5.

A nemzeti ØrtØk rü vid, szü veges bemutatÆsa, egyedi jellemző inek Øs tü rtØnetØnek leürÆs

BØkØs MegyØben az első mØg nem nyilvÆnos (un. hadsereg tulajdonœ) gyü gyszertÆr 17111713 kü zü tt lØtesü lt a gyulai vÆrban.
1770-ben a gyulai helylartü tanÆcs engedØlyØvel egy fiatal Aradrü l Ættelepü lt gyü gyszerlÆros
felÆllütotta GyulÆn a MegvÆItü hozü cümzett gzü gyszertÆrat. SokÆig ez maradt az egyetlen
gyü gyszertÆr BØkØs MegyØben.
Mező herØnyben I 830-ban alakult meg az első gyü gyszertÆr ülsteni gondvise]Øsü nØven a
Nagy utca 43, Piac tØr 729, majd Kossuth tØr.
A 11. Gyü gyszerlÆrt 1899.ben Hacskü Lajos okleveles gyü gyszerØsz alapütotta amely az
.Orosz1Ænü nevet viselte, tulajdonosa pedig Bereczki PØter volt.

111. sz. mellØklet 3. pontjÆban olvashatü
A iiiegvci fő orvos jelentØse a nzeő herØiiyz 2. palika s:ü ksØgessØgØrő l
Kü zel kØt ØvszÆzad alatt a gzü gyszertÆrak terü letØn vØgbement nagymØrtØkß vÆltozÆs a gyü gy
szertÆrak felszereltsØgØt is mü dosütotta. A laboratü rium felszerelØsi tÆrgyainak vÆltozÆsÆval
mØrhető fel leginkÆbb az a fjlő dØs, amely a gyü gyszerØszet terü letØn vØgbement.
A jelenlegi OroszlÆn gyü gvszertÆr Luther u. I szÆm alatt adott helyet a felszabadult raktÆrhe
lyisØgØben a rØgi OroszlÆn gyü gyszertÆr berendezØsi tÆrgyainak, amibő l 1995 mÆjus 1 8-Æn
patikamœzeumot nyitottak. A tü lgyfa bœtorokbü l, patikai porcelÆn- Øs csiszolt ü vegtØgelyek
bő l Ællü berendezØs a megye legpatinÆsabb gyü gyszertÆri reliktuma.
A patika berendezØse helyi vØdettsØg alatt Ællü egyedi ØrtØk.
6.

IndoklÆs az ØrtØktÆ
rba tü rtØnő felvØtel mellett

A gyü gyszertÆr az adott tØrsØg, kisebb Vagy nagyobb telepü lØs. vÆros Vagy falu minden szem
pontbü l kiemelkedő kü zegØszsØgü gyi lØtesütmØnye volt. AltalÆban a fő kü zlekedØsi œtvonalon,
forgalmas œton vagy a fő tØren helyezkedett cl. A patikÆt Øs a gyü gyszerØszeket mindig is va
lamifØle kü lü nü s lØgkü r ü vezte. A patikusoknak szaktudÆsuk rØvØn a helyi tÆrsadalmi Øletben
kiemelkedő szerepü k volt, mestersØgbeli tudÆsuk gyakran a csalÆdon belü l apÆrü l-fiœra szÆllt.
A mező berØnyi patikamœzeuni a megye egyik legpatinÆsabb gyü gyszertÆri mœzeuma, ezzel is
gazdagütva telepü lØsü nk ØrtØkeit, nevezetessØgeit. A patikabelső a XIX. szÆzad vØgØre jel
leniző bœtorzatÆn küvü l a gyü gyszer elő ÆllütÆshoz hasznÆlt eszkü zü k is megtalÆlhatü ak a mœ
zeumban, ezzel ØrzØkeltetve az utü kor szÆmÆra a patikusok egykori munkÆjÆt.

