekcióját vette igénybe. A „Remény
hez" c patikát a mostani Kossuth Lajos téren, a zsinagógával szemben állította fel, 
majd azt bérbe is adta. 

A másik Holmik lányt, Arankát a nagyapám, Jeney Béla gyógyszerészsegéd vet
te nőül (8 .. ábra) A helyzet „kritikus" lett: egy reáljogú patika van két potenciális 
leányörökössel, a gyógyszerész férjek így riválisok Ebből később a patikaperek so
rozata bontakozott ki! 

Antal Gyula gyógyszerész nagylábon élt A bérbe adott pécsi gyógyszertárát 
1906-ban eladta. Zenekedvelő volt, mesterien gordonkázott, felesége zongorán kí
sérte Szerepet vitt Siklós város kultúréletében Feleségével járták a külföldet is An
tal Gyula nagybátyja, Fodor József a pesti egyetem neves közegészségtan profesz
szora volt Édesanyja, Fodor József testvére, Fodor Gizella volt 

Jeney Béla nagyapám szorgalmas szerény ember volt Felesége, Aranka váratla
nul korán elhunyt, öt gyermeket hagyott hátra, köztük édesanyámat, Jeney Leon
tint A 9 pécsi gyógyszertár felállítására 1911-ben kérelmezte a jogot, amit tőle el
utasítottak, pedig akkor már özvegy volt öt árvájával! Mohácson segédeskedett az 
Auber-féle gyógyszertárban, így hétvégeken csak órákat tudott árvái közt eltölteni 
1912-ben gégerák vitte el Az árvákat végül Antal Gyula vette pártfogásba. 

* * ' 

Édesapám 1926-ban nősült be Antal Gyufa családjába, nőül véve édesanyámat, 
Jeney Leontint. Ki nem mondva, a házassággal esély volt arra, hogy idővel talán 
még patikához is hozzájuthat 19 32-ben Antal Gyula meghalt A patikát már adós
ság terhelte és az özvegye azt bérbe adta. Családunkban már két fiú gyerek van 
(Ottó és Anta~ Apám drogériát nyitott, hogy eltartsa családját (19 32-19 33) .. To
vábbi megoldást keresve 19 34-ben egy Somogy megyei, vasútállomás nélküli, Drá
va melletti kis horvát faluban, egy kétablakos parasztházban megalapította a Páduai 
Szent Antal gyógyszertárat (9 .. ábra) A berendezés egy részét a már „kiselejtezett" 
siklósi patika edényeiből hozta össze Közben István öcsémmel bővült a család és 
mi társbérletben laktunk egy parasztcsaláddal Két évre rá, Lakócsától hat kilomé
terre, Drávafokon a már vasútállomással rendelkező 600 lelkes ormánsági köz
ségben apám megalapította a „Jézus Szíve" elnevezésű fiókgyógyszertárát (10. és 
11.. ábra) Ehhez jelentős kölcsönt vett fel a szigetvári takarékpénztártól. A lakócsai 
gyógyszertár vezetését testvére Brantner Ottó gyógyszerész vette át, aki haláláig 
(1952) agglegényként élte szerény, de hangulatos életét a laboratóriumban kiala

kított lakótérben 

* * * 

A drávafoki gyógyszertár családunk megélhetéséhez szintén szerény anyagi felté
teleket biztosított, így problémás volt a három fiú (Ottó, Antal és István) taníttatá
sa (gimnázium Pécsett) Az államosítást 1950-ben büntetésként éltük át Keserv
vel-kínnal szerzett családi otthonunkat el kellett hagyni Brantner Ottó nagybátyá-

9. ábra: A szerző édesapjának 
lakócsai patikája, az ajtóban 
Brantner Ottó gyógyszerész, 

a szerző nagybátyja 

10 ábra: 
A szerző édesapjának 

drávafoki patikája 1936-ban 
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1J: ábra: A szeri:ó szüleivel, 
.Brantner Majdával ~s két 
testvérével (Ottóval és 
!Stvánnal) a drávafÓki 
gyógyszertá.r bejáratánál 
1936'-ban 

ma! meghagyták Lakócsán, de a patikát évekre rá megszüntették, a patika stand

edényeit a kaposvári központba vitték, majd onnan a patikamúzeumba került Édes

apámat Kalocsára a Szent István gyógyszertárba, majd tovább Bátya községbe he
lyezték át, ahol 1957-ben el is hunyt Édesanyám özvegyként jó ideig nem kapott 

támogatást, mivel apámnak nem volt meg a nyugdíjhoz az akkori feltételek szerint 

előírt 10 év munkaviszonya. Édesanyámnak el kellett hagyni a gyógyszertári hiva

tali lakást, majd a plébánia biztosított számára a zárdában átmeneti menedéket 

* * * 

A gyógyszerészi diplomát 1952-ben vettem kézhez, de a mi

nisztérium hozzájárulásával, mint bölcsész vegyész a Ter

mészettudományi Karon folytathattam az egyetemi tanul
mányaimat, amit 1955-ben fejeztem be Az Orvostudomá

nyi Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar Végh Antal pro

fesszor vezette Gyógyszerészi Kémiai Intézetébe kerültem 
Brantner Ottó bátyám 1954-ben vette kézhez az orvosi dip

lomáját a pécsi egyetemen Idővel a szegedi születésű Imre 

Klára gyógyszerész lett a felesége, aki a Baranya Megyei 

Gyógyszertári Központban dolgozott és a rendszerváltás 

után ő privatizálta a Sipőcz ill Szerecsen patikát, a megye 
legrégibb gyógyszertárát A patikához a reprezentatív gyógy

szerésztörténeti gyűjtemény (a „patikamúzeum") is hozzá 

tartozott: ott volt elhelyezve családunk gyógyszerészi múlt

jával kapcsolatos számos tárgyi emlék, dokumentum 

IL 

Városom Szentlőrinc és gyógyszerész családom múltját kutatva a Baranya Megyei Le

véltár (BML) letétjében az Alispáni Iratok közt a siklósi „Szent Lélekhez" c gyógyszer

tárunkat érintő dokumentumokat találtam A tulajdonos anyai dédapám Holmik Ferenc 

Dr Hölbing Miksa megyei tisztifőorvos 1871 . és 187 l évben felvett jegyzőkönyve „a 

gyógyszertár állapota fölött" az 1. Magyar Gyógyszerkönyv megjelenését követően ké
szült [1 és 2 ] A 20 pontban rögzített vizsgálat 3-6 pontja a tulajdonviszonyt, a gyógy

szerész, a segéd és a gyakornok szakmai képzettségét írja le, ami esetünkben gazdag, 

változatos szakmai előéletről tanúskodik Figyelemreméltó még a 8 pont, amely a vizs

gálat alá vett (a) veg\~ani szerekről, (b) gyógyszerészi készítményekről, valamint (c) egy
szerű szerekről ad képet A vizsgálat 1871-ben nem veszi figyelembe a már megjelent 

1 Magyar Gyógyszer könyvet, így a vegytani szereket még a nyelvújítás során kialakult 

nomenklatúrával említi Az alábbiakban a jegyzőkönyvet ismertetem 

,,Jegyzőkönyv 

Fölvétetett 1871 évi október hó 18-án a siklósi gyógyszertár állipota fölött 
1 A gyógyszertár Siklós mezőváros főutczájában a legalkalmasabb helyen van 
2 A gyógyszertár a .,Szt !élekhez" van czímezve 
3 Tulajdonosa Holmik Ferencz, Pesten 1852-ben oklevelezett gyógyszerész, ki ezen gyógyszertárat a volt helytart 

oszt. 1858 évi 21 458 számú intézménye folytán valódi (reális) joggal bírja 
4 A fől ügyeletet a tulajdonos maga gyakorolja 
5 Segédje Kerekes László,, 5 gymn. osztályt végzett ifjú, ki a gyakornoki vizsgát 1868-ban Baján tette és Baján, Teme

ringben, Jankováczon, Okanizsán és Komáromban volt mint segéd alkalmazva, Siklóson pedig f évi április 15 óta 
működik ezen minőségben 

6 Gyakornoka nincsen 
7 A gyógyszertár kellően van fölszerelve és bútorozva, az edények czé!szerüek, csinosak és tiszták 
8 Vizsgálat alá vétetett: 

15 
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a) Vegytani 5zerekből: Sósavas Kinal (Chinin mur.), Kénsavas Kinal (Chinin sulf ), Fowler mirenyoldat (So!. ars 
fow!.), Hamiblag (Kalium jodat ), Ha!végeny!él (Spirit. aeth Chlor ), Gyapmáz (Co!lodium), Szunya[ (Morphi
num) (Kémiai vizsgálatok és a minősítés) 

b) Gyógyszeré5zi ké5zítményekről.: Narancsvirág-, fodormenta-és bodzavirágvíz Baldrián, rebarbara-és gyűszűle
vélföstvény Rozmaring- Kámforos- és illatos lé! Beléndek-, ezerjófű- és kálmosvonat Kinal-, narancshéj- és 
fahéjszörp Szappan és higanytapasz Beléndek-, ricinus- és krotonolaj. Helyesek, hamisítat!anok, kellő ízűek, 
szagúak és színűek 

e) Az egy5zerű 5zerekből: Kappanőr-, hársfa és farkkóróvirág Dió-, dohány- és zsályalevél. Boromlán-, tölgy- és 
fűzhéj (cortex mezerei, quercus és falicis) Bardán-, kálmos- és imely gyökér Végül még a nadályok Növény
ismei tulajdonaiknak tökélyetesen megfelelőnek, jól eltartottnak, férgektől és portól jól védettnek találtattak 

9 A mérgek szabályszerűen, külön elzárva, külön mozsárral, mérleggel és kanállal találtattak, a róluk szóló jegyző
könyv, vények és hatósági engedélyek rendben vannak (felsorolás) 

10 A maisner-féle önsúlymérő és a vegytani kémszerek készlete jó karban vannak 
11 A mérlegek és súlyok biztosak, hiánytalanok; a kiszolgáltatási asztal jól van fölszerelve, a kiadásra szolgáló edények csinosak 

és tiszták 
12 A gyógyszerészi műhely tágas, világos és tiszta; a gyógyszertári"műkészletek itt mind a legjobb rendben vannak 
13 A gyógyszerészi raktár kissé szűk, de száraz és világos, a benne eltartott, nagyrészt külföldi nyersanyagok nagy mennyiségben 

és szép rendben vannak 
14 A gyógyszerészi pincze nemigen nagy, de igen czélszerűen rendezett s a benne eltartott szerek, olajok, zsírok, szörpök bő 

mennyiségben és kellő minőségben vannak jelen 
15 A fűvészpadlás is lejtős és kényelmetlen, azonban elég nagy s az elemek káros behatásai ellen jól védett, a rajta zacskók

ban és ládákban eltartott száraz növényrészek portól és fénytől jól védett, szép rendben és bő mennyiségben vannak 
16 Az 1855-ki Pharmacopoea, a gyógyszerészi rendszabály és a 1859-ki árszabály megvannak. 
17 Schroff, Hagen, Nendtwich, Szennert, Fresenius, Stöchardt, Kátai és Feletárvegy és gyógyszerészi művek említendők föl szá

mos szak é~ egyéb könyvei közt 
18 A hiányok előjegyezve rendesen van vezetve és szép forgalomra mutat; a szereket Petzold és Szüsz bécsi gyógyszerárusoknál 

s a pesti művegytan vállalattól szerzi. 
19 A hite/könyv betűsorrendben és rendben van; a gyógyszertárban maradt vények helyesen vannak árszabályozva 

(aláírás) Holmik Ferencz gyógyszerész 
20 A megvizsgált gyógyszertár jó hírben áll, szerei, kiszolgáltatása és árszabásai ellen soha panasz nem emeltetett;- a gyógy

szerész mivelt férfi, ki mint szakképzettsége, mint egyéb jó tulajdonságai tekintetében általán igen jó hírben áll 

Réder Vi/mo.s 
főszolgabíró 

Dr: Hölbling Miksa 
megyei tiszti főorvos 

Pecsét 
(Baranya Megye Siklós járási szolgabíró)" 

Dr: Stoll József 
Siklós járási orvos 

A 17 pont a gyógyszertár szakkönyvtár áról tudósít Meglepő és tanulságos az ak
kor korszerű „vegy és gyógyszerészi művek" gazdagsága, ami Holmik Ferenczdé·" 

dapám naprakész szakmai felkészültségére utal. Az említett könyvek közül gyógy
szerész nagyapám Jeney Béla hagyatékából a következők Szentlőrincre, családi 
könyvtárunkhoz kerültek, és a gyógyszerészettörténeti könyvtáram féltett darabjai: 

- 1846: R FrE5eniu5: Anleitung zur quantitativen chemischen Analyse Braunschweig (1848); 

- 1847: Döbereiner: Pharmazeutische ChemiE·. Stuttgart (1847); 

- 1848: Nendtwich K: Az. életműt!En műipari vegytan alapismeretei Buda (1848); 

1849: Stöchardt A chemia iskolája magán és iskolai használatra Kolozsvár (1849); 

- 1849: Th Schramm: Examinatorium der unorganischen und organischen Chemie. Tübingen 

(1849); 

- 1852: R Freseniu5: Anleitung zur qualitativen chemischen Analyse Brunschweig (1852); 

- 1853: Oer Pharmacognosie Wien (1853); 

- 185 5: H. Hager: Die neusten Pharmakopoeen Norddeutschlands Kommentar zu der Phar-

makopoe 1 ll Band lissa (1855); 

- 1855: C M Nendtwich: Grundriss der allgemein technischen Chemie Pest (1855); 

- 1857: c·sengery A : Vegytani képek a közéletből. l és I! köt Pest (1857); 

1862: Argenti 0: Különféle betegségek hasonszenvi (hon1eopathiai) gyógyítása Pest (1862); 

- 1865: j v Liebig: Chemische Briefe Leipzig (1865); 

- 1867: Felletár E, Kátai G : A gyógyszerészeti tudományok alapvonalai 1 , 11, 111 köt 1 köt 

Állattan és ásványtan (Kátai), 11 köt Növénytan (Kátai), !JI köt Vegytan (Felletár) Pest (1867) 

Holmik Ferenc dédapám 1873 évi váratlan halála nehéz helyzetbe hozta a reáljogú 
patikánk örökösét, dédanyámat A gyógyszertárban dédapámon kívül csak egy nemrég fel
vett, gyógyszerészdiploma nélküli segéd dolgozott munkatársaként Gondját még fokoz
ta, hogy a dédapám halála előtti hónapokban (október) kapta meg a belügyminisztéri

umtól az engedélyt Teleki (Ttixer) Antal gyógyszerész Siklós második gyógyszertárának 
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(„Kígyó" patika) megnyitására. Az új patikatulajdonos dédanyámnak sürgősen gondnok
ról kellett gondoskodnia E gondokról és a megoldásról tanúskodnak dr Hölbling Miksa 
megyei tiszti főorvos a „gyógyszertár állapota fölött" felvett jegyzőkönyve l, 4, 5. és 21 

pontjai 

,,Jegyzőkönyv 

Fölvetetett 1873 évi nov 25 Siklóson a „Sz lélekhez" czímzett gyógyszertár állapota fölött 

3 Tulajdonos Holmik Ferencz vala, ki azt a volt helytart. osztály 1858 évi 21455 sz a kelt intézménye folytán, valódi (real) 
joggal bírta Holmik azonban ez előtt néhány nappal meghalálozván, ezen jog özvegyére ment át 

4 Gondnoka a gyógyszertárnak, a haláleset várat!ansága miatt még nincsen, és így a felügyelet Radeli Vincze nem oklevelezett 
segédre volt bízva, ennélfogva az özvegy legszigorúbban fö!szó!íttatott, hogy oklevelezett gyógyszerészrő! gondoskodjék, ki 
a fölügyeletet át vegye, mire az özvegy azt fe!elé, hogy naponta várja már annak az érkezését Addig azonban, míg ez meg
történend, a fölügyelettel és el!enő17éssel járásorvos úr biztatott meg 

S Segéd az említett Radeli Vincze, ki a gyakornoki vizsgát Miskolczon tette le, és azóta Miskolczon, Fehérvárott és Vasváron, au
gusztus 1-eje óta pedig itt működött, mint nem okleveles segéd. „. 

20 A megvizsgált gyógyszertár birtokosa életében igen jó hírben állott és a közben fölállított második gyógyszertár daczára is 
meglehetős forgalommal bírt, panaszok is ellene soha nem jöttek elő. - Jelenleg Holmik halála által gondnok és rendes föl
ügyelő nélkül maradván, már a haláleset óta lefolyt rövid időben is, forgalma látszólag csökkent, miután a közönség is nem 
oklevelezett gyógyszerész segédre, magát egészen bízni alig meri Meghagytam tehát az özvegy birtokosnénak, hogy megfe
lelő gondnokot ide állítani annál is inkább siessen, miután különben a gyógyszertárt hatóságilag bezáratni kényteleníttetem 

Km f 
Antal Pál Dr. Stoll József Dr. Höldbling Miksa 

szolgabíró járási orvos megyei tiszti főorvos 

21 Utóirat Többszöri sürgetés és a fönt említett fenyegetés következtében, a gyógyszertárhoz oklevelezett gyógyszerész 
vétetett föl mint gondnok, ki is már helyét elfoglalta és működését ma megkezdte - Gondnok Artinger JózsefSzal
nok (Vas megye) születésű, Bécsben 1859-ben oklevelezett gyógyszerész, ki Németújváron volt mint tanoncz, mint 
segéd pedig Sopronyban, Pozsonyban, Fehérvárott és Károlyváron volt alkalmazva 

Siklóson 1873 december hó 12-én 
Dr. Hölbling Miksa 

megyei tiszti főorvos" 

Az 1871 évi jegyzőkönyvben felsorolt könyvek 

közül az 12 .. ábrán látható Argenti Döme neves 
„Hasonszenvi" könyvének 1862 évben megjelent 

4 kiadása, benne }ármay Gusztáv a pesti 110rosz
lánhoz" címzett gyógyszertára (Papnövelde és 
Zöldfa utca sarok) hasonszenvi osztályából szár

mazó vénye, a neves közéleti személy Já1may 
Gusztáv gyógyszerész aláírásával. Járrnay a XIX 

sz második fele gyógyszerész közéletében vitt sze

repet, a Budapesti Gyógyszerész Testület elnöke 

volt, gyógyszertárában a „homoeopatha" részleget 
már 1857-ben berendezte 

HJ.SONSZEN\'I 
(flOMOEOPATHIAll GYóGmASA, 

H \11!\l<.:~I \X\ Él.ETR..\JZ.~ 

rJ-:<TD. 

""' ><n """ """"' ' Szentlőrincen a már elkülönített gyógyszerészet

történeti gyűjteményem az évek során jelentős szak

folyóirat-anyaggal bővült Than Károly és W1nkle1 ~::::::::~~~~~J'l~~.~-·~···~~--'-'--------=-JJ 
Lajos intézetéből került hozzám az 1868-ban indult „Gyógyszerészi Hírlap", va

lamint az 1887-ben indult „Gvógysze1ész Közlöny" több évtizedes évfolyam

anyaga Szintén értékes a XX századelőben a Deér Endre indította „Gyógysze
résztudomány" e folyóirat Hiánytalan az MGYT által 1925-ben indított „Gyógy

szerésztudományi Értesítő", ami Wéber Dezső neves gyógyszerész hagyatékából 

a neves gyógyszerész Zboray Be1talan közvetítésével a 70-es években került hoz

zám A Székely Jenő szerkesztette „A gyógyszerész" szakfolyóirat Végh Antal pro
fesszor hagyatékából került hozzám A „Gyógyszerészet" teljes anyagát a múlt év

ben köttettem be A gyógyszerésztörténész Hegedus Lajos szerkesztette „Diárium" 

évfolyam-füzetei (kettő kivételével) szintén gyűjteményemben vannak 

12 :íbra: Jármay Gusztáv 
a hasonszenvi gyógyítás 
hazai úttörőjének vénye 

aláídsával (baln). 
A hasonszenvi gyógymód 

első házai szakkönyve 
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··r;~77r;:"',--;, -cc========·=0===j::==::'35l'P~~~l--m=~- :i_:i__ _J -"--~2J!-,· ~~~ A gyűjtemény értékes darabjai neves 

:·:J:?:: ~j~ 
01 

~~~ 4- ~:ei J , gyógyszerész professzoraink hagyatéká-
1 .. ·~-e// T·u . ..; ·Yy 

Y,-L .. a...., __ 
" % '* · Ct'yf, bál származó dedikált könyvek és folyó-

-L_"_-t_...:l_otl4~ 11,zJt\'" t#"?~:n. x '0.· :r, 1 '·; :- iratok, így Mozsonyi Sándor, Végh An-
J_, e> " Jf :; " •h. . . tal, Széki 1ibor professzorok hagyatékai 
r:<4

d, · ~--...,, ~..,..e:--::~~ /i f!„J1t:;At-r ;7r%; ,, Mint Végh Antal professzor tanítvá-
i/,__,;-;{i /_<-_/--; ..,.~r;t.:... <L.j~~~ "---~-- nya, később munkatársa, lapjának a 
Jk_~ ( /<. ··-·- ~(1lif:.·. - &:/(J• „c,;~/"'I x i,.,[, 0 „ /1 k , . d k , - -------"'--'"' „ ! ·-.z. ·-· 11Gyógyszereszet -ne evt1ze e en at J:..-_~,:_(. .yif iu.:„,;,-11;, -~'f'J' X:H~ ! 1 f 
h,'.:,-·_r ,, '-~„u1 ~,--;,d zl '{:J~„v.,J1r : (- / ! l szerkesztője, szoros kapcsa at űzött 

v:. .. :1- ,-1. 4.'f [/;_ -~-L*r ~<d _ ~,;~::t Hl ''" L%.Jt:t;;-- hozzá. Bizalmával megtisztelt, amikor 
'ft i' i' ' '' , . '-. 'i "'M'"'' ''" '< ·''' .„"' rám hagyta Than Károly professzor 
' l-2, {1'J.~f ,_--!!!-.__._, ____ :'!.!.!__.. f·2 ' Jj 

_. __ ._ ~-.,h~ ~1 :r„ .. ,:fd.: -t,...~~fxxwii~~T i- n./f~ - ·~ .-.:_ gyógyszerészhallgatók laboratóriumi 
;_%~,;,, "r-!>'"" i r~:·:; u w; ,- ! (·'„· .J; munkájáról szóló XIX századvégi 
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(4:t,l i 'l„/14„ $'.„,d..,,,,, "'"';··'4'! z:t:I r.. ~ r-'""":-r--- jegyzőkönyvét Ebből megtudhatjuk, 

'!~ rl e . :. ! 3 PsJ : .. 1 ~U: ·, ; 3 \ ~~- ~ 5 hogy Than Károlynak már akkor 
",ki. r•• ' J .& 1 K, f • '"'"' \ %',, ',. .. , feltűnt Richter Gedeon gyógyszerész-

"'i'f·d.e ! .-. . ! ..-~.~~" ~~- -t 
1

' 'H \ '"' ' h 11 k 'bb ' 1 · ' k" 'I' 1lt.L 1 ,:;;:_,,7~ ,tf, „({,: <Mi!"d~· 1 """' .,,,..; · · .,T „, t- a gató - ésó gyara aprto - rva o 
1 '· ·· • · s,.,·' A.!, ·' ' ' képessége Az 1894/95-ös tanévben 

13. ·ábT~:-!hariJ<áÍOly-a 
gyógyszerészhallgató Ri_ch- Richter Gedeon gyógyszerészhallgató munkáját Than Károly „kitűnő"-vel minősítette 
ter-Gedeon .fabQratóriur:ni · és ,,Igen szorgalmas, igen jó előmenetel" megjegyzést fűzött hozzá ( 1.1. ábra) 
munkáját; Sz.ikín~i elófne-

netelét az 1894/95évben Történelmi dokumentum a Koritsánszky családtól hozzám került üveg alatt beke-
„Kitűnő"-vel minós~te'tte retezett hagyaték, ami tudósít arról, hogy Koritsánszky Ottó és testvére Viktor milyen 

példamutatóan álltak helyt gyógyszertárukban Budapest ostroma alatt, mindvégig 
biztosították a gyógyszerellátást, amiért is a környék az „Ucca Hőse" elismeréssel 
tüntette ki őket (14 .. ábla) Koritsánszky Ottó a Magyar Gyógyszerész Egyesület elnöke 

(1920), majd a Nemzetközi Gyógyszerész Szövetség (FIP) alelnöke (1930) volt, és 
még 1928-ban átvette Viktor öccsétől a VI kerületben levő „Arany Kalász" gyógy
szertár vezetését A díszes, rajzos kitüntetés címe „Az Aranykalász gyógyszertár~ Bu
dapest VI ker, Vörösmarty u. 36 Aradi u. sarok, 1944 Xll 1 - 1945 11 1 5 " 

A kitüntetés szövege: „Az 1944. december 1 és 1945 február 15. közti időben 
is, amikor Budapest ádáz és leghevesebb ostroma tombolt, Koritsánszky Ottó, Ko
ritsánszky Viktor gyógyszerészek, Steinacher Carmen technika és Zsemba József
né takarítónő személyzetével állandóan és egyfolytában a közegészségügyet szol
gálta. Eleinte felhúzott redőny és villanyvilágítás mellett, majd később - amikor a 
belövések, aknázások és légitámadások mind gyakoribbá és egyre veszélyesebbé 
váltak - lehúzott redőny, gyertya- és petróleum-világításnál folytatta közegészség
Ugyi szolgálatát Sokszor egész sorok kígyóztak a leeresztett (redőnyű), de szolgá
latát teljesítő gyógyszertár előtt és várták, amíg gyógyszerük elkészül, melyet ügye
letes ablakon keresztül kaptak kézhez 

Az egész ostrom alatt 1945 január 1 5 , 16 és 17-én vészkijárókon keresztül, 
a pincében történt a gyógyszerkiszolgálás, mert ezeken a napokon a gyógyszertár 
és iroda helyiség is orosz tüzérségi állássá vált Ezek továbbvonulásával ismét szol
gálatára állott az enyhUlést kereső beteg embertársainak üvegnélküli, bedeszká
zott, fűtetlen helyiségében, nyitott ajtók mellett éjjel-nappal egyaránt, mint eddig 
is, sokszor teljesen díjtalanul! 

Ezen bátor és hivatásukat mindvégig híven teljesítő szolgálatukért a fent neve
zetteket "az ucca hősei" elnevezéssel tüntették ki a Vörösmarty ucca és környék la
kói Mind ezeket sajátkezű aláírásunkkal igazoljuk 

Budapest 1948 január hó 18-án " 
(Ezt zárja le hetven aláírás) 

14. ábra: Az „Ucca Hőse" 
kitüntetés Koritsánszky 

Ottó és Viktor gyógyszeré
szeknek Budapest ostroma 

során helytállásukért 
a gyógyszertárukban 
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15. ábra: Relief, gyógyszerész munka közben 
nőbeteg társaságában 

• 16. ábra: 11Rozsnyay Mátyás gyógyszerész Zombán" 
feliratú vignetta dédapám gyűjteményéből 

Korisánszky Ottó 1952 XI 26-án hunyt el Elhunytáról nem 

adott hírt a szaksajtó (A szocialista időszakban a Koritsánszky 

Ottót illető elhallgatás mögött politikai okok rejlenek) 

Ezután a gyógyszerész mesterséggel, tevékenységünkkel kap

csolatos nyolcszögletű relief tálat mutatom be, mely réz ötvözet
ből - feltehetően a XVlll században - készült Szélét nagyívű mo

tívumok szegélyezik, a közepén elhelyezkedő domborműn 

gyógyszert készítő patikust ismerhetünk fel a művelet eszközeivel 
' 

nőbeteg társaságában ( 1 ) .. ábra) Végezetül családi anyag apai 

dédapám hagyatékából, a mezőgazdasággal és kereskedelemmel, 

országos egyletetekkel kapcsolatos gazdag vignetta gyűjtemény; annak 22 lapján 
található a „Rozsnyay Mátyás gyógyszerész Zombán" vignetta (76 .. ábra) 

llL 

Özvegy Brantner Ottóné nagyanyám négy gyermekével Kaposvárról az első világ

háború előtt költözött át Szentlőrincre, mivel Majda leányát nőül vette Koncz Mik
lós, a szentlőrinci járás szolgabírája A 18 éves Ottó és 15 éves Antal fia gyógysze

résznek készültek, a legidősebb Károlygazdásznak tanult, rá várt a 600 holdas birc 
tok Biharban, Nagyvárad közelében Kaposvári udvarházukat eladták és Szentlő

rincen az Esterházy hercegi birtokigazgatóságtól bérelték a tiszttartói lakot kőfallal 

körülvett földdel és gazdasági épületekkel, udvarral együtt A hatszobás lakást zö

mében az öreg családi bútorokkal rendezték be, ami szinte változatlanul átvészel
te az időt a Koncz házaspár 70-es években bekövetkezett haláláig Gyermekük nem 

lévén, két testvéremmel örököltük a gazdag családi hagyatékot Testvé

reimtől megvásároltam a két rész ingatlant és hozzáfogtam az osztoz

kodás kapcsán kissé hiányos lakótér pótlásához. 1985-ben agrártörténeti 
műemlékké nyilvánították az öreg házat, amit azóta „Brantner- Koncz 

Műemlékház"-nak hívnak (17. ábra) 

Nyugdíjba vonulásom után, a 90-es években, már mint „műgyűjtő" 

kezdtem rendezni a hagyatékot, elkészítettem a műtárgyak szakleltárát, 
majd ezt követően a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma mu

zeális kiállítóhellyé nyilvánította a családi gyűjteményt [3] A családi 

anyag, a "múzeum", családunk mint kispolgári értelmiségi család vi

lágháború előtti lakóterét reprezentálja, annak ipar-, nép- és kép

zőművészeti, valamint gazdag könyvtárának szellemtörténeti anyagá
val Mivel a múzeum magántulajdon, sem állami, sem önkormányzati 

támogatásban nem részesülhettem Gál Károly egyetemi lelkész kez

deményezésére létesült a közhasznú „Szentlőrinci Brantner - Koncz 

Műemlékház Múzeumi Működését Támogató Alapítvány" [4] A mú

zeum keretében elkülönül a gyógyszerészettörténeti gyűjtemény, ben
ne gyógyszerész családom gyógyszerészi anyagával, könyveivel, fo

lyóirataival, dokumentumaival 

A fordított „L" alakú épület fő utcai frontján helyezkedik el a könyv

társzoba, a fogadószoba és a hálószoba, az épület hosszabb szárnyán 
a kisebédlő, a „nagymama szoba", a volt gyerekszoba és végül a nagy

konyha, valamint a kamra Az utcafront szobái a belső zárt folyosóról 

közelíthetők meg, az udvar felől a nyitott faoszlopos folyosó végén ta

lálható a pince és a padlásfeljáró 

17 ábr3.: A .Br,mtner-Koncz Műemlékház" egykoron az 
Esterh3zy hercegi uradalom tiszttartói laka. 

M;i. '1grártörténeti műemlék (épült a XVl!I sz második felében) 

1 S oíbra: A fo1"01dószobJ 1\ L1lo11 családi képek, olajfestmények, 
rézktrt ok A s~rokban neobarokk garnitúra 
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19. ábía:'Vendégek a Vendégszobában A falon a XIX századi 
kazah szőnyeg (műemléki yédettség alatt) 

20. ábra: Szent Pá! apostol. Rembrandt másolat (olaj) 
a falon, az asztalon Zsolnay kancsó a XIX sz végéről 

21 ábra: A könyvtárszoba, körben 14 tárolóban a családi hagyaték 
és a vásárolt könyvek. középe::n a XVIJI száz-;i.di diófa aszt3I 

A iogadószoba főfal a a Brantner és a Koncz család képeinek a fala ( 18., 19. 

és 20 .. ábra) E kor bevett szokása, hogy a család felmenő ági tagjainak port

ré- és családi csoportképei üveg alatt bekeretezve - nagy becsben tartva -

kaptak helyet a főfalakon Emellett olajfestmények, rézkarcok, néhányak
varell és grafika teríti be a falakat Dekoratív látvány a falra függesztett há

rommedalionos XIX századi kazah szőnyeg. A XIX századi nagy és kis vit

rin gazdag porcelán- és üveganyaga szintén a XIX. századot képviseli A bú

torok, mint iparművészeti alkotások - a központi bőrgarnitúra kivételével -
szintén a XJX század alkotásai 

A könyvtárszoba (21 .. ábra) 14 állványt megtöltő könyvanyaga közül 5 áll

ványt foglal el a két kisnemesi család könyvhagyatéka, a többi könyv a Bu-

) 

) 
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22 ábra: A Petőfi Sándor dedikálta 1848-ban kiadott verseskötet 

dapest Múzeum körúti antikváriumokból és könyvárverések során 

vásárolt új szerzemény A szoba közepét egy Mária Terézia korabeli 

diófa asztal foglalja el hat gobelin bevonatú székkel. A többi bútor 

a XJX században készült A falat többségében irodalmi és törté
nelmi nagyjaink képei fedik 

A családi könyvhagyaték egyrészt a XVll és a XVIII. századból, de 

zömében a XIX századból maradt hátra, tartalma történelem, iro

dalom, szellemtörténelem és jog, nyelvezete latin, német és magyar 
Családi hagyaték az 1848-ban kiadott, dedikált Petőfi Sándor 

költeményes kötet (22 .. ábra) Értékes történelmi dokumentum 

Kossuth Lajos 1849. február 4-én írt levele Damjanich tábornok-

" • ..' ,,( y ;. 
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23 ábroi: Kossuth Lajos 1849 február 4-én kelt 
levele Damjanich tábornoknak 
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24. ábra: Konczné Brahtneí Majd3. Horthy Miklós
tól kapott e~üsftiszte!etdíja:a pécsi teniszversenyen 

hoz, amiben gondjait, aggodalmát osztja meg a tábornokkal (23.. ábra) Az aszta
lon látható Konczné Brantner Majda pécsi teniszversenyen nyert, Horthy Miklós

tól kapott ezüst tiszteletdíja (24 ábra) 
A hálószoba festett, „úri magyaros" mintázatú bútoraival, a falon függő Reitzel 

Elemér és Jenő festette magyaros mintázatú, műemlékileg védett 5 db fatáblájával, 
a ház lakóinak a magyar nép és a haza iránti elkötelezettségéről tanúskodik (25 .. áb
ra) A századelő angolos sima hálószobabútorát a főszolgabíró Koncz Miklós nagy
bátyám „álmodta" és festette tele úri magyaros mintavilágával Ezen minták látha
tók a függönyökön és az asztalterítőn Mindezeket kiegészítik Koncz Miklós gaz-

dag színvilágú körmintás kompozíciói, amik a falakon 
·,,.e i bekeretezve láthatók Magyaros ízlésvilágáról bútm-

!i tervei, lámpatesttervei is tanúskodnak Emellett számos 
&:„ szőnyegterve maradt hátra, de perzsaszőnyegeket is ké

szített. 
A kisebédlő (26 .. ábra) központi szerepet vitt a család 

mindennapi életében Gyakorlatilag reggeltől estig az 
otthonlevők ebben a szobában tartózkodtak Télen 
csak ezt a cserépkályhás szobát fűtötték és lefekvés 
előtt ajtót nyitottak, hogy a szomszéd szobákba éjsza
kára átengedjék a meleget Ebben a szobában fekvő
hely nem volt Ősztől tavaszig a vendégeket is itt fo
gadták A téli hónapokban szűkebb baráti körben, itt 
folytak a tarokk, a bridzs és a lórum partik Történelmi 
időkben - 11 Világháború és az azt követő idők - szo-

25. ábra: A magyaros ornamentikájú hálószoba 
A főszolgabíró Koncz Miklós és a képzőművész Reitzer hc~tvérek alkotásai ros baráti körben itt közölték egymással szűkebb és tá-

26 
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26 ábra: A lakás központja a boltíves kisebédlő a falat gazdag képanyag fedi 27 ábn: A .nagymamaszoba" német neoreneszánsz sötét bútoraival 

gabb világuk valós történéseit, mondhattak véleményt nyíltan, nehéz idők visszás 

dolgairól 
A boltíves szoba „ősi" időkben szabadtűzhelyes konyha lehetett, és a XIX szá

zadban alakították át lakótérré Bútorzata - az asztalt körülvevő századeleji karos
székek kivételével - a XIX. sz második felében készült A falat nagyszámú családi 
kép, számos paraszti életformát ábrázoló kép és Koncz Miklós faluról készített ak
varell dokumentumképei fedik 

A „nagymamaszobá(' (27 ábra) lakta az 1949-ben elhunyt ózv B1antner Ottóné 
nagyanyánk (szül 1862) A fehérre meszelt szoba ,,fedél szerkezete" a feketére érett dal-
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28._ábra:-AZ-_eg)rkori.filrerekszoba, biedermeier ágy és 
éjjeliszekrény, a falon xix:-századi kisázsiai szőnyeg 

29'. ábra: Az egykoron nagy
konyha_ csupá_n tárgyaiban, 
népi cserepeiben, kerámiái
ban őrzi az eredeti funkciót 

mát fenyőgerenda plafon. Ebbe a környezetbe illeszkedik a historikus német reneszánsz 
hálószoba, megmaradt sötéttónusú bútoraival Az ágy fölött nagyapám és nagyanyám 
immár több mint száz éves nagyméretű fényképe A szoba északi fronti fala mellett 
a padlózat felújításra vár, de ez érinti az északi falszakasz mellett az összes szobát 

Az egykori gyerekszoba (28 .. ábra) kisebb méretű, közvetlenül a nagymamaszo
ba mellett, testvéreimmel - mint Konczék unokaöccsei - laktuk egykoron. Idővel 
a szoba vendégszoba funkciót kapott Berendezése biedermeier ágy, éjjeliszek
rény, a fal mellett ruhásszekrény, ami később kiegészült dédszüleinktől hátra ma
radt két almáriummal és kárpitozott fotellel. A plafonszerkezet szintén gerendás. 
A falon XIX. századi kisázsiai szőnyeg és a többségében a családtagok által festett 

olajfestmények, akvarellek 
Az egykori nagykonyha (29 .. ábra) gerendás plafonszerkezettel és eredeti tégla köve

zettel, csupán tárgyaiban, cserépedényeiben festett kerámia tányérkollekciójában őrzi 
a régi funkcióját Zömében közel száz éves konyhatechnikai eszközök, látványos ritka
ságok zsúfolódnak asztalon, polcokon, sarkokban Ustök, vaslábasok és fazekak lógnak 
le a gerendáról Helyszűke miatt- sajnos - ideiglenes lerakodóhely is ez a helyiség 

A közvetlen mel lelte fekvő keskeny kamrához ajtó vezet át, alatta a pincefeljá
rat és a pince Az egykori éléskamrában most újságok, folyóiratok zsúfolódnak. 

IRODALOM 

l Baranya Megyei Levéltár (HML) Alispáni iratok 

2 lk sz 77 és 890/1872 - 3 lk sz 1153/1874 

3 A múzeum működési engedélye. Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma 2003 Kh/431 

4 A közhasznú alapítvány Baranya Megyei Bíróság Pk 60 203/2002/6, szám 2003 márc 18 

Dr. Brantner Antal 

Brantner Antal gyógy
szerész, vegyész, a 

Semmelweis Egyetem Gyógysze
részi Kémiai Intézet nyugalmazott 
docense, a Magyar Gyógysze
résztudományi Társaság Szenáto
ra, a Gyógyszerészet c folyóirat 
volt felelős szerkesztője, a Szent
lőrinci Brantner - Koncz Műem
lékház alapítója, bölcs türelem
mel viselt súlyos betegsége után 
2006. november 5-én elhunyt 
Temetésére Szentlőrincen 2006 
november 9-én délután, az en
gesztelő szentmise áldozatra a te-

(192&--2006) 
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metés előtt a szentlőrinci római katolikus templomban a rokonok, volt munkatársak 

és barátok részvételével került sor A temetésen dr: Győrvári Márk szentlőrinci pol

gármester, dr: Noszál Béla tanszékvezető egyetemi tanár és dr. Botz Lajos MGYT fő
titkár mondott búcsúbeszédet 

Brantner Antal a középiskolát Pécsett a ciszterci gimnáziumban végezte, ahol 

1947-ben érettségizett. Egyetemi tanulmányait 1948-ban kezdte és 1952-ben fe

jezte be a budapesti Gyógyszerésztudományi Karon. Ezt követően tanulmányait 
a Természettudományi Karon folytatta, ahol 1955-ben vegyészi diplomát szerzett 

195 5-ben helyezkedett el a Budapesti Orvostudományi Egyetem Gyógyszerésztu

dományi Karán a Gyógyszerészi Kémiai Intézetben 
Első előadását 19 5 5 decemberében tartotta a Kari publikációs előadások ke

retében „Röntgen-kontrasztanyagok" címmel. Ugyanebből a témából első köz
leménye 1956-ban jelent meg az „A Gyógyszerész" szaklapban 1956 és 1989 

között közel 40 közleménye jelent meg és mintegy 3 3 előadást tartott, zömmel 

hazai és kisebb részt nemzetközi fórumokon Számos munkában vett részt a ha

zai gyógyszeripar és az Egyetem közötti koprodukciókban „Adatok a Lieber
mann-féle reakcióhoz" című gyógyszerészdoktori disszertációját 1966-ban véd

te meg 
A fenolok Liebermann színreakcióját optimalizálta és kiterjesztette az eddig még 

nem vizsgált vegyületcsoportokra, amelyek a gyógyszerészi gyakorlat szempont

jából jelentőséggel bírnak, azonossági, illetve szelektív megkülönböztetési célok
ra Magyarázatot keresett a színreakció és a szerkezet közötti összefüggésekre, s ez

zel munkájában a reakció mechanizmusára is új értelmezést adott A Liebermann 

reakciót néhány általa feltárt vegyületcsoportnál felhasználta tisztasági vizsgálati és 

mennyiségi meghatározási célokra is 

„Gyógyszeranyagok azonosítása savas és oxidatív bomlásuk termékei alapján" 

című kandidátusi értekezését 1982-ben védte meg Ebben savas és lúgos hidrolí
zisen alapuló módszert dolgozott ki észter- és éterkötésben lévő alkoxicsoport ki

mutatására. A hidrolízis alkohol termékét szelektív színreakciókkal és vékonyré

teg-kromatográfiás módszerrel mutatta ki E módszert eredményesen alkalmazta a 

gyógyszeranyagok körében 
A heteroatomokkal (0, N, S, Halogén) kapcsolódó úgynevezett nulla oxidációs 

számú metiléncsoport savas hidrolízisének formaldehid bomlástermékét vizsgálta 

szelektív színreakcióval és a 2,4-dinitro-fenilhidrazonná átalakított formaldehidet 

vékonyréteg-kromatográfiával, amelyet gyógyszeranyagok körében általánosan al

kalmazható azonosítási módszerré fejlesztett ki 

Kiterjedt vizsgálatokat végzett gyógyszeranyagok körében annak kiderítésére, 
hogy savas behatásra milyen szerkezetekből hasad ki oxovegyület, amely annak 

szerkezetével összefüggésbe hozható Az oxovegyületek kihasadását szelektív szín

reakciókkal, az oxovegyületek 2,4-dinitrofenil-hidrazonjait pedig vékonyréteg-kro

matográfiával követte, és az így kapott eredményeket a gyógyszeranyagok azono

sítási reakcióinak bővítésénél kamatoztatta 

A fenilalkilamin-vázas vegyületek körében végzett káliumpermanganátos és nin

hidrines oxidáció során kihasadó oxovegyületeket szelektív színreakciókkal, az 

oxovegyületek 2,4-dinitrofenil-hidrazonjait illetve amin-vegyületeket pedig vé

konyréteg-kromatográfiával vizsgálta. Vizsgálati eredményeit a Ph Hg. Vl-ban hi
vatalos fenilalkilaminok azonosítási reakcióinak a bővítésére javasolta 

Káliumpermanganátos oxidációs vizsgálatait kiterjesztette az N-alkil csoportot 

tartalmazó vegyületek körére is, hogy a szerkezettel összefüggésbe hozható alde
hid bomlástermékek kimutatásával igazolja az összefüggést az alkilcsoport szén-

31 



32 

atomszáma és az abból keletkező aldehid közt Vizsgálatai igazolták az összefüg
gést és ennek alapján rétegkromatográfiás és színreakción alapuló módszert dol
gozott ki az N-alkil-csoportok kimutatására 

34 éven át oktatta a gyógyszerészhallgatókat a legnagyobb elhivatottsággal Ta
nítványai tisztelték és szerették tudásáért és sokirányú érdeklődéséért, segítőkész
ségéért Egyetemi docensként 1989-ben ment nyugdíjba, de az Intézetbe azon túl 
is sokat bejárt 

Dr Brantner Antal életének másik nagy, meghatározó része a részben családi 
hagyatékból származó, jelentős részben viszont saját gyűjtés eredményeként lét
rejött hatalmas szentlőrinci gyűjteményéhez kapcsolódik Az egykori uradalmi tiszt
tartói lakás műemlékké nyilvánítása, majd berendezésének és a többezer tárgyból 
álló, egy részében gyógyszerészettörténeti szempontból is meghatározó gyűjte
ménynek múzeumként való elfogadtatása évtizedeken át tartó tudatos értékmentő 
tevékenységének egyedülálló eredménye. A gyűjtemény megőrzéséhez szükséges 
feltételek elsőrendű biztosítójaként tekintett az általa létrehozott Alapítványra Ezt 
a tevékenységét a Magyar Kultúra Lovagja kitüntetéssel és a Szentlőrinc díszpol
gárává avatással ismerték el 

Tóni - mert hiszen így hívta őt mindenki -Végh Antal professzor, akkori főszer
kesztő munkatársaként, mint a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Gyógysze
részi Kémiai Intézetének adjunktusa, egyetemi feladatainak a megtartása mellett 
1968 januárjában kapcsolódott be a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság (ak
kor Magyar Gyógyszerészeti Társaság) továbbképző folyóiratának, a Gyógyszeré
szetnek a szerkesztőségi munkájába és több mint 35 évig szolgálta a lapot 1968-
tól 1981 decemberéig szerkesztőként vett részt a lap készítésében, majd 1982 ja
nuárjában a nyugállományba vonuló Láng Bélától, a Gyógyszerészet addigi fele-

lős szerkesztőjétől vette át a lap irányítását Felelős szerkesztői megbízatása 1991 
áprilisában járt le, de azután is megmaradt a lap kötelékében és szerkesztőként 
2002-ig, majd ezt követően - immár a Társaság szenátoraként- lényegében a ha
láláig, aktív szerepet vállalt a lapszerkesztésben, a Gyógyszerészet arculatának for
málásában 

Több mint 400 szám elkészítésében vett részt, többezer közleményt gondozott, 
közel 100 ezer kéziratoldal megszerkesztésében, megjelentetésre történő előké
szítésében vállalt tevékeny szerepet Szerette és értette a munkáját Mostoha kö
rülmények között volt a lap első számú vezetője. Sem a szerkesztői infrastruktúra, 
sem a kor által meghatározott kiadói lehetőségek nem kedveztek annak a szemlé
letnek, melyet érvényesíteni szeretett volna, mégis meg tudta oldani, hogy a Gyógy
szerészet a szakmai és szakmapolitikai progresszió vezető fórumává váljék Szel
lemi műhelyek, kerekasztalok szervezésével, a lapban új rovatok indításával biz
tosította az ehhez szükséges tudományos, szakmai és szakmapolitikai bázist Ter
mészettudományos felkészültsége, klasszikus műveltsége, az értékest az értékte-
lentől, a lényegest a lényegtelentől elválasztani képes szemlélete, páratlan nyitott
ságával és kapcsolatteremtő képességével társulva, az újra és a változásra fogé
kony, de az értéket megőrző, nagyszerű szerkesztővé tette őt. Missziós munkának 

tekintette a lapkészítés!, mellyel mindenkit segíteni akart: a fiatal szerzőt a rutin 
megszerzésében, a kutatót a publikálásban, a gyakorló gyógyszerészt a tovább
képzésben, a szakmai vezetőt a szemléletformálásban Felelős szerkesztői megbí
zatásának lejárta után pedig igaz barátsággal fogadta és gondoskodó szeretettel ta
nította utódait 

A hozzá közelállók tudták, hogy a szakrális világ kozmikus rendjében, a mikro
és makrokozmosz, a múlt és a jövő örökérvényű szintézisében él, a tudós végte-
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len kíváncsiságával szemléli a világot és a teremtett lény alázatával fogadja el a 

sorsát Őszintén örült minden szépnek, bármelyikünk legapróbb örömének és se

gített átlépni minden kudarcunkon 

Egész élete ezt a bölcs békességet sugározta 

Takácsné dr Novák Krisztina 

és Hankó Zoltán 

Múzeum egy családi kúriában 
Dr Brantner Antal gyűjteménye Szentlőrincen 

szép, vagy valamilyen tekintetben értéket képviselő tárgyak gyűjtése 

évezredek óta része az ember érték-felhalmozási törekvéseinek Acsa

ládi emlékek megőrzése generációkon át, a felhalmozás eme szubjektív indíttatá
sú jelenléte pedig - koroktól függetlenül - szinte mindenkinek természetes szük

séglete Ha e két inspiráció egy olyan ember életében találkozik, aki a műgyűjtés

ben ugyan nem professzionális felkészültségű, de jó történeti tájékozottsággal, le

tisztult ízléssel rendelkezik és megtalálja a módját, hogy az örökölt és maga meg
szerezte értékeit megfelelő környezetben helyezze el és a nyilvánosság számára is 

hozzáférhetővé tegye, az - magánörömén túl - a közt is szolgálja A civil értékte

remtők, értékmegőrzők, azaz a lokálpatrióták jelenléte egy település életében an

nak jó hírét feltétlenül növeli 
Dr Brantner Antal szentlőrinci illetőségét barátai és szélesebb körben a gyógysze

rész szakma képviselői jól ismerték A város polgárai is számon tartották és szerették 

őt Amikor kúriájának és gyűjteményének (egyúttal otthonának) múzeummá nyilvá

nítása iránti első lépéseit - a 2000-es évek elején, a kor haladván felette és betegsége 
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1. fotó: A Brantner-KóriéZ 
ház-állapota 2004: 
október 26-ií.n 

általi szorongattatásában - megtette, azzal a szándékkal vette lajstromba sok ezer 
műtárgyát, hogy azokat majd városára hagyatkozza. Ennek nem volt egyenes útja, de 
más út sem kínálkozott A házat az Országos Műemléki Felügyelőség már 1985-ben 
műemléki védettség alá vette A Brantner-Koncz Ház - Közérdekű Muzeális Gyűjte
mény számára a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumától 2002. július 2 3-án 
megszerezte a múzeumi működési engedélyt Majd barátja, Gál Károly római katoli-
kus lelkész (Kozármisleny) segítségével létrehozta a Brantner-Koncz Ház Múzeumi 
Működését Támogató Alapítványt Az alapítvány- a közérdekű kategóriába sorolód
ván - csekélyke anyagi segítséget hozott a ház és a műtárgyak gondozásában Köz

,--~-~~-~---------------------- ben rendíthetetlen szorgalommal - még be
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tegágyáról is - szervezte a muzeális intéz

mény fenntartásának előmozdítására a támo
gatások gyűjtését gyógyszerész kollégái és a 
gyógyszeripari cégek körében Nagy anyagi 
erőfeszítéssel megvásárolta a szomszédos há
zat (elhunyt testvére, dr Brantner Ottó laká
sát), ahol részben a raktárat, részben a gyűjte
mény könyvtári anyagát, irattári dokumentu

mait és gyógyszerészettörténeti tárgyait he
lyezte el Ezt a kollekciót azután a Pécsi Tu
dományegyetem Általános Orvostudományi 
Karán gyógyszerészettörténeti kutatókönyv
tárrá nyilvánították 

Betegségének súlyosbodásával az alapít
vány kuratóriumában - részben egyes koráb-

bi tagok lemondása nyomán, részben terveinek megvalósítása érdekében - változ
tatásokat kezdeményezett Ez nagyrészt arra irányult, hogy az alapítvány és gyűjte
mény támogatására a város önkormányzatát megnyerje. Az épület állapota ugyanis 
az évek során, a rendszeres karbantartások elmaradása, az erre fordítható anyagi esz
közök hiánya következtében megromlott. A vakolat a fal külső és belső oldalán szá
mos helyen meglazult, a tetőcserepek hézagossá váltak Az ebből következő nedve
sedés a műtárgyak tömeges penészedését okozta Szükségessé vált a sürgős óvó be
avatkozás Törekvése - ha csak halála után is - eredményhez vezetett Szentlőrinc Vá
ros Önkormányzata, Győrvári Márk polgármester kezdeményezésére 2008 nyarán az 
épület felújításának finanszírozására, az ala

pítvány tőkéjét kiegészítendő, előteremteni 
készül a szükséges fedezetet 

Dr Brantner Antal 2006 november 5-én 
elhunyt Utolsó napjaiban a ház és a gyűjte
mény gondozását Székely Ernőre bízta, aki 
az elmúlt másfél évben folyamatosan ellát
ta a gondnoki teendőket A műtárgy- és 
könyvtári anyag korábban szétszórtan tárolt 
részeit egyesítette és lehetővé tette a raktá
rozási feltételek kialakításának tervezését; 
felügyeli a kiállítást Barátja iránti tisztelet
ből, térítés nélkül elvégzi mindazokat a fela
datokat, amelyek a Brantner-Koncz Ház -
Közérdekű Muzeális Gyűjtemény fenntartá
sát, napi működését biztosítják 

1 

2. foÍ:ó: A-Brantner-Koncz 
háZ: állapotá 2-008 

április 10-én 
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3. fotó: Szú kártétele 
{2008. április 10.) 

4. fotó: Penész 
(2008. áprílis 10.) 

A gyűjtemény jövője tehát első renden az épület felújÍtásával biztosítható A to

vábbi - nem kevésbé fontos - teendők a szorosabban vett muzeológiai munkát je

lentik Ezek között a műtárgyvédelmi feladatok a legsUrgetőbbek Az épület ned

vesedése - ahogy említettük - sok kárt okozott fában, textilben, papírban, s a fa
anyagot ezen felül még a szuvasodás is erősen rongálja 

A kúria megjelenését a nyilvánosságban, annak közművelődési, oktatási és ide

genforgalmi hasznosítását - különös tekintettel közérdekű muzeális gyűjteményi 

státusára- nem nélkülözhetjük A helyiségek berendezését illetően döntenünk kell, 

hogy enteríeurt, vagy kiállítást, esetleg úgynevezett „tanulmányi raktár"-at mutas
sunk be a látogatóknak Dr. Brantner Antal a kúria enterieur-szerű megjelenítését 
tekintette céljának A Gyógyszerészet című folyóirat 2006 évfolyamának 7-9. szá

maiban megjelent (jelen kiadványunkban újra közölt) cikksorozat is ezt hangsú

lyozza. A kiállítás tehát maga az az enterieur, amelyben a Brantner család élt, az

zal a tárgyi környezettel, amelyet a 19 század közepétől 4-5 nemzedék halmozott 
fel ebben a házban E tárgykollekciónak az is része, amit maga dr: Brantner Antal, 
mint utolsó tulajdonos tett hozzá az elődeitől hátrahagyottakhoz Itt azonban te

kintettel kell lennünk arra, hogy egyrészt számos olyan tárgy van a lakóterekben, 

amelyek bizonyára nem voltak ott, amikor még ténylegesen lakták a helyiségeket 

Másrészt a tárgyak számának növekedésében jelentős dinamizmus mutatkozik az
zal, hogy dr: Brantner Antal - a család korábbi nemzedékeitől némileg eltérően -

már nemcsak a szükséglet szerinti tárgyakkal gyarapította környezetét, hanem egy

fajta - mint maga is írja - tudatos műgyűjtőként szerzeményezett Ez utóbbi pedig 

élete utolsó éveiben számára is a raktározás lehetőségének keresését indokolta 
azért, hogy a látogatható terek zsúfoltságát enyhítse. A kiállítás és raktár elegye he

lyett vissza kell állítanunk az egykori lakott és lakható tereket Tehát, ha az épület 

felújításának megtörténtével ezt a - szakmailag egyértelműen helyes - tulajdono

si elgondolást követjük, az újra megnyitás nem nélkülözheti a raktárak kialakítását 

A látogatók fogadásának feltételei is ennek függvényében teremthetők meg 
Az enterieur-terek zsúfoltságának enyhítésére példa lehet a konyha jelenlegi be

rendezése. Az ott elhelyezett számtalan daráló, vasaló stb. nyilvánvalóan nem vol

tak jelen semely időben így együtt, és most sem indokolja semmi, hogy ezeknek az 

eszközöknek a történeti sorát szemléltessük Megállapodás kérdése, hogy az egész 
házat illetően mikorra tesszük az időmetszetet, de vissza s előre is le kell határol

nunk legalább a praktikus tárgyak megjelenésének mennyiségét 

Ha ezek a raktárba helyezett, persze sem

miképpen nem másodrendű tárgyak együtt 

áttekinthetővé lesznek, meg tudjuk határoz

ni, hogy milyen típusú és terjedelmű idő
szaki és vándorkiállításokat lehet a Brantner 
gyűjteményből bemutatni Ezek a tárlatok 

fontosak azért, hogy a gyűjtemény publici

tását növeljék és azért, hogy Szentlőrinc és 

a tágabb település-környezet is lehetőséget 

kapjon a műtárgyak megismerésére. Hogy 

ez a közérdekű muzeális gyűjtemény való

ban közkinccsé váljon 
Az elmondottak megvalósítása, persze az 

alapítvány anyagi lehetőségének függvénye 

A felvázolt épület-felújításon túl a további, 

szakmai igényű fejlesztéseknek nincs bizto-

5 fotó: A zsúfolt konyha 
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6: fotó:· 
A funkcion<i.litás,hiári)ra 
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sítéka Ez azonban nem teszi mellőzhetővé a muzeológiai szempontok folyamatos 
napirenden tartását, a törekvést azok érvényesítésére. És azért említem ezt a problé

mát ehelyt is, mert a kúria látogatóinak és minden érdeklődőnek szükséges ismernie 
a valós helyzetet A közönség számára az egyik legfontosabb tényező a látogatható
ság, a rendszeres nyitva tartás biztosítása. Az épület fenntartásának, a gyűjtemény és 
kiál 1 ítás gondozásának, a látogathatóság biztosításának hármas tényezőjében ez utób
bi, azaz a közérdekűségből következő nyilvánosság a végső cél, amelyért egy mu
zeális intézményt valaki létrehoz Ez a végső cél, ha a fenntartó/tulajdonos Brantnerc 
Koncz Ház Múzeumi Működését Támogató Alapítvány meg tud úgy erősödni, hogy 

· egy pedagógus vagy közművelődési képzett
ségű tárlatvezető! alkalmazhat, aki a látoga
tók fogadását, kalauzolását ellátja S ez a 
műtárgyak biztonságos őrzéséhez is szüksé
ges A dr Brantner Antal által készített nyil
vántartást fel kell majd váltania egy teljes 
körű muzeológiai szaknyilvántartásnak, 
amely a leendő műtárgykatalógus, és a kiál
lítási vezető elkészítésének is feltétele Ez 
utóbbi tennivalók elvégzésével muzeológus 
bízható meg. Ennek a munkatársnak a kivá
lasztására dl'. Brantner 2005-2006 során lé
péseket tett. Az anyagi lehetőségek megszer

zése az utódokra maradt 
A dr Brantner Antal által ránk hagyott kú

ria azért különösen jelentős, mert kevés 

azoknak a lakáskultúra kollekcióknak a száma, amelyek értelmiségi polgár csalá
dok mindennapi életének kellékeiként felhalmozott használati tárgyakból, szinte 
teljes körűen fennmaradtak, a művészeti irányultságot sem nélkülözik, de arisz
tokratizmustól mentesen a szolid igényesség jellemzi őket Ez teszi a Brantner
Koncz Ház - Közérdekű Muzeális Gyűjteményt egyedivé és kivánja meg, hogy há
borítatlanul együtt tartsuk és a széles közönség számára megismerhetővé tegyük 
Or: Szabóné Balogh Clarissza így mutatja be Brantner dr -t a Semmelweis Egyetem 
című lapban (A Semmelweis Egyetem hallgatóinak és közalkalmazottainak lapja
IV évfolyam 2 szám 200 3 március 7 ) „ egész életében ápolta a családi hagyo
mányokat és életét, minden jövedelmét feltette a családi örökség egységben meg
őrzésére. A család 7 9 7 4-től bérelt egy házat Szentlőrincen az Esterházy hercegi 
Hitb1zománytól 7945-ben sikerült az államtól megvásárolni az ingatlant, majd az 
örökösök elhalálozásával Brantner Antal tula1donába került a 6 szobás, 7 985-tól az 
Országos Műemléki Felügyelőség által agrártörténeti műemlékké nyilvánított épü
let Ez a ház az uradalom t1szttartó1 lakása volt, egyike a birtokközpont épületének 
Hatalmas sarokház, pincével, padlással A bútorok és a tárgyak a múlt századot 
idézik és a XX század elején élt polgári értelmiség lakáskultúráját, és mindennapi 
életét mutatják be Amikor belépünk a gondozatlan udvarba még nem is sejtjuk, 
hogy mit 1e;tenek a régi falak Mintha mesebirodalomba léptünk volna, ahonnan 
a tula1donosok átmenetileg eltávoztak, de minden tárgyuk a helyén maradt A fió
kokban, a szekrényekben ott sorakoznak mindennapi életük apró kellékei úgy, aho
gyan utol;ára használták A ruháktól kezdve az asztalneműig minden a helyén van 
Manapság igen ntka, hogy valaki egy családi könyvtárat a régi hagyományokhoz 
híven, azaz hagyományos katalóguscédulán feldolgozza. Igen gazdag a német 
nyelvű történeti gyű;temény a XIX sz első feléből Sok latin nyelvű anyag van, 
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gazdag a jogi anyag, a Corpus Jurisból három különböző kiadás is megtalálható 
Gazdag gyógyszerésztörténeti és orvostörténeti anyag egészíti ki a gyűjteményt " 

Fontos értékjelző, hogy a lakáskultúra teljes körű anyagával együtt a család több 
nemzedékének gyógyszerészeti tárgyai és szakkönyvtára is része a BrantnercKoncz 
Ház - Közérdekű Muzeális Gyűjteménynek Ezt ismeri el a Pécsi Tudományegye
tem Általános Orvostudományi Kara, amikor a könyvtári anyagot gyógyszerészet
történeti kutató könyvtárrá minősíti és „szakmailag kiáll amellett, hogy a gyűjte
mény egysége semmilyen csorbát ne szenvedjen és a helyszínen, a Brantner-Koncz 

Műemlékházban, Szentlőrincen maradjon" 

Méltó odaadással kell őriznünk dr Brantner Antal hagyatékát 

juhász János 

muzeológus 

MELLÉKLET: 

A Szentlőrinci Brantner-Koncz Műemlékház Múzeumi Működését 
Támogató Alapítvány cégbírósági bejegyzése 

A civil szervezet bírósági nyilvántartás szerinti adatai 

Név 

Állapot 
Székhely 

Képviselőjének neve 
Képviselőjének lakcíme 

A nyilvántartásba vételt elrendelő bíróság megnevezése 

A végzés száma 
A végzés jogerőre emelkedésének időpontja 

A Szentlőrinci Brantner
Koncz Műemlékház 
Múzeumi Működését 
Támogató Alapítvány 
Elfogadva 
7940 Szentlőrinc, 
Munkácsy Mihály u 33 
Sümegi Péter 
7940 Szentlőrinc., 
Munkácsy Mihály u 22 

Baranya Megyei Bíróság 
Pk 60.203/2002/6 
2003 03 18 

Mellékletek 
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2 MELLÉKLET: 

A Brantner-Koncz Ház - Közérdekű Muzeális Gyűjtemény múzeumi működési engedélye 
- (2„, megújított, jelenleg érvényes változat) 

Anyakönyvi nyilvántartási szám: Kh/4.31 Statisztikai számkód: 26-11-1-02-058 (régi)/26-

07-1-02-058 (új) UNESCO kódo 3-9 

MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY 
az 1997 évi CXL törvény (a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános 

könyvtári ellátásról és a közművelődésről) 39. § (2.) bekezdésében foglalt jogkörben a(z) 
BRANTNER-KONCZ HÁZ- KÖZÉRDEKŰ MUZEÁLIS KIÁLLÍTÓHELY 

muzeális intézmény számára 

A MUZEÁLIS INTÉZMÉNY ADATAI e 

SZÉKHELYE: Szentlőrinc, Munkácsy Mihály utca 33 - 7940, Baranya megye 

ALAPÍTÁSI ÉVEo 2002 

JELLEGE: múzeumi kiállítóhely - Kh (régi)/közérdekű muzeális kiállítóhely (új) 

GYŰJTŐKÖRE: (A Brantner-Koncz kisvárosi polgári értelmiségi család kúriáját és annak 

teljes X!X-XX századi berendezé~ét bemutató állandó kiállítás) 

TULAJDONOSA: Brantner Antal dr, Magyarország, Budapest, Kerepesi út 38., - 1148 

FENNTARTÓJA: A Szentlőrinci Brantner-Koncz Műemlékház Múzeumi Működését 
Támogató Alapítvány Szentlőrinc, Munkácsy Mihály utca 33 - 7940 

SZAKMAI (MUZEOLÓGIAI) FELUGYELETI SZERVE: Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, 

Budapest, Wesselényi Miklós utca 33 - 1077 

Kiadás kelte: 2003/05/05 

1 

1 

1 
' 
1 

3 MELLÉKLET! 

Dr Brantner Antal 
a Magyar Kultúra Lovagja· 

OKLEVÉL 

A Falvak Kultúrájáért Alapítvány 

a magyar államiság millenniuma alkalmából alapított 
"Kultúra Lovagja" cim adományozására vonatkozó 

szabályzat alapján a 

"Magyar Kultúra Lovagja" 
címet adományozza 

Dr Brantner Antal 
gyógyszerész bölcsésznek 

"A kulturális örökség ápolása érdekében kifejtett 
életművéért., 

Budapest 2006 január 20 n /> 

!' ic ;J0_)Ú,(/~, 
Nick.'Ferenc mkl 
kdc~órium elnök 
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4. MELLÉKLET: 

Gyógyszerészettörténeti kutatókönyvtár kitüntető cím adományozása 

A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karán belül, a Gyógy
szerésztudományi Szak Farmakognóziai Tanszéke Gyóg}szerésztörténeti Ku
tató Könyvtár kitüntető címmel fejezte ki megbecsülését és nagyra értékelését 
dr. Brantner Antal szenátornak, a „Szentlőrinci Brantner-Koncz Műemlék Ház" 
alapítvány múzeum tulajdonosának és kezelőjének annak jeleként, hogy az 
egyEtemen folyó gyógyszefészettörténeti kutatásokat eddig is elősegítette az a 
páratlanul értékes és rendszerezett szakkönyvtári és levéltári gyűjtemény, ame
lyEt Brantner Antal tanár úr hosszú évek munkájával alakított ki. Eddig is a ku
tatók rendelkezésére állt, Ezután is a helyszínen, megfelelő időpontokban hasz
nálható a gyűjtemény JEienleg a Farmakognóziai Intézetté előléptetett tanszék 
koordinálja a Pécsett folyó gyógyszerészettörténeti ktitatásokat, főként dr. L.á
rencz László szenátor, külső munkatárs irányításával A cím nem csupán for
mális, mert- egyelőre anyagi kötelezettség nélkül - szakmailag kiáll amellett, 
hogy a gyűjtemény egysége sen1milyen csorbát ne szenvedjen és a helyszí
nen, a Brantner-Koncz MűEmlék Házban, Szentlőrincen maradjon 

Pécs, 2006 szeptember 

Dr. Szabó László Gyula 
mb tanszékvezető egyetemi tanár 
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