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Richter Gedeon élete és munkássága 

Dr .. Bartus József 

Az 1944 decemberében a nyilai terror áldozatául esett Richter Gedeon gyógyszeréiz, 
gyáralapftóról emlékezik meg a izerzó. A fontosabb életrajzi adatok mellett rámutat 
azokra a tényezókre is, amelyek meghatározó befolyáual voltak pályafutáiára 

Minden pálya, minden szakágazat igyekszik megőrizni, 
megörökíteni nagyjainak emlékét, azokét, akik kiválót, ma
radandót alkottak szakmájuk és az emberiség javára. „Ilyen 
alkotó személyiség voltRichter Gedeon is ..... " [l].. Kiemel·· 
kedő egyéniségével, életével és munkásságával, és nem 
utolsó sorban embe1iességével olyan hfrnévre tett szert, 
amely csak keveseknek adatik meg. Különös életútjában 
megtaláljuk a legnagyobb magasságot ugyanúgy, mint a 
mélységet, a tragédiát is .. 

1872 .. szeptember 23-án, a Heves megyei Ecséd község
ben született, gazdag földbirtokos családban .. Atyja Adolf, 
és édesanyja Engel Róza már a következő évben elhunytak. 
Az árvaságra jutott gye1mek testvérével gyermek- és ifjú
korában Gyöngyösön a nagyszülőknél és az anyai ágon 
rokon Engel családban nevelkedett Nemcsak az Engel 
család, ahol gondos nevelést kapott és az örökölt vagyonát 
is jól kezelték, hanem Gyöngyös város történelmi múltja, 
adottságai is kedvező körülményeket teremtettek a gyer
mek fejlődéséhez [3]. Gyöngyös ugyanis tö1ténelme során 
kedvező helyzetben volt Még a török hódoltság alatt sem 
pusztult el, hanem külön privilégiumokat is élvezve, fejlő
dött. Szőlészete, mezőgazdasági tevékenysége, ipara (ma
lomipar, kézműipar), és a kedvező adottságok miatt külö
nösen kereskedelme segítette a fejlődését 

Gyöngyös város nemcsak gazdaságával és iskolájával 
jeleskedett, hanem magas szintű egészségügyi tevékenysé
gével is. Itt működött hazánk első - világviszonylatban a 
lipcsei után a második- homeopata kórháza, ahol a hason
szenvi gyógymódot nem csak gyakorolták, hanem jelentő
sen tovább is fejlesztették 

Gyöngyös gyógyszertárai a kor követelményeinek meg
folelő felszereltségűek voltak és biztosították a színvonalas 
gyógyszerészeti munkát Példa erre Koczianovics József 
gyógyszerész tevékenysége, aki 1847-ben felfedezte az 
egyik itteni fonás gyógyhatását és vegyileg megvizsgálta, 
hatását igazolta. 

Ez a környezet határozta meg a gyermek, majd ifjú 
Richter Gedeon tanulóéveit Négy elemi iskolai osztály 
elvégzését követően 1882-ben a város híres ferencesrendi 
- úgynevezett „Nagygimnáziumában" -kezdte el a közép
iskolai tanulmányokat A gimnázium, amelyből sok neves 
embe1 pL Bajza József, Bugát Pál, Török Ignác, Vackot 
Imre, pályája indult el, megalapozta Richter életútját is .. A 
középiskola elvégzését követően a gyöngyösi Merist Nán
dor gyógyszertárban mint gyógyszerészgyakomok kezdte 
meg a gyógyszerészi pályát. Három évi gyakornokoskodást 
követően, a sikeres vizsga biitokában, további két évet 
dolgozott gyógyszertárban Ezt követően az 1893-94-es 

tanévben iiatkozott be a Budapesti Tudományegyetem Böl
csészeti, azt követően pedig-· az előírásoknak megfelelően 
- az Orvosi Karára Oktatói közül kiemelkednek Than 
Károly, Margó Tivadar és Eötvös Loránd professzorok 
Zárószigorlatát kitűnő végeredménnyel 1895 júniusában 
tette le .. Gyógyszerészi oklevelét ez év június végén nyerte 
eL Mint okleveles gyógyszerész további két évig még bu
dapesti gyógyszertárban dolgozott. 

1897-ben négy esztendeig tartó külföldi tanulmányúua 
ment Német, angol, olasz és fiancia gyógyszertárakban 
dolgozott és szerzett széleskörű tapasztalatokat Megismer
te a korszerű gyógyszerészi tevékenységet mind a gyógy
szertárban, mind a kisüzemi kfüülmények között Figye
lemmel kísérte az organoterápiával kapcsolatos kérdéseket 
és kiegészítette ezirányú ismereteit. 

Külföldi tanulmányútjáról 1901-ben tért haza. Eladta 
családi örökségét és megvásárolta Budapesten az Üll6i út 
106. sz. alatt múködő „Sas" patikát Ez volt az a szerencsés 
alkalom, amikor a társadalmi-gazdasági, tudományos
szakmai közeggel találkozott egy olyan vállalkozó szene: 
mű, nagy szervezőkészséggel, széleskfüű szakmai ismere
tekkel és tapasztalatokkal rendelkezó gyógyszerész, aki 
megfelelő anyagi bázissal is rendelkezett Mindez biztosí
tékul szolgált szakmai törekvéseinek eredményes megvaló
sításához. 

1902-ben Szegeden nőül vette Winkler Annát, akivel 
mindvégig boldog házasságban élt László fia később mun
katársa is volt (Fia, özvegye és egyik unokája -Andrea -
ma is él s az év fele részét Magyarországon töltik.) 

A gyógyszertáii munka - recepturai és galenusi gyógy
szerek készítése - mellett a tanulmányút során elsajátított 
ismereteit felhasználva további terveket szó.. 

„A gyógyszertárral kapcsolatban programjába veszi az 
mganoterápiának Magyarországon való kifejlesztését és 
ennek szolgálatában haladéktalanul laboratóriumot létesít 
Egyedül kezdi meg az úttörőmunkát, amelynek csakhamru 
eredménye is mutatkozik, amennyiben már a következó 
évben forgalomba hozza az első magyar organoterápiás 
gyógyszerkészítményt, a Ionogent, amelyb61 rövidesen 
mindenütt ismert és megbecsült világmárkát teremtett. Az 
elsó készítmények sikerén felbátorodva rövidesen új világ
cikkeket kreál. A pajzsmiiigy, petefészek, hasnyálmiiigy 
készítmények után Richter a gyógyászat 1endelkezésére 
bocsátja a nagyszerű glanduitrint, amely készítménye a 
szülészetben pótolhatatlan volt". [2] 

„A forgalomba hozott organoterápiás készítmények 
nagy anyagi és erkölcsi sikert hoztak. Az igények kielégí
tésére hamarosan szúknek bizonyult a megvásárolt patika 

-
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Gyógyszergyár létesítésének tervével foglalkozik Ezért a 
már forgalomban lévő és egyéb te1vezett gyógyszerekre 
1904-ben gyártási engedélyt kért A miniszter 63653/904-
IV. b. sz .. alatt az alábbi készítmények forgalom bahozatalát 
engedélyezte: T onogen-suprarenale, Tabletta I hyreoydea, 
Tabletta Ováriae Ugyanez az irat több készítménynek, az 
Országos Közegészségügyi Tanács véleménye alapján, tu
domásul veszi a far galmát 

Itt kell megjegyezni, hogy Richter Gedeonnak az orga
notherápiás gyógyszerek gyártása felé fordulása nem vélet
len, hanem egy zseniális megsejtés a sikerhez, melyben 
tapasztalatai, tudása ráépül a magyar meZőgazdaság ki
emelkedő ágazatárn, a húsipaua. Engedélyt kap a mruhavá
góhídnál, a juhok pajzsmirigyének, a sertések petefészké
nek gyűjtéséhez" [6]. 

Vállalkozása csakhrunru túlnő a ,,Sas" gyógyszertár la
boratóriumának keretein, ezért, hogy üzemét tovább. tudja 
fejleszteni, 1906-ban Kőbányán megvásárolja a Cserkesz 
utca 63.. szám alatti telket 1907 júliusában megkapja a 
gyógyszergyártási ipruengedélyt Ezzel megalapítja aRich
te1 Gedeon Vegyészeti Gyár-at. 

Az alapító vezetésével az első világháború, majd a Ta
nácsköztársaság okozta nehézségek közepette a gyár válto
zatlan megbízhatósággal fejlődött Az egyre bővülő termé
keivel nagy üzemmé vált gyár 1923-tól - Richter jó 
gazdasági érzékének megfelelően - részvénytársasággá 
alakulva folytatja tevékenységét Világmárkák megterem
tésével elismerést szerez a Richter névnek. 

Nemcsak a szakemberek, hanem a művelt nagyközönség 
is meg tudja ítélni, hogy mit jelentettek és mit jelentenek 
ma is a gyógyászatban a lecitinkészítmények, a Hyperol, a 
Kalnwpyrin és a Hydrocodin A gyárban felépíti az új, 8 
munkateremból álló organoterápiás osztályt, üzemében 
újabb szintetikus kémiai gyógyszerek is napvilágot látnak: 
Novoco, fophosan, Colarnin, az organoterápia terén pedig 
a Corpus Luteum, Parathyreoidea és aHornwglandkészít
mények fémjelzik a Richter Gedeon üzemet [2]. 

A külföldön is nagyszerű csengésű Richter név lehetővé 
tette, hogy néhány év leforgása alatt nemcsak Európa, ha
nem a messze kelet és nyugat fontosabb gócpontjaiban 
leányvállalatokat és képviseleteket létesítsenek Idehaza 
újabb nagyszerű készítmények kerültek forgalomba: Bis
mo salvan, Car bo-készümények ,Adigan, ln sulin, l nm sunin, 
Pet hepar, Glanduovin, Glandubolin, G/anduatin stb.. bizo
nyítékául annak, hogy a gyár az orvostudomány fejlődésé
vel lépést tait és mindig biztosí\ja a szükséges gyógyszere
ket 

Az organoterápiás és szintetikus profil mellett az 1920-
as évek közepét61 megkezdődött a növényfeldolgozás is 
ElőszÖI aDigitá/i.s-glükozidokat, majd az anyarozs alkalo
idokat állította elő a gyár .. Azt, hogy a vállalat profilja a 
nemzetközi gyógyszergyártás igényeinek megfelelően ala
kult, jelzi a gyár egyre fejlődő hírneve is .. Készítményeivel 
az iprui kiállításokon sok díjat és elismerő okleveleket 
nyert 

Tíz évvel később az Országos Ipruegyesület megelége
déssel állapította meg, hogy a Richter Gedeon Vegyészeti 
Gyár Rt, a gyógyszerészeti iprunak ez az elit vállalata, az 
idóközti nehézségek túzpróbáit is kiállotta, és a jubileumi 
év óta eltelt évtized alatt is fokozni tudta termelési kapaci
tását, számos új és nagyjelentőségű gyógyszerprepruátum
mal gazdagította a gyógyszerkincset (2].. 

A második világháború nemcsak nehezíti a gyár műkö
dését, hanem az egyre er6söd6 fasiszta terrorizmus de 
Richter Gedeonnal szemben is mind ellenségesebben lépett 
fel 1944 .. áprilisban eltávolították a gyárból, decemberben 
pedig a nyilas terroristák a Duna··pruton meggyilkolták. 

Richter Gedeon életműve azonban - túlélve az alapítót 
- tovább él és igazolja a gyáralapító terveinek, kezdemé
nyezésének életrevalóságát. 

Richter Gedeon emberi nagyságát, szakmai és szervező 
munkáját Pillich Lajos mérnök, a részvénytársaság mai 
elnöke, Richter Gedeon volt munkatársa szavaival kívánom 
érzékeltetni: „A kitüntetéssel diplomázott, vállalkozó szel
lemű fiatalember az 1901-ben alapította gyárát haláláig 
irányította. Igen szerény, nagyon közvetlen, de rendkívül 
következetes egyéniség volt, aki egész életét a gyár fejlesz
tésének szentelte .. Legfontosabb feladatának tekintette az 
élenjáró természettudományos felfedezések eredményes 
gyakorlati hasznosítását 

Haladó, szociális gondoskodását tükrözte a rászorult 
dolgozók iiánt tanúsított közismert segítőkészsége .. Puritán 
szerénységével számos olyan zseniális adottság párosult, 
melynek meghatározó szerepe volt a vállalat f~jlődésében. 

Richter Gedeont alapvetően optimista, humanista szem
lélet, nagyfokújóhiszeműségjellemezte. Rendületlenül hitt 
a beteg emberek szenvedéseinek enyhítésére törekvő élet
célja sikerében és bízott munkássága eredményeinek elis
merésében .. Elhivatottságára mi sem jellemzőbb, hogy ak
kor sem hagyta el a hazáját- jóllehet módja lett volna rá·-, 
amikor már életveszély fenyegette, Hitte, hogy 6neki nem 
eshet bántódása, mert egész életében a közösséget szolgál
ta .. Az emberi gonoszság sajnos rácáfolt jóhiszeműségére, 
és 1944 decemberében nyilas terroristák oltották ki nemes 
életét [ 11 J . 
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