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szAz ÉV AZ EGÉSZSÉG SZOLGALATAB.-\N !. RÍ~SZ 

A Richter Gedeon Rt. tevékenysége a 200 l. évi centenárium tiikréhen 

!. ábra. Richter Gedeon 

.--\z clnuUt c:-;ztcndtih1..'11 \·olt 100 év1..·. hngy Ríchter 
(Jcdc1111 gyógyszerész 190!-hcn lerakta l\lagyanirszúg 
lt.:gnagynbb gyógyszcrgy<írünak alapjait az ()JJ(ii Lit 
105. szún1 alatt 111a is rnúköJ(í Sas patika 1ncg,·úsúrlú
süval. ,-\ t<Írsasüg ccntcnüriu1ni rcndcz\·énycinck sor{t
b(í! jclcnl6:iégé\'c:] és :-.ZÍ!l\ll!l<.d<.ival kiernL·lkcdl'tl az 
alapítüs 100. ~vfordulója alka!n1úb(il rcndc:zctt tür:-a
dalini. tudon1<inyos. Cs hul-
turális Linncpsé-gsorozat. /-\ 
~„lagyar :-\!Ja1ni Opcrahüz
han inc:grcndczett gü!acs
tcn (Jrhá11 \liktor 1nlnisz~ 
tcrclnük kösz(int<í beszé
dében a kCi\'ctkcz6kct 
1nnndta: „ ... cgy rcndki'vüli 
c1nbcr szüz csztcndr'ívc\ ez-

':\z ö;;~:.~·:illil•i~ „:, P.idlti.:1 
(j-..:cli:.111 Rt. 1011 L.i.:~ 1l1ll~n·~t-..:" 

dmü ccnlL'll;ü-íumi ki:1dY:ü1:, fd
li:1.:'zn{1l:!;;:·1\·:1I k0~ziílt. 

in::: dr. C.-:unto~ J\1\:'i11. dr. F-..:!:::k 
<iyP1gy. Ku,·:·11~ Tibl>r. dr. Li1·;1 
\lik!ó:< Pillid1 L·.1ju~. ür. 'Ld-:;'tc.' 
btv:in. 

c!ötl elhatározta. hogy a tehetségét szorgalon1n1al és 
ny il vún kitartó rnunk:l\·al egy szakn1a kitanulúsúra for
dítja. Itthon 1ncgszcn~Zll: az chllt:~z <;Züks0gcs oklevelet. 
inajd ahogyan gondulnrn akknrtújt ez illclt. Lítra kelt a 
nyugati \·ílüg ir~lnyúba. :\ng!iüba. Franciaorszúgha. 
\l:lllt.:!or:-.1ügha és ()l;.1sz(1r~z<-igha \·ittc <:t tanulni l·~ d(d
.~(11.11i ~tkarú.„a. Egy icki utún a SZÍ\'L' h;iza hl!zl•L a lúba 
pedig haza hn;:ta. i'g) \'i:i:--zatért l\!agyarorszügra 2s lc
fcklc!tc vúllalkozúsúnak alapjait. Ebbú! a \'<ilialk<Jzús
h(íl n1{1ra '.\Iagyarorszüg !cgnagynbb gy('.igyszcrgyúra 
enll.:lkcdctt ki. Eddig a tiirtéiK'l. :\l.I i:-. 11101HJhatnünk 
s;,ok\'ú!ly<is sikcrtürténct. a1ne!ybtiJ sz~í1nos akad. '.\·Icb
h(\!. .-\túl Link nyugatra ft:k\'ú \'ilügban. Dl' szúz C\·cn út 
11lr...'g111ar<1dni é.-. ;.,ikcre;..nck !enni itt a \Juza1os I(~irpüt

n1cdr...·ncébcn oly ritka. inint a fehér hull<í." 
E1.r...·11 ib:-.1.cdllltüs célja. h{lgy a Ric!ltl'.r Cicdcon 

!{é:-.z\·é11ytjr;.,a:-:igrúl u.1\·aly d1..'ccn1herébcn 111cgjclent 
.. :\ Ril·htcr Cicdcon l\t. !(J() é\'t..'\ li\né11t.:lL'„ cl111li cc11lL·
n<iriu1ni ki:td\·úny alapj<ln 111cgi;.,rnertc;..sc az (11\·as(·i1 .. a 
s;jz é\·l·n ;\! 111cg1naradnl és sik1..'.rl'S!ll'k lenni" U\rténc
t01:cl. 

.-\ kc:dcl: 19111-19/.I 

:\ nCi)i hagy1_1111úny0Lra t<.i111a~,;1_kndl:\ tapasztalatok 
alapjún a \.IX. ,„Lciz;1d \'1..;gl;n 1nég tühülyhan vultak a 
zlir11éhL11 11(iv1..;nyi 1..Tcdctlí nrYo:-,:i:\gnk. n1clyckct cls(·i
'•t1rb;u1 pc!!ikü!.J1an ké:-.zí'tcHLk. Ciy(1gy:-;1.crLk ipari _j1..·HL'
glí c](ij!Jí1<isa csal-. nélHÍll) i'l·jlcucbh k'5111iai kultLínijLÍ 

Szerk.· dr. K:1prunc:' :y f-\.;ü\>l:.· ,_;-' 
dr. \!;1gy::r L;'i:;::k•. 

2. ábra. A:; {'llú'i úti Sas 
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3. ábra. S:.abadaf11zi leírás 190í-búl 

nyugat curl'ipai ország gyögyszcrgyáraiban indult cl. 
Lígyanakkor az or\'OS-biológiai kutatások sonin a bclsú 
ch·;.iJasztüsú ruirigyck n1Cík<ick'.sének fclis111crésc kap
cs~tn szerzcll i:-.n1crctck LÍj tÜY\atokat nyitottak a gyógy
szerkuu1tJshan. Felcsillant a rcn1ény. hogy a helsú el
\·ülasztású 1nirigyck rt:ndellcncs tnúködés.:ból szürrna-
1/1 betegségek üllatszcr\·ck hatöanyagainak adagol.:ís<'t
\·a] gyógyíthatók lesznek. J(ialakult az új gyógyrnód. 
az {lrganoter:.ípia. 

Ricluer Gedeon ! t:l72. szcptcn1ber 23-án a I-le\'l'S n1c
gyci Ecséden született. A. gyüngyösi ferences rendi ginuui
/.iun1 ch·égzésc utún a patikussjgot vúlasztotta, .3 évig 
CJyüngyüsün gyakornokosko<.h)LL 111ajd gyakornoki véghi
/.onyltv<lnyüt a 1<.()]ozsvári Tudonnínycgyetelllt.'n sz1.TCZIL' 

1 .... 

nh:g. l fl.93-ban bi.:iratkozotl a Budapesti Tudon1ány Egye
tcrnrc és a kötelez() elúvizsgúk u1ún 189-i-túl az orvoska
ron folytatta tanul111ünyait. Ciyügyszerészi oklevelét 1 S95-
ben kapta rneg. 1897-bcn klilfiildi tanuhnúnyúLra indult. 

Né111ct, svájci. rrancia és angol gyógyszertárakban 
dolgozva isn1crte fel a 111ég csak kialakulóban levő új 
gyögyrnóll kínülta ígéretes lehet6ségekct. ezért életcél
ként az organolcrápia készítn1ényeinek rcjlcszt~se. ipa
ri !éptékli ttnne!ése n1cllett kötelezte el 111agüt. l-Iaza
térve tladta örökölt csalüdi birtoküt és 1901-ben 111eg
\'ÜS<Írolta a Budapest. (illői út 105 sz. alatti, 1888-ban 
alapított „Sas"' c!ncvczéslí gyögyszcrlúr üzleti jogát. 

H.ichtcr céljainak n1cgvalösÍlása érdekében patikáját. 
annak a!agsorüt "kis- és küzépügyi gyógyszer-technoló
giai 111unka elvégzésére·· alkahnas preparatív laboratöri
u111()kkal egészítette ki és 111cgkezdtc az organu-tcr.:ípia 
készíl!nényeinck üzeinszcrű el6á\lításCtt. i'vlár elsó sajút 
clj;lr~bsal gyürtott készíunény'e a tcrn1észetcs adrenalin 
tartaln1Li 7(111(1gen s11prorc11alc n1cgalapozta hírnevét. 1ni
\'Cl az adr1.'nalint alig egy évvel korübban izolú!tük japún 
kulat\Ík. f\.icJll1.'r az O!'\'OStUdO!ll<.Íll)' fej!ődésévc] és Crt:J

!!lé!l)'Civcl !épésl tartva tovúbb bCivítctte gyárti.ÍsÍ prog
ran1jüt. n1ég 1902-ben két 111üsik belső clvú\asztüsú hor
nHnlt tartaln1azö szert is cl6ú\lítoll: a sertés petefészek 
hatöanyag~ü tartahnazó Ti.1hlc!!u 01·árii-1, valainint a 
pa.izsn1irigy hatöanyag~it tartalinazó 1'o/J/cuo 
Thyrcuidcuc ncv{í készítn1ényt. 

RiL'illt.T egyre nagyobb szün1ha11 késZÍll'ttl' az abban 
az idlibc11 lcgkurszcrlíbbnck isn1ert gyügyszcreket 
(Jt:cilin kü!C\nbiiz(i kon1binücitíi. nvúriun1 kj\·011'.1tok stb. l 
és k1.;szíln1ény1.·i csak!tan1ar isn1ertck. keresettek lettek. 
nerncsak \Iagyanlrszügon. d1.' kUIJ'ö\dön is. 

."'\ kis gy(~)gyszcrlüri üzen1 szlíknek bizonyult. ezért 
Richter Ciedcon a tcrn1elés ipari n1éretú blívíLését. így 
gyligyszcrgyür alapítüsüt hatürozta cl. :-\ keDJcti gyurs 
anyagi é~ crkii\csi sikerek arra hsztönözték az alapít(it. 
h(Jg)' a !ll:Ír forgalurnban lt.'\·r·i é:-. h.T\'CZClt új készÍln1é~ 

11yek gyúrtüsának Jl)()~~l90) évi engedélyezése utún 
1()0(1-han1111.'g\·üsüHi!.ia ci Bp. X. k1.·r. Cserkesz utca 63 sz. 

alatti hüron1 és félezer négy-
1.et1néleri.:s telket. n1clycn rö
\'idesen clkczdúdött az építke
zés. /\kezdetben 3 kis épülct
böl üllö üzein l lJOS-ban kezd~ 
le cl 1nlíködését. az új gyür ko
rúnak kicn1c\kcdó n1líszaki 
tcljcsÍl1nénye vull. Ez \'olt ha~ 
zánk clsú gyögyszcrgyürt(l 
üzcrnc. arncly az idúközhcn 
tiirtént kisebb cé!ir{tnyos üta!a
kíiásokkal napjainkban is {tii 

é.-, üzen1cl. 

./-.ábra . . ·I:: elsó· 11u1gyar gyáJ.:.,rs::e1:i.:_rártá ii:::e111 épülete /90R-bau 
'----------~~~~-~----'------·--·-

:-\kis ctg J'cjlúdésl'.nek 111cgha
t(LrOZ{\ja a fuJya111atos illllO\'Ú

CÍ(1 vo!L ,;-\ gyúr a\apítüsa egy
beesik a tennészclludon1ünyok . 
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küztlik a kérniai- és urYostudon1üny rohainos fcjlúdésG
Yel. r\ Richter cégnél a rej\esztés lényege a hazai és kül
földi tuJornúnyos intézetekben folyó kutatús erecln1ényc
inek ipari hasznosítása volt. f?ichter Gedeon kU\földi szc
n1élycs kapcsolatait is kihasznülva az üj tuclo111ányos fc!
fct.lczésck hasznosítása érdekében széleskörlí együttn1ű
küdésrc törekedett. 

/\z organ<itcrüpia készítn1ényeinck sikere nyon1án 
így került sor a nü\·énykén1iai profil alapjainak lerakásá
ra .. A. Yú!lalat elsú növényi kés;t_ítn1ényc az 1912-bcn for
galon1ba kt:rült szí\·gyúgyszcr. az Adigon volt. incly a ha
z:u1kb<.n1 hon{ls gyapjas gylísztívir~ig ( [)igitalis lanata) !c
\'l'iénck tisztított kiY<1natút tarta!t!l<iZ\a. 

r\ fc_j16dés egy n1;ísik útjüt a szintetikus késziln1ények 
gy;in~ha jelentellt: .. -\z ebú szintetikus készítinényt. egy 
hatékony !l:rt(ítlc11ll(iszert. //_11icro/ 1nürkan0v-:n hozta a 
H.ichtcr ! 91 l-ben f"orgaln1nha . .fclent(ís szerepe volt az el
s6 \·ilúgh~ihl1rú idején. a h(ln\·édségi i"l'lszt:relésht:z tartn
Zlltl. 

.-\ XX. szüzad ek·jén indult vil;lghúdílc"l Lítjára az 
.·\.111iri11 tablclla. rnelynek hat<'lanyagü\·;.d az acctilszalicil
sa\·val a Richter gy;'u· kutat<íi is /"(lglalknztak. l(idolgoz
túk o f !ydro11yri11, a 1Vcohydro11yri11 és a f·(o/11101Jyri11 ké
szítn1ények el(íüllítúsi.ÍL n1e!yek k<izü! a Kaln1opyrin ke
Ycsebb 1nellékhatússal rli\·id id() alatt nagy népszetúsL~g
rc tctl szen. s rna is a Richter Gedeon Rt. egyik sikeres 
készítn1é11yc. 

Afeilódés: 191-1-1938 

:\z !. vilúgháhnrú idején a Richter gyúrat 111ür a 1110-

narchia jL·lcnl('i'.> g.y(1g.ysZL'rg_yárt('1i l~ii1.iitt tartották s1.<Í-

111011. :\ lli.íboni sikeres ütvészelése utún a cég presztí
zsének ni\velésc érdekében l lJ23. június 23-ún Richter 
Gedeon Vegyészeti Gyúr Rt. nl·vcn részvénytúrsasúggú 
alakult. .'\ csalúdi részvénytársaság alaptőkéje ötven
millió korona volt. ami 50000 uarnb. egyenként 1 OOO 
korona névértéklí részvényre oszlott. .Az alapítók 
niindüsszc cgyn1i!lió koronüt fizettek be készpénzben. 
negyvenki!cncn1i!!iö korona értékben az addig n1agún~ 
cégként n1úkiid6 gy<-irat <1pportként vitték be a vúllalko-
1.ásba .. -\ "[ársasjg c!niikénck \'Ü]asztott Ricflfcr Gede
on egyszcrnélyhcn irányította a \'állalalot: a csal;.íllta
gnkhtil v~íl;tsztntl igazga1(1s<íg csak jelképesen 1nűkii
di\tt. igazgat(isúgi ü!l·sckct scn1 lartoltak. 

,-\ tt:rinészetludon1únyos gnndolkndásnit.1d egy-re 
:-iz0h.:sL·hh t..'lter_jcdése a gy(ígyíUi<.;t kien1clte a 1negfi
g;.'el6 lapasztal;.iti tudornánynk közül és a tudatos kuta
tcís irány~ih<.1 \'l'ZL'lll' . .'\Z un. e:-:perin1t:ntúlis fannako!ö
gia üj utakat nyitnll 1ncg az or,·ostudon1ány szún1üra. i·\ 
cégnél a tudun1:iny\ls kiizlcinények értékelést: alapján 
h<1t<in1zt<ik l'l l'gy ü.i ké:-izitrnény fejlesztését. 

Ennek crcdn1ényckl;nl egyre több állati szer\· fel
dolgnzüs~íva! gyor.-, üt1..·n1hen gyarapodott a Richter H.t. 
(irganoterápi;ís készlt111ény'cinek vü\asztéka. I(iderült 
ugyanis. hogy a hcls{í clvülasztüsü 1nirigyck egyin~ís 
111fik(id(·sl:t is képesek bef<1ly[tsnlni. szabú!yozni .. "'"\z 
()rg:inntt:rúpíüs gyögyrn(id is hatékonyabb. ha több bcl
s(í t:!vülasztásü 1nirigy hatóanyagait együttesen juuat
jcík a szcr\·ezctbc. Így alakull ki a pluriglandui;íris 
gy<ígyn1<íd cltnék·tc. 111elycl Richter Ciedcnn zst:niüli
:-.<111 h;1szn;í!1 Li azzal. b{lg)' llor111r1.gfund n1ürkanCven 
hozta forgalornha a liibhf'éle szervh{i\ készült gyc)gy·
s;_crcit a fe!iiaS/!lÚil (L'f!llt.'.kt:k kt:zd(Íbl'tÚÍ!ll'k !"t:!tÜnll'-

/. uiblú:.at 
,-Jdatok a l'ÚÍ/alat ga:.dálkodásárúl (192-1-1938) (penglfbt'll) 

Bruth'1 

\l,l2-l SI' ' -- 117 

!925 955 95:\ 

! 92(i 9XO 27 

!927 1 059 3-1<.l 

l92K 1 211 J2! 

!lJ.29 1 -429 6 77 

!930 1 56(1 55 ! 

! 931 1 733 036 

!lJ32 1 X.5! 0 1 -1 

!933 1 977 8-4 7 

!93-4 2 (l/l) -438 

!935 2 2ll.; -133 

!936 2 3 /3 {10-1 

!937 2 (1 ,...,() :.;:;5 

llJJ8 2 992 J(1;\ 

Nyl'n:s0g Nyt.Tt:s0g Tartal0k-
<1 tartal0kba al<ip 

7-179 

l () 937 0111111 

50 9 ! 7 

1111 9-IX 

l l ! ! 97 

l 06 752 

(15 351 201 31 J 453 

62 56-l (i 1 3-16 J 77 65-i 

01111 

42 ()()() 

h () 507 3K9 

156 69K 539 '!99 
(il)() l)l)í) 

(JsztalCk (o) ·'· 
Juta!Ck íj) 

j.2111)(1. 150 

! so 
1 · i XOll · 15(1 

j.20()() _._ ! 50 

!50 

j.201111 ., 1511 

J. 1 01111 ! 50 

1 01111 ·' ! 50 

1 .- 15(1 

!50 

u.5(J000 
j.9n(1r1 ·'" ! 50 

«- ! 50 

u.5UOPO 
.1 5111111 1 511 

t.l.0(J(l(l() 

j.1000' 1511 



5511 GYÓGYSZERr:szET 2002. szcptcn1ber 

1 
1 

~- Richtar idu.::ló .: _. :; 

ú 

1.0 

., ir..!11.;;r H:i.g6 

7. ;inklcr Earndth 

J~ la~ ~agdllcpi~ja a ka.::ova.IJu,haau cgubuh~vdoa 

'"'~zen a téren i:-. úttörú \'Olt. a 20-as 
évek elején szcr\'cztc 111cg az orszúg 
e\só irari biológiai laboratóriu111út. 
n1cly lehetÚ\"é tette szárnos úllati 
szerv eredetű készílrnény hatús(Jnak 
111ér~sét. a hatóanyagok ncn1zetközi
leg n1cgha1úroz(itt standardizált ér
tékn1érési r11úclszerét alkaln1azva. /\ 
hip(1fizis hatöanyagút az oxytncint 
tarta!n1az('i (jfond11i1rin injekció a 20-
as évckhcn n1ür ncrnzetklizi egység
ben deklar;íh·a kcrlílt fnrgalon1ba. :'\. 
biolúgiai l~1bora16riun1 érdcrne ,·olt. 
hn~y a Richter Gedeon Rt. n1ür 
! l)2h-t('il i"n!ya111ato:-.an nc1nzctküzí 
111in(isé~bcn gyürtotla az inzulin!. 

:;;r:,!r:t ;-:::.ag • .1i.::t j.„ r;;c".9.i.ilc;.d-!.j:; -~ i~d::::;;;iilia, hugy r.;;;. Ö1J8:t:.C':: 

r~:,r.:::;,lr;yo.l:I.irdl; ''·"Li)t:lantck,va;;i1l:; a h,'i;:v;;ülJaar.;;. td.r-1:/á11~~:·· 

:\z inzulin gy~írt;\;.; n1cghat<'trozó sze
repet j~itszott a Richter gyúr tL'.rt11clési 
ku!tt.1rújcínak fcjl<ídéséhcn. inert az in
zulin tcnnclését szigorú nen1zctközi 
clúír;'tsukkal szabúlyozoll 1ninCíségi 
feltételekhez k<it\'e az Országos Kiiz
cgészségügyi Intézet ellenúriztc gyúr
\;:í;.;i tételenként. és L'Z a szigorú rend
szer üj 111inúségi szc111lélctct igényelt. 
JJll'ly pozith· hal<Íssa\ \'olt a gyúr egész 
tcnnch:.;si tl'vékcnységére. 

5. úhra . . ·I:: Rt. u/11/ut!ri ii/1;_,. el.,(i 11/da/a 

:\ v.ílla!at fejlúck;sc s1.en1pPntjühöl 
inegh<itüroz~'J jelcntliségű \·o!t annak 
fcl!"cdc1ésc. hngy a vernhe;, kanca vi
zelelL' iisztrnnt tartaln1az. Richter 
fllL'g;.;zcr\·eztL' a nyersanyag gylijté
sél. kialakította az {iszlron izo];l]jsü-

!t..:...,l'\L'i. 1)0!d<iul .. Hnn11(1gland ·rtJ.S.11. .. itc~1i.'-. o\'an
u11i. -..,uprarL'n. liip1Jl"ízi:-. l. .-\ h;1rn1i11c:t" 0\'1.'.k \·0gén a ki\~ 
/t.'l j(I() hagy(1111;í11y(1s. a; organ1itcr~ípi;i céljctil s1o!gj
l11 ~:-.1l~) ...,;~']' lllt.'!lL'll tiihh !llÍ!ll ()(l //1•/"ll/!1.'(,/1111r/ kL~SZl.l

lllL:ll) \·n!t forg<ilo1nhan . 
.-\1. (irgann\,:r;ípiic, ké~1ll111t.;11yck hat;b;ínaL rnéré;.;0-

hL'/ l~id(\lgozotl biol{ígi<1i értékl.'.ki n1('1ds1.er tcllc !chctú
' '-' ;1 h;1t(l;1nyag 1ís1tit:ís<it. annak iz(l]jl;:ís~it. RichtL'r 

nak lcchnuhigi~íjüL ·" a hannincas évek clt:jén 1ncgin
du!t a kristülyos iisztron ipari tern1clé.'ic .. ~\ hannincas 
é\·ck ,·égén a céget n1;ír ncrnzetközi \·onatk(lz;ísban i:-. 
a1. iisztronl szül!í!li cégek éh·onalüban tartottcík nyil
vün .. ~\ hatékonysüg niive\ése érdekében a Richter H.t. 
tiihh organo1erüpi<Ís készít1nényt isrncn szintetikus ha
t(·lanyaggal kornhinú!va huzou forgalo111ba új 111.:írkané
ven. Ezek sorún kicn1c!kcd6cn sikeres érzéslelcnítrí 

\"olt a 7(n1o(·oi11 injekci{í Oono

gcn+Eucain l. n1ajd késúbb a 
,\leo1011ocuil1 injekci{'1 (tono

gcn+no\·ncai n ). 
'.\Jiivén.ykén1iai vonalon lénye
ge.-; haladüst jelentett a húszas 
években a f)igitülis lanata bio!(l
gíai érték111érésénck rcndszcre
;.;ítésL'. c11111.:ly biztosított:\ a ké
:-:.zít111ény ül!and(i ter<Ípi<ís h~iuí

s;it. 

:\ Richt,:r e!sú anyarnz;.; készít
rnénye az Ergosccan \"nlt. an1cly 
az any·arozs (Scca!e cornutu1n) 
(isszki\"onatút tarta!111aztn. Ezt 
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kö\'l'ltc l ()26-han az Erga111. <tllll'l) a1 ;1nyan11.s ii·,-.,/l''

alka!nidjainak kivonat~'tt tart;d1111.r1l;t 0s h;1t:ts<.tl ~rgot<1-

11iin tartaráthan kifcjcl.\'l' dcklarül1;lk. 
.~\ szintetikus profil a Ril·hterhcn tcr\·szcrút!t:nlil. 

!as:-.an fcjlúd{itt tovühb. :\ fej!e-,z!és egy-egy ké_c,zíl-
1110ny c!öúllítds;íra korl:ítnz(1dott. a/ cls<'i igényesebb 
szintézis a H.ichtcr gyürban a feni!-kinolinkarhonsa\· 
gyürtüsüval 1925-bcn \'<tlclsult n1cg. Ehh{í\ a llal<í
anyagböl több. é\'tizcdckig sif..:t.'J\_'s készí1r11ény került 
forgalon1ba: Tophosan. :\cith<ipnsan. :'-Jo\·othop(isan. 
:-\z cgyrc-rn<.isra f'clfcdczctt szintetikus gyt'igyszcn.:k 
sora 1nár a jüvú úlj;ít jL·lii!tt.' 111L'g .. ~Y<Írlásukb;u1 a tudo
n1{u1y crcd1nényci1 éberen figyc!Ci. egyre fcjkid(i Rich
ter gyjr scn1 rnaradt le .. -\cég arra liirt:kt.'dL'!l. hogy (t.'!"·· 

rnékpalctuíja nlinél szélesebb indik~ícil'is tcrülcln: kit.._·r
jcdjcn. ennek érdekében tiihh v;:í<-;;ín1lt szintetikus h<lt(í
anyaghúl c!6ü!JftoH készít111ényt Ís f"orgalor11b;t hozott: 
[)iaphy 11 ín. Ft:!TOC()l\Slans. e; 1 y kt lph y 11i11. !·! i S[(ld i 1. 
\ 7asohro111an illet re vitan1in készítn1ények: \'i1a111in .-\. 
\litainin :c\+I). \'itarnin 13 1. v·i1a111in C~. \litarnin !). \'i
tan1in E . 

.-.\ gyógyítúst !"orn.1daln1asít('1 ncn1zctkii1.i !"c!fcdczé
.sck hatásüra Ric!ucr Gedeon is a szintetikus gy(ígyszc
rck tervszerű fejlesztése n1ellcll döntiltt. .:\ harn1incas 
é\"ckhcn n1cgva!(1su!tak a h;.iték(ln_y kutat<Ís feltételei. 
J(orszcrlí kutatt'ilahorat(íriu111ok épü!tL·k. ki\·áló kénli
kusok irünyítüsa n1cllctl tchclségcs fiatal kulatcik sz:t~ 
n1os új gyógyszer gyürtü~;i cl_iúrás<.Ít dolgl1ztúk ki és üj 
szintetikus lizcn1ck létesültek aznk tcnnclésérc. 

! l)J9-hcn redczlék fel a RichtlT Rt. e\s{í lTC(k:ti 
szintetikus gyógyszerét. a \'Ízhajt(l hat~isü f)i/urgc11-1. 
aincly licenc111cg;.illapodlis alapjún az .-\111crikai Egy'c
sült r\!lar11okhan is rorga\0111ha kcrli!l. 

;-\ hannincas é\·ck \"t!gén n1cgkczdúdüll a Richterben a 
t'élszintctikus szteroid hnnnon kutat~is i·s. ruclynck célki
tűzése a progeszteron és a tcs1.lllS/lL'n1n knleszterinh(íl ,·a~ 
j() e\{íúllít;\s;1 \·olt. E dinarnikus fL·j!(idCs crt•d111énycként a 
negy\·cncs é\·L·k elejére kialakul! a szintetikus gy;ü·tüsi 
pwlil. 

.'\ 1en11ékck lú\\"j!ly(is szap(lr(ld;'ís<L a tcrn1i.:lési 

Il1L'llll) i,,L;gt..•k 1Jii\·t·Letk;"i.: t;" ~\ rninús0,s:i kii\'L'lt..•!n1L·· 
!l~L·k "1Íg<1r(1dc'1\;t :t RichlL'r .~\;.1r ft..•jlc'-'Zlé<.,L·t igényelll'. 
:\ ft..·il{id0:- ÜlL'llll' Jl("itL dl'<! !1}e!"L'S0.~ zi"Hnét kü!J"<ildi hü
!(Í/.:!l kiL;plté"l;rc l"ordltott;lL. ,:\z l'g)TL' kllrs1.crúhh 
gy<-lg} S/.l'rhat(ian} <tgt ik t1.'l"!lll' lésL' ;L/.ll!l h;1n rnind iµ,_;~ 

nycschb µy<írtci:-i (L·1:hnol(\~i;í! Li\:int. arni sziik..;0gess0 
tctlL' a bcrL'lldczé'->L'L kors;cr(í:;ítését. a gy<iruísl kar1aci
t<isok h(),·ftL;sét. .~\ hannincas é\·ekbL'!l !<ít\·:ínyos;in btl
\'lilt a gy;írti'.1 készülékek :illnrn;ínya. s1-<\111os hcrcndi:
zé\l lij szi.:rkL·zcti anya1;l1 r)L CITL' 'iflt..'Ci<.tliz~il! sz<.1kipanl
sok gy<Írtottak. :\ kL·szgy<l~Y"Zt..'rck lL'rn1e!ése l:\·tizcde
!:L'!l kL'l't..''>illil uli1; \'tí!tu:/.(l!L \ . .":->llkllL'!ll tL·ljc-. cgL;S1.L·bc11 
llll!!lUl";ik!úr:i jt..'lk'gt"Í \'(ill. :\ h<il'lllÍ!lC{L\ (•\'L'khL'!l a tab~ 

k'!l:igy<irt<í"n'íl !llL'gjL'k'lllL'k ;11 l'ls(·i excenteres t;1b!cu;i
;(igé[1L·k. dt..' :1 t;ihk·tta lll;\SSZ<l e](iké.<.,ZÍlt;\l.'. hti:-:..zü ide
i~ ké1i LL'\·cré\:-1...·l ti\rt0nl. ·\z injcLL·i()<., (l]datok:i! 

8. áhra. S::i11tetik11,· ter11u;kcl/Ítíllítás f<J25 kiiriil 



9. úhra. /ú1raheli l lyperol re/dti111 

H.„.\1-l~·pipcua scgitségl:Ycl egyenként tö!tiHték az an1~ 
pullükha é:-.. azukat egyenként z;írt;ík !e. 

:\ 111agyar gyl'igyszcripar ezekben az é\'ekhcn el{isz(ir 
i:„ a kü!f"üldi készítnlL;nyekL'l akarta a piacní! visszaszorí
tani .. -\ bc!U\ldi értékesítés ugyan folyarnatosan fejkíd(itt. 
dc a gazdasúgi helyzet \'Ültozüsaitöl hullüinzott. i\ hühn
nís knnjunk1L1ra idején 111cg1.:~111clkcdctl az úrhcvL;tcL ;unil 
c\sr'i:-:nrhan a 1-f."recr(!! katonai felhasznülúsa crcd1nényc
zctt. .-\ gazdas:ígi ,·ilügvülsüg n1iatt a forga\0111 n1egtor
pan1. dc a han11inc;1s é\·ck rnüsudik fl.'!ébcn isn1ét niiVL'
kedctL 

Ni1)11cr (/cdcf111 k(ir;\n fL·li;-..111crtc a gy(így.'iZCfL'.\
pnrthan rcjlú k·hctú.'>égekct é:.. é\etcéljúnak tckintcltL' 
<1zl1k kiakn~i?:i'-'<Ít. \lür ! tJOX-han 111cga!;1pítl1tta cls(·i 
kül!Tildi kép\·i"L'lctél ).·lil<i1H'd1an. <llllL'ly 111indvégig 
tü1111igat1 a 11L'll izet k (izí kap e so 1 a ta inak k iépíté~é be n. 
Ezt -..z:í1110_.., ln\·ühhi külflildi kép,·i.'-l'll'ti n1cgü!lapo
dú-. kii\Ttle. 111ajd a lníszas évl..'k végén Richter (Jc
dt'('I/ kcre:-J~t-·dcl111i ,·ilúghül(lzat kiépítését hatúrozta 
t-'l. !(iYú!li 111unkatürsainak :-.cgltségé\·L·I hihctctlcnlil 
gyorsan. néh;íny L;\' alatt alakította ki az iit ,·ihígrészl 
ütl'og(i képvisch:ti hül<ízatüt. 1 q·2-t--32-ig thbb n1int 
ü\vcn Richter képvisell..'t létesült. arnelyek rnintcg) 
szúz orszúghan hiztosltottük készítn1ényeinck jL•lcn
!é1ét. A. hannincas években reJt...T(ísiid6 i111portc\lcncs 
politika inté1.kcdéscinck kivéd0sc. az C:\port fcnntar
tÚS<I én„k·kébcn Richter n1cg,·[tsúrolta lcgerL·dr11ényc
schh képvist:lctcit és azokat tcrr11e\(í\·ü!lalatt<Í fcj
le-;1.tve tíz külfülcli lc<íny,·ü\la!atot alapított. 

:-\ \c;:ínyv:illalatok irünyltüsút és cllentirzését a bu
dapcs!i anyavü!lalat tartotta kézben .. ~\ h:íborLí cl6lt 
így a Richi.:r Rl. voll \lagyarorszúg 1nüsodik k·gna
g:'obb l..'.\purtúlú v;í!\alata at. Egyesült lz1.c'1 incllett. 

:\hazai és klilfiildi értékL'SÍtés. a képvisL'iCll'k fel
<il!ít;\sa é:.. 111úkiidleléSL' l'iriúsi propaganda1nunküt 
igényl..'!t. Ric/11/'r c;cdeo11 1nin<..h·égig az élcnjún') nr~ 
\'(1snkka! kialakllolt gyü111i1!csiiz(i együltn1úkiidé:..rL' 
épltcttl' alk(itc'.1 rnunküj<it. .~\ cc;g a!apltásütc'1l kL~zd,·c 
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szún1os bcl~ é" kü\f(ildi orvosprofesszor tanúcsút 
hasznosította. és az ! 927-bcn 111cgjelcnt negyedszá
zados jubileunli évkönyvben több rnint ezer olyan 
klinikai közlc111ényt idéz. an1ely készít111énycinck 

ercd1nényes terüpitts hatüsát tanúsítja. i-\ Richter Rt. 
készíunénycinck népszerűségét kczdett61 fogva ha
tékony. etikus orvosi propaganda tún1ogatta. A ter
rnékck kUlföldiin is 1nind szélesebb k<irbcn vívtúk ki 
az orvosok. gyúgy'-'zerészek bizaln1üt. <.11nit szán1os 
külföldi e!is1ncrés. kioílllu'tsi díj és c1nlékércn1 tanú~ 
sí!. Ezck kiJzü! c:-.ak cgy vészelte út a két \'Ílúghühn
rú \'Íszontags~igaiL az ! LJ2tJ. évi barcelonai Yilúgkiül
!ltüsnn elnyert .. GI~.-\Nl) PRJ:\". 

:\ ,·úllalat alaplUi'-.<Íllil kL'Zd\'c nyL'n:ségcscn rnü
kiidiitL :\ !\~_..,z,·ényt;írsasügi korszak lcgfoillosabb 
1110r!cgadatai a k<'izgyú!é.;.;i jl..'gyzc"ikiinyvck alapjün az 
!. táblá:atban kiizii!tck szerint a!akullak. 

.-\ l"íhonís frcl<: 1939-19./7 

.-\ 111:is11dik \·ilúgl1cíh\inít köz\·ctlcnül n1cgcl(íz(i é\'ck

hc11 gyors fcjlúdé;-., \.ll\t tapasztalható a gyógyszergyúrt1í 
cégeknél. A.z éll..'tint'id\'Ühüs pozití\'an befolyúsolta a 
gyúgyszerfogyasztúsi szokúsokat. 111indez a r11agyar 
gy1í,gyszcrgyúrtüsra is iiszt<\nzti hau.issal volt. .J\ korn1üny 
úl1al ] LJ?.t\-ban n1cghirdctett hadscrcgfcjlesztési prognun 
és az 1 t)3\J-cs bécsi dtinlést kövL'lÚ területi visszacsatolús
hlíl adc'1d(1 lakossüg !éleksz:lln nih"t.:kcdés jL'lcntús gyógy
c.;1.cr tiihbh.:tigényt c1\.·d111ényczt . .'\t. Ezl..'kct a lchct(lségckct. 
a h~ibPrÜs konjunktLírüt a RichlLT Rt. sikeresen kihasznü!
l~t. !gy a 1L·rn1L·lés és értékl.'sítés dinainikusan en1clkcdelt. 

l 0. áhra. Korabeli G!andubolin reklá111 



2002. SZL'ptc1nbl'r GYÓGYSZER(S/,ET 

::... cég kutalúsi levék..:nysége tehetséges \·egyész..:k~ 
kel erúsödöu. tübb üj szintetikus készítrnény c!6úllítú
sút dolgozt<.ik ki. :-\z üsztron hatúsü stilbén szünnazé
kok szintézisét p!. nernzetközi \'iszonylatban is az el
súk közüu oldottük 111eg. s rnár 1939-bcn forgalo1nba 
került a kt'.szítint'.ny Synu:strin néven. Ezekben az 
években oldottük 111eg az ergoszt12rin gaz<lasúgos é:-. 
nagyüzenli clóállítúsát é!eszt(íbúl. K.ie111clked6 tc!jesít-
1nén.Y volt a {)-vilainin elóúllíu.ísa ergoszterinh61. .A. tcr
n1ék 1::rgosteri1111111 lrradiut11111 néven került furgalon1-
ha .. :\z organott:rápiás készítn1ények sorüban ü_i tcr
n1ékcsalüdként jelentkeztek az epesavak. azok s6i. va
la111int félszintetikus szi\rn1azék~ti. ::... félszintctikus úton 
e!();:íllítotl dehidrokulsav a S11;1n1t-!10! tabletta és injck
ci(í hatóanyaga volt. .~\z inzulin készíunényck vú]aszté
ka a késleltetett haljsü Zi11k11rot~l11s11/i11 forgalon1ba 
hozata\{tval búvült. 

i-\ \'Üllalat hagyon1ünyos inno\·<iciós tevékenységét a 
fokozl'ldÖ nehézségek sen1 ti\rték rneg. arninek n1eggy<í
z(í tanúsága. hogy a húborü elsú éveiben - 1039-túl 
! 9-1-f-ig - több n1inl 30 ü,i készitn1ény került forgalon1ba. 

:-\gy.ír rejlcsztése a hüborüs állapot ellenére foko
zott Ute1nbcn J'olytatc'>dotl. korszerű LÍj épületek létesíté
se tette lchettl\·é a lt..'nne16 kapacitúsok b6vítését. i-\Z 

üze1nck fejlesztést.: t{\bbinínyLÍ volt: az igényes techno
lógiai feladatok n1cgo!dúsára a legknrszerlíbb berende
zéseket szerezték be: zo1náncozott duplikáton. ki\rfor
gö vükuun1 dohszúrlt6t. vükuurn szi\·attyüt. Szün1os 
egy'éni gyürtöh ... ·rcndezés is készült az Lizen1\·czctúk c!
képzt:lésci alapjún egy-egy konkrét techno](ígiai lllÚVt..'
lt:t inegoldüs~'tra .. --\ kész gyt'1gyszl..'.rg)'<Írtüs tovübbra is 
rnanu!'aktúra jellegü 111arad1. dc incgjelentck a tcchno
l(ígiai !'nlya1natok gépesitésénck c\úhírn(\kci: golyös
rnaln1ok. gyLÍrúgép. kc\'cr6 dobok. riu!atö!t6 gép . .:\1. 

1939-+3-as id()szak \'Olt a gyár fej!t'idé:-.énck egyik lcg
dina111iku:--ahh kor:--1.aka, r-\ kapacitÜs fi.;j]{idésérc jL\
le!llZÚ. hugy a lt..'rrneki-hcrcndczésck én.5kc 1 (J3t-;-hoz 
,·iszllnyít\·a 19-f .. i-ig tiibh nlint kétszeresére cn1elkcdctl. 
:\z 1939 évi tennclés ! lJ-L.1-ra kiizcl két és féls1.ere:-.érc 
c111c\kcdett. Llgyanezen id(í alatl a gyúrban foglalkozta
tottak szü111a 600 f(írc gyarapodott. 

.-\ kor~íbbi kiegyensúlyozott. nyugodt \'CZctést ahá
ború kiUirésckor a hüborüs ga1.dülkodüshoz valö ürü~ 
küs alkalinazkodüs \'<Í!totta fel.:-\ központi ürszabülyo
z<Ís. az iinpon akad<ilyozüsa. a dc\·izagazdálkuLlüs kor

!ütozüsai súlyosan érintették az c.\pon oriL~!ltúlt vül\ala
tot. i-\z igazgatc'lsjgba delegált kon11á11y1neghízou. il
letve a hadilizc1n111é nyi\\'únitntt cég élére kincvezeu 
katonai parancsnok egyre gyakrabban avatkozott a vül
la!at irúnyltcísüba .. :\ h~íhoní eLc.;lí két ('\·ében l\/Iagyaror
szüg seinlegcssége rnialt n(íl! ~1 kt..~rcslet a n1agyar 
gy(ígyszerek ir{ull. de a !~ívo!-kclcti. közép- és dél arnc
rikai piacokon a s;.ig(lrPd\l hatósúgi rendelkezések 
egyre tübh korlütot jclcntt..'ltek. :\ h;lborü kitcrjcdésévt:I 

a tengeren tülra sLúllít<.is e!lchctet!enU!t. a tengeren túli 
piacllk eh·csztek. Ez üj e,\port lehct(í'.-.égek !'eldcrité.-,ét 
sürgette, el6térbc került a rncglcvú t:unlpai cxport nii
\'elése. ;\'legszakadt az i>:--szekCi!leté:-- azonban ttibb L~ll

rópai orszüggal. 111üsukkal ugyanakkor kn1npcnzúciós 
ü;.letck i\ születtek fonto\ nyersanyagok i1nportjúért. 

! 9-L~-ig a inagyar gycígyszercxport f(dyan1atusan 
en1clkcdeu. annak nagyobb ré:--zét. 35--JOt,:; -~ít a Rich
ter gyúr bonyo!itntta \e. ! 9-iJ-han a fc!!t.'JH.lü!és 111cgtor~ 
pant. 19-l..J. novcinbcrérc az export te!jest:n hsszcoinlott. 

Ebben az iddszakhan a lcgsúlyosahh gondot a zsi
dötürvCny egyre szigorúbb rendelkezései jclcntt:tték. i-\ 

legértékesebb kulatr'ik ki\·úndoroltak. a k0nyszcrCí elhu
csütüsok kCivetkcztéhen sz~Ílll<1\ \'ezel<l puzíci(í betiil
tt:tlen n1;.1radt. :-\ tulajdo!H\\ Riclllt:r Ciedenn \'eZ~rigaz
gatt) 111liködés ... ;t 111eg\·on1ük. kiti!uitt~ik :-.ajüt gy:trübl)I. 
.'-\ nén1ct n1egszüll:is ( 19-J.-L 111úrcius) utün is hc,i<írt a 
gy:írha. dc a vállalat elleni tti111ad~i\uk n1iatt ! 0-l.:.1. :'tpri
ll:-- ! 0-cln \·ég!cg !e111ondott igazgat(l:-,~\gi tag:-.~ígúr 1j] 

Budapest ostro111a idején a gyür .ick'11!(is kürukat szen
\·edett és a vú!!a!at ah.q1Jt(.ljüt. e1.ze! a 111agyar gy1:1gy
:--zcripar alapÍll.lj<it is c\\·e:--1.ltcltc. 11iiutü11 j().:.f-1. dccc111-
hcr :01-én a nyilasterror idcjL·n Riclncr C.Jcde(111t elhur
coltúk és n1eggyilko!túk. 

.:..\;, orosz kal(lnai alakulauiL l tJ-15. januür 2-ún el
h1glalták a gyúral. kezdc111ényc1.ésükrt.' n1cga!aku!t a1. 

Ideiglenes C!zeini Bizottsüg é:-- Ül\.t..'llc a gyür irúnyitü
s;ít. ,~\z tlS!ron1 uiúni J'1.:!1nér~:-- 111~rlegt: clszoJ1lílrlu·1 
vnlt. "l'iibb üzeni 1111.:g:--érUlt. a gyür üze1nképtt:!t:nné 
v<i!L a k(lrühban biztuns<ígba !J„.:Jyt:zctt nyers. félk0:-.z és 
kCszlt..'nnékek L·sakncn1 111i11d t..'lvcsztt..·k .. ~\ k·gl'onuis;,tbb 
feladat a hübtirú:-. kún1k !iclyrcüllítj<...a. a1. Uzcn1ek üjra
indítj:-.a. a tcnn ... :i·~ekhcz :-.züks0ges nyersanyag hizto:-.f
UÍ'.-.a \'olt. Elindult a /·(u/1110;1yri11 tcrrnc!ésc. a l)('r/1c/ 1ilr 

injekció és a l-~crc1111<1r drazsé gy;:irt;ísa . .-.-\ n1cz1\~ptzda
\Ügul a húht>ni \'i\Z(lny!ag kc\·L·:-;hé \·i:-.ellL' n1eg. így ~! 

nii\'é11yi nyt:r:-.anyagPL hegyújt ... ~;..,ét i:-. n1eg:-.zer\.t..'1ték ~" 
elindult az Adfg(/11 és az Er,':.;0111 kés1.!t111ény gyürt;í;..,a. 

]lJ~t7-ben kcrU!t sor az t..•!:-.ú jc!c!ll(·i-, karh~tntartüsi és 
heruhüz~ísi 111u11kúl<ttokra. Lij üzel!1ck nyt:rlck kor:-.zerü 
clhclyezé\l. üj !ahPratöriurnnk !éte'.-.ültck . 

.'\Z üzleti é!el neh1..·zc11 indult be. a gy(1gy . ..,1.crc!adjs 
nc111 tartott lépést az akath1;/1 lennck~:-.sc! sern . .--\ vúlla
!at rendkívüli enSfc:-.zitésekkel t(irckedcll neinzclkiizi 
kapcsolatainak üjraszcr\'czésérc. dc t:tJ rneghiü\Ít(ltta 
az (~rszüg pü!itikai elszigctcl(idé:--t:. :\ Ric!Jtt:r Rt. ... ·h-c

szitette niinden külfiildi érdt..'kt:!t\égéL és rniutcín t..'/. 
\·olt f() cr6ssége. n1ind ncn1zctL(>zi \'Í:-.Z1\l1y!atha11. rnlnd 
h~izai iparügi szinten sL'ily(l\<!!l le1..;rll;kt..'!(„idiitt. k·1H11n:i

radüsa inegkénJc'ijek'z(idiitt. 

l'-. Zalai: ()ne luuulrcd ycars in scrri11g l!calth. 
1'hc actil'ity (~F l?ichtcr (icdeon ('o. Part !. 


