BRANTNER

ANTAL
(1e2e-2006)
Mfiemt6k Mizeum Szentt5rinc kozpontj6ban

M[zeumatapito gyogyszer6sz. 192g. augusztus 9-6n Sikloson szuLetett
es
2006. november S-en hunyt et Szentl6rincen..
2B

Szentl6rinc vdros legetentosebb kuttur6tis 6rt6ke a mlzeumi
mukod6si
engedetlyel rendetkez6 Brantner- Koncz M Liemte khaz kozerdeku
muzeatis ki6ttit6he[y, dr. Brantner Antar gy6gyszer6sz, egyetemi docens
egykori tuLajdona. A Nemzeti KuLturdlis o16kseg Miniszt6riuma

a Munkacsy

Mihety u. 33. sz. aLatti takohdzat

-

az egykori Esterh6zy-uradalom tiszt- 2002-ben mtiemt6kk6 nyiLvdnitotta, a benne [evo
ertektargyakat pedig v6detem at6 hetyezte. Az orszagosan is rendkivuti
6rt6ket kepvise[6 gytijtem6ny minden egyes darabja Brantner AntaL
atdo-

tart6i Lakjat, kuriajat

Brantner Antal gyogyszeresznek apja YpsziLanti herceg Somogy megyei birtokdn volt tiszttart6, de 1905-ben fiataton ethunyt. Ozvegye gyermekeivel
Kaposvarra kottozott. ltt Babocsay KhtmAn gyogyszert6r-tulajdonos Antalt
(edesapjdt) es testv6ret. Ottot (nagybatyjdt) fe[vette gyogyszeresz-{yakor-
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noknak. A lanygyermek, Brantner fr/ajda (nagynenje) fer.lhez ment Koncz Mikt6s
(apja MohAcson vott Ugyved) szentt6rinci szoLgabirohoz. A Brantner-csatdd igy

koltdzott Szent[5rincre, az Esterhazy herceSt6l b6rbe vett tiszttartoi Lakba, a
jetentegi mtjemLekhdzba. Az epUlet 1976 ota Brantner Antal kizarolagos tutajdonAv6 vdlt es 1985-ben agrdrtdrt6neti mrjemL6ki vedetts6g

aLiL

keruLt.

Brantner Antat edesapja, id6sebb Brantner Antal, es testvere, Otto 3 eves gyakornoki idejUket Letottve sikeres vizsgat tettek Budapesten. Kozben frontszol-

zatos 6rt6kment6 tev6kenys6g6nek k6szonhet6. Ku[6n 6rdeme,
hogy muzeumatapitok6nt, minden rargyat oszt6tyozott, rendszerezett, katalogiziitt.
A mueml6khaz 2o1o-rcen vegzett fetujitasa szentt5rinc v6ros potgarainak, mecen6sainak koszonhet6. Az ujja vako[t es felLijitott
regi haz far.an
a 201'1-ben, a Magyar Gyogyszeresztudomanyi rarsas6g altat etheLyezett
em[6ktabla hirdeti : Ebben ahazban ett, atkotott dr. Brantner Antal (1929_
2006) m[rzeumalapito gyogyszeresz, a kemiai tudomanyok kandidatusa,

apja, Jeney Beta Siktoson, majd Mohacson vott gyogyszeresz (Jeney Leontin
nagyapja, Jeney Jozsef is gvogvszeresz volt Kormenden, majd Moron).

llydgyszer6sz-rrorrrzcrlrikok cllyolcrni oktirlrijir, l nr;rl1y;y fly(i,1yrj,/.rosrzot
l<i.trrtrlk.rlii ;rlrl<j;r, rrki ;r liri,, j;rv;ir;r;rrr,rrr;iry'zr;r1iy(ijl'rrrrinyr,rl
l'lr'lr' ;tl;tlrtrl;i';,'rl ,r r';,rl,irli ,rrIrllr,,i11r[, lr,rllyorrr,ilyr r[ rlairrlrillrift r,l. l'r|,r;,rplrrrr;rtr,

A siklrj:;i 11yri1{y:;zort;'rrat (lt;rr;rrryrr lr, lcllrtillitrlr Jr;rtik;ljrit) irrryai c1r!<1apja,
lloltrrik I otonc lly(illyri,/(!rrirl vlll(, nt(!11 ;r Kir'11ylzrir; r'liill. Kor;irr ollrrrrryl,
triltlV()l)lrik l;itrv;il, I loltrrilr Antr,il Anl;rl t ivtrl;r vrrllrr lrrlrrr;rirtrrl. irkl ltlltlr

gitLatra hivtak be 6ket, csak ezutan, a hAbor! befejez6deset kovet6en tudtdrk

megszerezni a gyogyszereszi diplomAt. Edesapja ezt kovetoen Siktosra keruLt
es a 'Gyogyszerlar a Szentletekhez' nevi patikeban dolgozott. NouL vette a tuLajdonos, Antal Gyuta csal6djdbot Jeney Leontint, aki 6desanyja lett 6s akinek
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es 1989 kdzott kdzeL 40 kozlem6nye jetent meS 6s mintegy 33 et5ad6st tartotf, zommel hazai 6s nemzetkozi konferencidkon. SzAmos munkdban vett

vdltaLt szeretett hivatAs6nak szotgAlatAban. Ert6kment6 es hetytorteneti tev6kenys696nek e[isme16sek6nt a Magyar Kult[rra Lovagja 6s Szent-

r6.szta hazai gyogyszeripar 6s az Egyetem kozotti egyuttmUkod6sben.
Gyogyszer6szdoktori disszertdci6jat 1966-ban v6dte meg (,,Adatok a Liebermann-f6[e reakciohoz"), kandidatusi 6rtekez6s6t pedig 1982-ben (,,Gy6gyszer-

TArsas6g dLttal 2OOB-ban kiadott es forraskent

anyagok azonositdsa savas 6s oxidativ bomt6suk termdkei atapj6n"). Ebben
savas 6s ligos hidrouzisen atapuLo m6dszert dotgozott ki 6szter- es eterkotes-

ben [ev6 atkoxi-csoport kimutat6s6ra. A hidrotizis alkoholterm6k6t szelektiv
szinreakciokkal 6s v6konyr6teg-kromatogr6fi6s modszerreI mutatta ki.
A Gyogyszereszi Kdmiai Int6zetben gyogyszer6sz-nemzed6kek kivdlo tanara, a hivat6s petdak6pe volt. 34 6ven 6t oktatta a gyogyszer6szha[tgatokat.
Tanitv6nyai tiszteLtek 6s szerett6k nagy tudasa, sz6tesk6ril erdekt6dese 6s
segitokeszsege miatt.

Tudomanyos eredm6nyei 6s oktat6i hivat6sa mellett a N/agyar cyogyszer6sztudom6nyi T6rsasdLg tapj6nak, a Gy6gyszer6szetnek 1968-t61 1981-ig, 3b
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6ven 6t volt lelkes motorja 6s lelkiismeretes szerkeszt6le. 1982-ben, a nyugdtlba vonuL6 Lring B6L6t6[, a Gyogyszer6szet addigi felel"6s szerkesztdj6to[

vette 6t a lap ir6nyit6sdt. Mef,bizatAsa 1991-ben ugyan LejArt, de ezut6n

is

aktiv szerepet tottott be a szerkeszt6sben eg6szen haLataig.
Tdbb mint 4OO szam elk6szitds6ben vett r6szt, tobb ezer koztem6nyt Sondozott, kozeL 100 ezer keziratotda[ megszerkesztelseben, me$etentet6sre t6rten6 el6keszit6s6ben vdltatt tev6keny szerepet. Szerette 6s 6rtette a munkdjdt.
SzeLtemi mrihetyek, kerekasztalok szervez6s6vel,

ij

rovatok inditds6vat jrirutt

hozza a [ap szinvonatahoz. Term6szettudomanyos feLk6szuttsege, ktasszi kus
mrivetts6ge, 6rteket felfedez6 es L6nyegre[6t6 szemL6tete kiv6to szerkeszt6ve tettek.

Kozben kiveteles megszdllotts6ggaL, szenved6tyesen vegzett ert6kment6 munk6t, emtekt6rgyakat, sz6pirodatmi, t6rt6nelmi es k6pz6mLiv6szeti alkotasokat, tort6nelmi ert6k(i leveleket, iratokat, konyveket gytijtve.
Megkutonboztetett figyeLmet szentett a gyogyszer6szeti emt6kek 6s csa-

[6dtorteneti doku mentum ok meg6rz6seinek. 989-t6i nyugd ijask6nt sem
szakadt e[ a gyogyszer6szett6l. A Tairsasag szendtorak6nt aktfv sTerener
1

[6rinc DiszpoLgAra cimben r6szesutt. A Magyar Gyogyszer6sztudomAnyi
fettuntett ismerteto fuzet
egyik szerz6ie, Juh6sz Jdrnos budapesti muzeotogus szakszerr-1en mutatja

be a gy6jtem6nyt. Sorait kiragadva id6z6sre erdemes: ,,Dr. Brantner An-

tal szent[6rinci itlet6s6g6t baretai 6s sz6lesebb korben a gyogyszer6sz
szakma k6pviseL6i j6L ismerik. A v6ros potgdrai is szamon tartottdk 6s
szerett6k ot. Amikor kuriaj|nak 6s gyrijtem6ny6nek (egyittat otthondrnak)
muzeummA nyiLvdnitAsa iranti elso L6peseit - a 2OO0-es evek eLej6n, a
kor haladvan feLette 6s betegsege ettali szorongattatasaban - megtette, azzaL a sz6nd6kkal vette lajstromba sok ezer m(tArgyat, ho1-y azokat
majd a v6rosra hagyatkozza. Ennek nem volt egyenes iltja, de mAs Ut sem
kindlkozott. A hazat az OrszAgos MLiemleki Felugyel6seg mAr 198b-ben
mrjemt6ki v6dettseg aL6. vette. A Brantner-Koncz llSz - Kdz6rdekrj Muze6lis Gytijtem6ny sz6m6ra a Nemzeti Kulturd.lis Orokseg Miniszt6rium6t6[
2002. jtitius 23-dLn megszerezte a mdzeumi mrjkddesi enged6l"yt. Majd
bar6tja, G6t K6roty romai katoLikus [eLkesz (Koz6rmisLeny) segits6g6vet t6trehozta a Brantner-Koncz Hdz Mdzeumi M(kodest Tdmogato ALapitvAnyt.
Az alapitvAny - a koz6rdekrll kategori6ba sorotodvdn - csek6lyke anyagi
segitseget hozott a haz 6s a m(tArgyak gondozAsdban. Kozben rendithetetlen szorgalomma[ - meg betegAgy6rol is - szervezte a muzealis int6zm6 ny fe n ntart6s6.nak e[6m ozd it6s ara a t|mogatirso k gyrijt6set ko Llegiii es
a gy6gyszeripari c6gek kor6ben. Nagy anyagi er6feszit6ssel megvAsdroLta
a szomsz6dos hAzat (eLhunyt testv6re, dr. Brantner Otto Lakasiit), ahoL
r6szben a raktarat, r6szben a gyrijtem6ny konyvt6ri anyaget, irattdri dokumentumait 6s gyogyszer6szettort6neti tdrgyait helyezte el.. Ezt a kotlekci6t azut6n a P6csi Tudomdnyegyetem Altatdrnos OrvostudomAnyi Karin

eti kutato ko nyvtArrd nyi Lv6n itottAk.
Betegs6gdnek sutyosbodasAval az atapitvdny kuratorium6ban - r6szben
egyes koriibbi taSok [emonddsa nyom6n, r6szben terveinek megvalositesa
6rdek6ben - vdttoztat6sokat kezdem6nyezett. Ez nagyrdszt arra irdnyuLt,
gy6gysze 16szetto rt6n
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hogy az atapitvdny es gyujtem6ny t6mogat6s6ra a v6ros onkormdnyzatdt
megnyerje. Az epUlet 6llapota ugyanis az 6vek soran. a rendszeres karbantartdsok etmarad6sa, az erre fordithato anyaSi eszk6z6k hi6nya k6-

vetkezt6ben mesromlott. A vakolat a fal kuLs6 6s bels6 otdat6n szamos
helyen megtazult, a tet6cserepek h6zagoss6 vAttak. Az ebb6L k6vetkez6
nedvesed6s a mutdrgyak tdmeges peneszesedeset okozta. Szuksegess6
vAtt a sUrg6s 6v6 beavatkozAs. T6rekv6se - ha csak hatAta ut6n is - eredm6nyhez vezetett."
Azota az 6puLet feLujitdsa megtdrtent, a mutiirgyvedelmi fetadatok - rem6[het6en - a jov6ben megva[osutnak. A v6ros a gyrijtemenyt mag66nak
erzi, ideiglenes ki6llitiisokat rendeznek, a szobdk, a m(gyLijtem6ny megtekint6se 6s a szakkonyvtrir hel"yben tort6n5 haszn6lata Lehets6ges, eL6zetes
beje[ent6s ut6n.

A hazon betuti ki6tLit6s - eredeti ce[jdt tekintve
Brantner csatiid ett, azzal"
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az az enterieur, amelyben a
a t6rgyi kornyezettel, amelyet a XlX. szazad k6zep6t6t

4-5 nemzed6k halmozott fet. A mdzeumalapit6 azonban tudatosan mentette 6s
raktarozta a kozelmdltban haszndtt eszkozoket, tergyakat is. Ezek bemutatd"sa
kul,6n feladatot jetent. Juh6.sz Janos 6[tal idezett szerzo (Sz. Bal,ogh clarissza, in:

semmelweis Egyetem Lap lV. 6vf. 2. sz.2oo3. marcius 7.) sorai h(en erz6keltetik
a kiAltit6s hangulat6t, ertek6t ,Ez ahaz az uradalom tiszttart6i lakasa volt, egyike
a birtokkdzpont epulet6nek. Hatalmas sarokhdz, pinc6vet, pad[6ssa[. A btitorok
es tArgyak a

mitt

sz6zadot id6zik es aXX. szAzad el"e16n eit pol"gari ertelmis6g

La-

krisku[tdraj6t 6s mindennapi etet6t mutatj6k be. Amikor betepunk a gondozatLan
(azota sz6pen nov6nyesitett 6s gondozott) udvarba, m6g nem is sejtjuk, hogy mit
reltenek a regi fatak... Mintha mesebirodatomba [6ptunk votna, ahonnan a tutajdo-

Brantner Antal dLltal [eirt eredeti etrendez6s k6nyvtdrra vonatkozo reszet idezve: ,,A konyvtdLrszoba 14 dtl"vdLnyt megt6tt6 konyvanyaga k6zUl" 5 dLll"v6nyt foglat
eL a k6t kisnemesi csal6d kdnyvhagyat6ka, a tdbbi konyv a budapesti, M[rzeum

kor[rti antikv6riumokbo[ 6s konyv6rver6sek sordn v6s6ro[t !j szerzemeny. A
szoba kozepet egy M6ria Ter<lzia korabeti di6fa asztal fogtalja eL hat gobel"in
bevonati szekkel. A tobbi britor a XlX. sz6zadban k6szU[t. A falat tobbs6geben
irodalmi 6s tdrt<inetmi nagyjaink k6pei fedik.
A csal6di kdnyvhagytek ef,yr6szt a XVll. 6s XVlll. szAzadbo[, de zom6ben a XlX.

sz|zadbol. maradt h6tra, tartalmatort6neLem, irodalom, szeltemtort6netem es
jog, nyetvezete latin, neimet 6s magyar. CsatlLdi hagyat6k az 1848-ban kiadott,
dedik6lt Pet6fi SdLndor kdltemenyes kotet. Ertekes tdrtcineLmi dokumentum
Kossuth Lajos 1849. febru6r 4-en irt levete Damjanich tdbornokhoz, amiben

gondjait, aggodatmiit osztja meg a t6bornokka[."
A r6szletes Leir6s keLetkezese (2006) ota, b6tyja (dr. Brantner Ott6 f6orvos)
6rokoseit6L megvett, szomsz6dos kertes csal6di hAz szobdLiba kerUlt - m6g
6let6ben - a vegyes targyi gyrjjtem6ny 6s az aLtala peldAsan rendszerezett,
katalogiz6lt szakkonyvt6r 6s [ev6tt6r. A katalogus eLk6szit6seben igenybe vetle
az akkori tandrk6pz6 kar nyugdijas f5kdnyvtdLrosAnak, Kov6ts LorAntnak a tandcsait. A jetenkorban dr. Larencz Laszlo gyogyszeresztdrt6n6sz felUgyeli az
altomAny megmaradhsAt, ovva 6ps6g6t.

A kUlsejeben fel0jitott m6eml6khdrz 6s vedett gyUjtem6ny Szentt6rinc vAros
[utajdona, akinek potgS.rmestere, dr. Gy6rvdrri M6rk egyUttaL a kuratorium eLnoke is (akit dr. Brantner Antat m6g eLet6ben erre k6rt es javasolt). Brantner Antal
slrja a szentl6rinci kdztemet6ben tat6lhato.

um

-

k6nyszertis6gb6t

-

kiss6 6trendezte, hiszen biztons6gi zsinorokkal keLtett

korUlvenni az 6rtekes britorokat, tdrgyakat. Csoportok szdmara m6sk6nt nem
lenne megtekinthet6 a m0zeum.
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nosok dtmenetileg elt6voztak, de minden tdrrgyuk a hetyen maradt. A fiokokban,
szekr6nyekben ott sorakoznak mindennapi 6letUnk apro kellekei dgy, ahogyan

uto!6ra haszn6[t6k. A ruhdktot kezdve az asztatnemriig minden a hety6n vanJ'
A zsilfo[t es hagyom6nyokhoz hU elrendez6sU szobdkat 2011-ben a kuratori-
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