
Özvegy Brantner Ottóné nagyanyám négy
gyermekével Kaposvárról az elsõ világhá-
ború elõtt költözött át Szentlõrincre, mi-
vel Majda leányát nõül vette Koncz Mik-
lós, a szentlõrinci járás szolgabírája. A 18
éves Ottó és 15 éves Antal fia gyógysze-
résznek készültek, a legidõsebb Károly
gazdásznak tanult, rá várt a 600 holdas
birtok Biharban, Nagyvárad közelében.
Kaposvári udvarházukat eladták és
Szentlõrincen az Esterházy hercegi bir-
tokigazgatóságtól bérelték a tiszttartói la-
kot kõfallal körülvett földdel és gazdasági
épületekkel, udvarral együtt. A hatszobás
lakást zömében az öreg családi bútorok-
kal rendezték be, ami szinte változatlanul
átvészelte az idõt a Koncz házaspár 70-es
években bekövetkezett haláláig. Gyerme-
kük nem lévén, két testvéremmel örököl-
tük a gazdag családi hagyatékot. Testvére-
imtõl megvásároltam a két rész ingatlant és hozzáfog-
tam az osztozkodás kapcsán kissé hiányos lakótér pót-
lásához. 1985-ben agrártörténeti mûemlékké nyilvání-
tották az öreg házat, amit azóta „Brantner – Koncz Mû-
emlékház”-nak hívnak (1 ábra).

Nyugdíjba vonulásom után, a 90-es években, már
mint „mûgyûjtõ” kezdtem rendezni a hagyatékot, elké-
szítettem a mûtárgyak szakleltárát, majd ezt követõen
a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma muzeális
kiállítóhellyé nyilvánította a családi gyûjteményt [1].
A családi anyag, a „múzeum”, családunk mint kispol-
gári értelmiségi család világháború elõtti lakóterét rep-
rezentálja, annak ipar-, nép- és képzõmûvészeti anya-
gával, valamint gazdag könyvtárának szellemtörténeti
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1. ábra: A „Brantner–Koncz Mûemlékház” egykoron az Esterházy
hercegi uradalom tiszttartói laka. Ma agrártörténeti mûemlék 

(épült a XVIII. sz. második felében).

2. ábra: A fogadószoba. A falon családi képek, olajfest-
mények, rézkarcok. A sarokban neobarokk garnitúra.

3. ábra: Vendégek a vendégszobában. A falon a XIX.
századi kazah szõnyeg (mûemléki védettség alatt).

GYÓGYSZERÉSZETTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK

* I. rész: Gyógyszerészet, 50, 506–510. (2006), és II. rész:
Gyógyszerészet, 50, 428–432.



anyagával. Mivel a múzeum magántulaj-
don, sem állami, sem önkormányzati tá-
mogatásban nem részesülhettem. Gál Ká-
roly egyetemi lelkész kezdeményezésére
létesült a közhasznú „Szentlõrinci
Brantner – Koncz Mûemlékház múzeumi
mûködését támogató alapítvány” [2]. A
múzeum keretében elkülönül a gyógysze-
részettörténeti gyûjtemény, benne gyógy-
szerész családom gyógyszerészi anyagá-
val, könyveivel, folyóirataival, dokumen-
tumaival [3].

A fordított „L” alakú épület fõ utcai
frontján helyezkedik el a könyvtárszoba,
a fogadószoba és a hálószoba, az épület
hosszabb szárnyán a kisebédlõ, a „nagy-
mama szoba”, a volt gyerekszoba és vé-
gül a nagykonyha, valamint a kamra. Az

utcafront szobái a belsõ zárt fo-
lyosóról közelíthetõk meg, az
udvar felõl a nyitott faoszlopos
folyosó végén található a pince
és a padlásfeljáró.

A fogadószoba fõfala a
Brantner és a Koncz család ké-
peinek a fala (2., 3. és 4. ábra).
E kor bevett szokása, hogy a
család felmenõ ági tagjainak
portré- és családi csoportképei
üveg alatt bekeretezve – nagy
becsben tartva – kaptak helyet a
fõfalakon. Emellett olajfestmé-
nyek, rézkarcok, néhány akva-
rell és grafika teríti be a falakat.
Dekoratív látvány a falra füg-
gesztett három medalionos XIX.
századi kazah szõnyeg. A XIX.
századi nagy és kis vitrin gazdag
porcelán- és üveganyaga szintén
a XIX. századot képviseli. A bú-
torok, mint iparmûvészeti alko-
tások – a központi bõrgarnitúra
kivételével – szintén a XIX. szá-
zad alkotásai.

A könyvtárszoba (5. ábra) 14
állványt megtöltõ könyvanyaga
közül 5 állványt foglal el a két
kisnemesi család könyvhagyaté-
ka, a többi könyv a Budapest
Múzeum körúti antikváriumok-
ból és könyvárverések során vá-
sárolt új szerzemény. A szoba
közepét egy Mária Terézia kora-
beli diófa asztal foglalja el hat
gobelin bevonatú székkel. A
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6. ábra: A Petõfi Sándor dedikálta 1848-ban 
kiadott verseskötet

5. ábra: A könyvtárszoba, körben 14 tárolóban a családi hagyaték és a vásárolt
könyvek, középen a XVIII. századi diófa asztal.

4. ábra: Szent Pál apostol. Rembrandt másolat (olaj) a falon, 
az asztalon Zsolnay kancsó a XIX. sz. végérõl.



többi bútor a XIX. században készült. A falat többségé-
ben irodalmi és történelmi nagyjaink képei fedik.

A családi könyvhagyaték egyrészt a XVII. és a
XVIII. századból, de zömében a XIX. századból ma-
radt hátra, tartalma történelem, irodalom, szellemtörté-
nelem és jog, nyelvezete latin, német és magyar. 

Családi hagyaték az 1848-
ban kiadott, dedikált Petõfi Sán-
dor költeményes kötet (6.ábra).
Értékes történelmi dokumentum
Kossuth Lajos 1849. február 4-
én írt levele Damjanich tábor-
nokhoz, amiben gondjait, aggo-
dalmát osztja meg a tábornok-
kal (7. ábra). Az asztalon látha-
tó Konczné Brantner Majda pé-
csi teniszversenyen nyert, Hor-
thy Miklóstól kapott ezüst tisz-
teletdíja (8. ábra).

A hálószoba festett, „úri ma-
gyaros” mintázatú bútoraival, a
falon függõ Reitzel Elemér és Je-
nõ festette magyaros mintázatú,
mûemlékileg védett 5 db fatáblá-
jával, a ház lakóinak a magyar
nép és a haza iránti elkötelezett-
ségérõl tanúskodik (9. ábra). A

századelõ angolos sima hálószobabútorát a fõszolgabí-
ró Koncz Miklós nagybátyám „álmodta” és festette tele
úri magyaros mintavilágával. Ezen minták láthatók a
függönyökön és az asztalterítõn. Mindezeket kiegészí-
tik Koncz Miklós gazdag színvilágú körmintás kompo-
zíciói, amik a falakon bekeretezve láthatók. Magyaros
ízlésvilágáról bútortervei, lámpatesttervei is tanúskod-
nak. Emellett számos szõnyegterve maradt hátra, de
perzsaszõnyegeket is készített.

A kisebédlõ (10. ábra) központi szerepet vitt a csa-
lád mindennapi életében. Gyakorlatilag reggeltõl estig
az otthonlevõk ebben a szobában tartózkodtak. Télen
csak ezt a cserépkályhás szobát fûtötték és lefekvés
elõtt ajtót nyitottak, hogy a szomszéd szobákba éjsza-
kára átengedjék a meleget. Ebben a szobában fekvõ-
hely nem volt. Õsztõl tavaszig a vendégeket is itt fo-
gadták. A téli hónapokban szûkebb baráti körben, itt
folytak a tarokk, a bridzs és a lórum partik. Történelmi
idõkben – II. Világháború és az azt követõ idõk – szo-
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7. ábra: Kossuth Lajos 1849. február 4-én kelt levele
Damjanich tábornoknak

8. ábra: Konczné Brantner Majda Horthy Miklóstól ka-
pott ezüst tiszteletdíja a pécsi teniszversenyen

9. ábra: A magyaros ornamentikájú hálószoba. A fõszolgabíró Koncz Miklós és
a képzõmûvész Reitzer testvérek alkotásai



ros baráti körben itt közölték
egymással szûkebb és tágabb vi-
láguk valós történéseit, mond-
hattak véleményt nyíltan, nehéz
idõk visszás dolgairól.

A boltíves szoba „õsi” idõk-
ben szabadtûzhelyes konyha le-
hetett, és a XIX. században ala-
kították át lakótérré. Bútorzata –
az asztalt körülvevõ századeleji
karosszékek kivételével – a
XIX. sz. második felében ké-
szültek. A falat nagyszámú csa-
ládi kép, számos paraszti élet-
formát ábrázoló kép és Koncz
Miklós faluról készített akvarell
dokumentumképei fedik. 

A „nagymama szobát”
(11. ábra) lakta az 1949-ben el-
hunyt özv. Brantner Ottóné
nagyanyánk (szül. 1862). A fe-
hérre meszelt szoba „fedélszer-
kezete” a feketére érett dalmát
fenyõgerenda plafon. Ebbe a
környezetbe illeszkedik a histo-
rikus német reneszánsz hálószo-
ba, megmaradt sötéttónusú búto-
raival. Az ágy fölött nagyapám
és nagyanyám immár több mint
száz éves nagyméretû fényképe.
A szoba északi fronti fala mellett
a padlózat felújításra vár, de ez
érinti az északi falszakasz mel-
lett az összes szobát.

Az egykori gyerekszoba
(12. ábra) kisebb méretû, köz-
vetlenül a nagymamaszoba mel-
lett, testvéreimmel – mint
Konczék unokaöccsei – laktuk
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11. ábra: A „nagymama szoba” német neoreneszánsz sötét bútoraival

10. ábra: A lakás központja a boltíves kisebédlõ, a falat gazdag képanyag fedi

12. ábra: Az egykori gyerekszoba, biedermeier ágy és
éjjeliszekrény, a falon XIX. századi kisázsiai szõnyeg

13. ábra: Az egykoron nagykonyha csupán tárgyaiban,
népi cserepeiben, kerámiáiban õrzi az eredeti funkciót
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egykoron. Idõvel a szoba vendégszoba funkciót kapott.
Berendezése biedermeier ágy, éjjeliszekrény, a fal mel-
lett ruhásszekrény, ami késõbb kiegészült dédszüleink-
tõl hátra maradt két almáriummal és kárpitozott fotel-
lel. A plafonszerkezet szintén gerendás. A falon XIX.
századi kisázsiai szõnyeg és a többségében a család-
tagok által festett olajfestmények, akvarellek.

Az egykori nagykonyha (13. ábra) gerendás pla-
fonszerkezettel és eredeti tégla kövezettel, csupán tár-
gyaiban, cserépedényeiben festett kerámia tányérkol-
lekciójában õrzi a régi funkcióját. Zömében közel száz
éves konyhatechnikai eszközök, látványos ritkaságok
zsúfolódnak asztalon, polcokon, sarkokban. Üstök,
vaslábasok és fazekak lógnak le a gerendáról. Helyszû-
ke miatt – sajnos – ideiglenes lerakodóhely is ez a he-
lyiség. 

A közvetlen mellette fekvõ keskeny kamrához aj-
tó vezet át, alatta a pincefeljárat és a pince. Az egy-
kori éléskamrában most újságok, folyóiratok zsúfo-
lódnak. 

IRODALOM

1. A múzeum mûködési engedélye. Nemzeti Kulturális
Örökség Minisztériuma 2003 Kh/431. – 2. A közhasznú ala-
pítvány. Baranya Megyei Bíróság Pk.60.203/2002/6, szám
2003. márc. 18. – 3. Brantner A.: Gyógyszerészet 50,
428–432. és 506–510 (2006).

A .  B r a n t n e r :  Pharmacist family from Baranya county.
From 1867 (the formation of the Austro-Hungary
Monarchy) till the Brantner – Koncz Monument House.
Part III.

A szerzõ címe: Budapest, Kerepesi út 38. – 1148
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ANOLI DDíj , kutatói kkategória: 1100.000 FFt éértékben
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– pályamű benyújtásával (amelynek max. terjedelme 10 db A4 oldal lehet).
A hallgatói kategóriában pályázhatnak negyed- és ötödéves gyógyszerészhallgatók, akik az MGYT hallgatói-
tagjai és tudományos diákköri kutatómunkát a fent megjelölt területen végeznek. Pályázni lehet:
– elhangzott TDK előadás 3–4 oldalas tartalmi összefoglalójával 
– megjelent közleménnyel, melyben a pályázó első-, vagy társszerző
– pályamű benyújtásával (amelynek max. terjedelme 5 db A4 oldal lehet)
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