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Gy!'>)!)'SZcr~szct -15. -191-l'J-l. :woi. 

Hűség és szolgálat 

Beszélgetés Pillich Lajossal, a Richter Gedeon Rt. iiriikiis tis~teletbeli e/11iikével 

Pillich Lajossal, a Richter Gedeon 
Rt. alapitásának 100 éves éijOrd11lós 
iinne11ségei kapcsán s::erve::tiink be
szélgetést. Ü n1ég eg·yiitt dolgo:ott a:: 
cilapító1·a/, eddig 66 évet töltött el a 
gyár s::olgálatában. 1\J1'ís::aki iga:::gu
rókénr nlindent /áro11. 111i11de111 tud, és 
s:::i'1·ese11 111esél .. ·Ílla111osirás Cs pri1·ati
::áciá, rt!::si1111'Últús és rends::e1Tálto
::ás, j'ej/es::tés és pn~fi/tis::títás hiteles 
tantija, a gvár él/i s::ilnbó!1111u1. 1\fagú
va/ ragadó egyénisége .. /"anyar /1111no
ra, korát n1egha::11dtoló s::.ellenii i·s ji
:ikai ji·issessége leny1'igö:::ö. A:: elején 
tis::rá::::uk. hogy Lajos búcsi11ak s=álit
hato111, 11en1csak a bcs=élgetés a/alt, ha11e111 a 111egielenö 
i11te1_júba11 is. 

- Lt{jos hácsi.' :\likor kerii!r a Richti:rh1_' Js lzugya11? 

- 1935. július l-jén léptein a cég szolgúta1úba. Ez ér
dekes 1nódon tórtént, inert a111ikor a iV!i.iegye1en1en bet\:
jeztcin a tanuhnúnyain1at és az ;\Jtalúnos J(énliai TanszC
ken kisegítő tanársegéd voltan1. azt tcrvczte111, hogy visz
szan1cgyek Székelyföldre. ahol szliletten1. és az ottani 
gyógyvizek hasznosítúsa érdekében próbálok rnliködni. 
Édesapún1. aki a székelyudvarhelyi szakískola igazgatója 
volt, szeretet! kirúndulni és kisgyerekkoron1tól rendszere
sen 1nagúval cipelt. Gyakorlatilag a I-largitún nő1te1n fij\, és 
pl. l·lornoródflirdön 111egcsodúltanL hogy 10 111C'.ten:n belül 
báron1 különböző n1inőségü gyógyforrás bugyog !Cl a 
hegy oldalából. Ezért gyerekkoro111 óta izgatott a gyógyvi
zek világa, de ;.1 terv, hogy ezzel foglalkozzak. ne1n sike
rült. rnert egy ebédszünetben a nagynevü Ze1nplén pro
f'csszor telefonon rnagúhoz hivatott és azt kérdezte: ivlond
ja, van kedve rnagának a Richterhez szegödni'.) íV1ive\ fo
gahnarn sen1 volt arról. hogy n1i a Richter. úgy f'olytatta, 
hogy az egy olyan vállalat. aho! n1eg is lehet halni. Ezzel 
kívánta jelezni, hogy a vállalatnak van jövője.;\ n1egtisz
telő <üánlatra a fi"isscn pccst.':telt diplo1n<Í111111al 1negjclcn
te111 a Cserkesz utca 63-ban, dc ne1n a dip!on1a 0rdckeltc 
őket, hane111 csak beszélgettek velen1 és fölvettek egy hó
nap próbaidőre. Ennek lctelie utón tisztck:teinet kellett 
tcnnein a svúbhegyi villában. ahol Richter Gedeon felesé
gének is be1nutatkoztan1 és ezt követően véglegesítettek. 

- k!ilyen nzunkakcJ'rhen kapcso/ádo!t hc Richter Gede
on 111cllctt a n11111káha? 

- r-\nalitikusként kczdtcn1, inert akkor az volt R.ichtcr 
Gedeon szcinlélcte, hogy a szake111ben::k először analiti-

kusként n1üködjenelc, elsősorban azért, 
hogy n1egis1nerjék a vú!lalatot és a vál
lalat készítn1ényeit. n1ásrészt azért, 
hogy elsaj<itítsúk azt a szigorú 1ninösé
gi szcn1lélctet. a111i a gyógyszergyánús 
előfeltétele. \legyész111érnökként elsö
sorban a gyógyszcrgyúnús gyógyszeré
szeti alapfogúsait kellett 1negtanulno1n. 
Rövidesen az inzulin gyúrtó üzein ve
zetője lctten1. rnajd 1939-bcn kinevez
tek Cő1nérnöknek. 1942-ben pedig n1ü
szaki igazgatónak. És búr ;:i titu!uson1 
111enet közben többször változott. inert 
az igazgatói cín1 ne1nkívúnatossá vúlt. 
34 évvel később, 1976-ban lényegében 

abból a székből rnenten1 nyugdíjba. arnibe 1942-bcn ldne
vcztek. Szerencsén1 volt. 1nen a korabeli politikai körül
n1ényck között szú1nta!an döntésein és intézkedésein 1niatt 
felelősségre vonhattak, vagy ki rúghattak \·o!na. Ez szeri.::n
cse kérdése. Neken1 jó iskola voll. hog;' Erdé!yhi.::n szülct
tcn1, ott éltcn1 1neg kisgy·ern1ekként a roinún betörést. n1ajd 
az első vilúghúború utún a ron1án n1egszú!lást. a1nikor a la
kószobá!nkat a ron1{111 tisztek szá1núra elrck\·irúlták. 
Együtt kellett ~\nünk a helyzettel és apú111tól 1ncgtanulta1n 
alkaln1azkodni. Ez jó elöiskola volt ahhoz. ;:unit a sors a 
n1ásodik világháború után ránk tnért .. ~\ gyakran n1cgalúzó 
vagy 111egalázkodó a!kal!nazkodás 111cl\ett kerestük az út
ját annak. hogy hogyan tudunk a buktatók között előre jut
ni. Ha én harcos e1nberként kiá!ltan1 volna a barikádokra. 
!ehet. hugy hős lett volna be!ölcni. Dc 1nég 1956-ban. arni
kor a Ríchtcr kapuin belül ís eufórüis hangulat uralkodott 
cl, prób{1\ta111 csitítani az en1berekct. hogy ni.; történjék ko-
111oly a1rocitús. Hogy senkit se bún1aln1azzanak . .'\ Richter 
111egúszta a forradahnat azzal. hogy hárorn en1ben bocs~'i
tottak el: a púrttikúrt, a szcn1é!;'zeti fönököt és a 1nunka
ügyi vezetőt. Lehet. hogy e!ítC'.lendő ez a incgalkuvás. dc 
n1ost is azt hiszen1, hogy adott körülrnényck küzött t.::zzel 
több szolgálatot tettein. <unit persze kritika tárgyúvú is le
het tenni. rvíegíté!és kérdése. 

;\ nyugdíjba vonuláso111 u1ún néhány Cvig a gyúnúl 
függetlenül képviselten1 a H.ichtcr érdekeket. Elöször. 
1nint UNIDO szakértő a különböző fejlöclő országokban 
tcvékenykedten1, 1najd az OivIFB-nek voltun szakértöje. 
J 990-ben pedig annak kapcsún. hogy a v:11!alat újból rC'.sz
vCnytúrsasúggá alakult, !"elkértek az Igazgató Tanúcs el
nök! tisztjének betöltésére, <:unit elvúllalta1n és 10 éven 
keresztül csinúlta1n. 1999-től a Richter Rt. ürökös tiszte
letbeli t.!lnöke vagyok. 

-Afcg/cpúcn gyors e: a karrie1; lzis:::en 1 Y36-ui/ 19-12-
iu a u\·ári ra1zrr/étrá11 niinda=t. an1it el lelzclett érni. e/ér-c;, ~ ,:;, 
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te. Ali l'Oll e1111ek az oka? Richter Gedeon látta n1eg. hogy 

ön egy páratlan Ieherségii é5' nag,v szorgahnlÍ, lojális es 

lzz'íséges eo1be1; 1·agy egyszeri'íen csak így adódotl? 

- Nen1 hiszcn1, hogy a tehetsége1n különösebben tün

dökölt volna. de attól fogva, hogy a cég szolgálatába áll

ta111. igyckezte1n tnegtenni 111indazt, a1ni töle1n tellett. ,L\.b
ban. hogy az én clöléptetése1n ilyen gyors üten1ben indult, 

a történe\e1nnek is szerepe volt, inert a vállalat akkor di

na1nikusan és gyorsan fejlődött. 1násrészt pedig a zsidó

törvény következtében tehetséges kutatók és 111üszaki kol

légúk kivúndoroltak, a n1egüreseclett pozíciókat pedig be 

kellett tölteni. Ez is hozzájárult ahhoz. hogy viszonylag 

liatalon bíztak n1eg felelős n1unkakörrel, an1i bevallorn, 

hogy ncn1 kis gondot okozott, 111ert 1942-ben, atnikor 1nü

szaki igazgatónak neveztek ki. cgyböl a vá\lan1ra zúdul

tak a vúllaiat háborús gondjai és az ebből fakadó 1nüsza

ki vonatkozású problén1úk. 

- Ali~rcn c111hcr 1·0/t Richter Gcclcon? 

- R.ichtcr Gedeon rendkívül szerény, nyugahnat sugárLÓ, 

1negnyugtató tekintetü, kieb•yensúlyozott e1nber volt. Tíz évig 

t~vékenykedte1n a 111unkatúrsaként. dc ezen idő alatt sose hal

lotta111 tőle hangos szót, ugyanakkor az elképzeléseit a n1un

katúrsai segítségével következetesen valósította tneg. i'vleg

szállott en1ber volt. aki egész életét élctn1üve 1ncgvalósitásá

nak szentelte. Ö irúnyította a vállalatot anli abban az időben 

az ország Cbry·ik legsikeresebb csahídi vúllalkozúsa \"olt. 

- E111/ítertc a ::.sidútö1Té11yt és a /uíhonís kóriiln1énycM 

kct. Richter Geclco11 1944. dece111beri 111egii!ésé1 hogyan 

c;lték n1cg'.1 

- Richter Gt:deon kivégzéséről akkor értcsülten1. a1ni

kor Budapest ostro1nának befejezése után először kigya

logoltan1 Újpestről a gyúrba. Nc111 szégyellc111 bevallani. 

de cl voltan1 ffisulva. és azt hiszcn1, hogy ezzel nen1 vol

t<11n egyedül. f\ tragédiák sorozata. a halálozúsok, az ost

ron1 alatti kivégzések és elhullúsok 1nindennapos csc111é

nyei elto1npították az en1bcrt. ·ru\ajdonképpen az a tragé

dia. aini a vú\lalatot alapitójúnak halúla kapcsán érte. és 

az a szörnyüség. c:unit a 1nindcnki által nagyon tisztelt 

Richter Gedeon elvesztése okozott először különösebben 

nen1 rúzott n1eg. 1\ veszteség később tudatosult bennen1, 

anlikor n1ár az ostron1 és a háborús csen1ények okozta 

stresszből vala1nelyest ki tu<lta1n evickélni. ;\kkor derült 

ki. hogy 111ilyen nagy veszteséget okozott Richter Gedeon 

elvesztése. an1ikor sor került arra. hogy 1945 tavaszán 

szú111ba vegyük a húborús veszteségeket. 

- ..!::. egyik cenrc11ári11r11i ii111u:psége11 hallottarn, hog)· 

a::. c::.t k(_J\·etá idős:akhan, I 945 és 1 Y./8 kii::.ött tnég csalá

di 1·állalko::.áské11t ndiködött 11g1·a11 a cég, dc 111eghoni!ott 

a::. a han11ónia. a111i Richter Gedeon halálát 111egel/i::.iie11 

jc//cn1::.ií 1·0/l. 

- r\ fl:lszabadulúst követő zürzavarban először a be

vonuló orosz csapatok últal létrehozott és főleg n1unká-

sokból rckrutúltatott üze111i bizottsüg vette út az uralrnat, 

~s úgy képzelte. hogy ők rogjúk irányítani a vállalatot. Ki 

is osztották n1aguk között a reszortokat. és ez addig 1nent 

is. an1íg a háborús ron1ok eltakarításán. a szénbeszerzé

sen. a n1unkúsok élehnezésén, 1neg a ruhúzati akciók szer

vezésén volt a hangsúly. /unikor viszont nz érdetni n1ü

szaki feladatok elkezdődtek, a bizottság ráü1nya\odott a 

nctnkívánatos értcl1niségre. K„özben a vúllalat igazgatósú

ga is újra szerveződött, ezért kialakult az üze1ni bizottság 

és a vúllalat igazgatósúga között egy vezetési duplicitús, 

a1ninck 1ncgvoltak a hátulütői. Ezt tovább kon1plikálta. 

hogy a külföldre n1enekült örökösök rnegbíztak egy ügy

védet a család képviseletével. aki ráadásul tcljhata!on1ra 

törekedett. és a vúllalat \·ezetését n1agúhoz ragadta. Ezek

ben az években nen1 sok olyan \·álla lat \'Olt ivlagyarorszá

gon. ahol húnnas vezeté.'i alakult ki. és ahol a legkülönbö

zőbb érdekellentétek és a véi!lalat Ccjlüdését is akadályozó 

konf1iktusok c\hatal!nasodtak például a családi képvisclö 

és az ügyvezető igazgató közötti szen1élycs ellentétek 

kölcsönös pcrcskcdésig f~1jultak. Ennek az ú!datlan hely

zetnek az úllan1osítús \·czctctt \·éget 19~8-ban. 

- /(1·t:11 1·is::.011yok kiJ::.iJu. 1111!id u::. á!la111osltás 11rú11, 

(/!Ili 11c111csuk u rult{ido11osi struktúra 1·álto::.ásá1·a! járt. 

hane111 a tcn11c/Jsi és a kutatási pr<~/il tis::.tltá.'>·á1·al is. a1ni 

h;11ycgébcn leépiili:stjcle11tcff. hogyan le/11.:rctt a 1·á!lalat

ho::. l<!iúlisnak 11u1rad11i? f-/og_1·a11 lchcteH e::.r át1·és::.e/11i? 

- .\z Út\·észelésse! nen1 \·olt problén1a. 111.;-:n rákény

::-;zcrültünk. Hivatalból döntöttek. ezt cl kellett viselni. /\ 

h~ialitús viszont ~rdckcs dolog. i\ dolgozók lojálisak vol

tak a csa!údhoz. hiszen a húború előtti négy évtizedben 

azok a szociúlis 1negnyílvánulások és az a csalúdias lég

kör. an1elyCn Richter Gedeon oly sokat tett. tern1észctsze

ri.ilcg ercdn1ényczték. hogy a dolgozók rnegtisztcltctésnek 

tartották. hogy az ö tnunkavúl\a\ói lehetnek. Szükséges

nek érezték. hogy becsületesen dolgozzanak. hogy a csa~ 

lúdhoz hüek legyenek. és így richteres <linasztiúk is kiala

kultak a dolgozók körében. ,;\ közchnúltban, pl. a vúlla!at 

egyik alka\n1azottja hozott egy visszacrnlékczést, ainiböl 

kíderü!t, hogy családjúnak tagjai összesen 250 évet szol

gáltak a Richterben. i\ lojalitús tchút n1egvolt a család irá

nyába. /\111ikor a h3.ború és az azt követő esc1nényck kö

vetkeztében a család el\·esztcttc a vállalatot. a lojalitás 

töretlenül 1negn1aradt függetlenül attól, hogy 111ilyen gaz

dasúgi vag~y gazdaságpolitikai irúnyitús nlatt folyt az élet, 

dc 1nost 1nár ncrn a csa\úd. hancn1 a csalddtól függetlennt'. 

vált vállalat iránt. Ennek voltak 1negható n1egnyilvánulá

sai is .. L\bban az idöben. a1nikor a vú!lalat f"ejlesztését le

tiltották. 1negszerveztük, hogy a fizikai dolgozóktól kezd

ve a n1érnökökig és a kétkezi rnunkásoktól a titkárnőkig 

százas létszü1nú önkéntes gárda vüllalkozzon a gyár épi

tésére. és ennek jegyében hónapokon keresztül, n1inden 

szon1bat-vasárnap. el\cnszolgúltatás nélkül ústL1k az épli

lct alapjait. Persze a titkárnök tcljesítrnénye a vízhólyag

ok képzCsében ercd1nényescbb volt. 1nint a kitennelt föld 

n1cnnyisCgébcn. dc az összefogás a vállalat in:inti szolida

ritást ékesen bizony·itotta. Ennek híre 1nent és Vas Zo\tún 

is tudon1ást szcrLctt arról. h<.igy itt nülyen akció folyik. 
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ezért egy vasárnap délelőtt kijött n1egnézni, hogy 111i tör
ténik. Ezután elrendelte, hogy pénzt kell adni ennek a lel
kes társaságnak. 

- Végül i:·: ez a lojalitás akadályozta 111eg, hogyfelszá-
1110/ják i'Gg)' 111ás cégbe beolvasszák a vállalatot? 

- Egyérteln1ü. A1nikor kiderült, hogy a vállalat fej
lesztését letiltották, először kétségbe estünk és tanácstala
nok voltunk, inert nen1 tudtuk, hogy hogyan lehet ezt a 
övön aluli támadást kivédeni, de rájöttünk, hogy az az 
egyetlen esély, ha bizonyítani tudjuk, hogy a vállalat élet
képes. Ehhez rendkívüli teljesítményeket kellett produ
kálni, és a vállalat közössége egy e111berként törekedett 
erre. Nen1 nyugodtunk bele, hogy a vúllalatot 1ncgse1111ni
sítsék. 

-Én 1977-ben vége:te1n, de akkor 111ár a Richter ve
:::ető nzagyar gyógys=ergyár volt, iga:, hogy Kőbányai 
Gyógys=erár11gyár 11ére11. 

- Ez valóban így van, és lehet, hogy ez annak köszön
hető, hogy 1976-ban nyugdíjba n1enten1.,. A„ dinanlikus 
fejlődés, a1nit a Richter a forradalon1 után produkált, 
kie1nelkedett a gyógyszeripar átlagos fejlődéséből. 1\z a 
Richter, a111ely az állan1osításkor a hazai gyógyszeripar 
rangsorában a sor végére került azáltal, hogy a legna
gyobb értékét, a ne1nzetközi kapcsolatait a háború követ
keztében elvesztette, a het\·enes évek végére, nyolcvanas 
évek elejére valóban a 1nagyar gyógyszeripar legnagyobb 
vállalatává fejlődött. Ez több tényező eredn1énye. Első
sorban a vállalat hagyo111ányos innovatív törekvése lelhe
tő fel benne, de n1eghatúrozó volt a fejlődésben az, hogy 
akkor Varga Edit volt a vállalat vezérigazgatója. Ö a ldvá
ló szak111ai felkészültsége és vezetői adottsága 1nellett 
olyan ko1noly politikai háttérrel is rendelkezett, a1nely le
hetővé tette, hogy a tervgazdálkodás korlátjai között 1neg
tnkílja a fejlődés kiskapuit és kiharcolja az ehhez szüksé
ges pénzügyi hátteret. Ez a dina1nikus fejlődés viszont 
egyre több hitel felvételét tette szükségessé, inert ugyan 
nyereségesebbek voltunk, n1int a többi gyógyszergyár, dc 
ezt az akkori központi ideológia szerint elvonták, hogy a 
kevésbé nyereséges vállalatokat ebböl tá1nogassák. En
nek lett a következn1énye, hogy a rendszerváltáskor a 
Richter el volt adósodva, és a hatahnas hitelteher rendkí
vül nehéz helyzetbe hozta a vúllalatot, inert akkor ugrás
szerüen rnegnövekcdtek a ka1natok, s a vállalat gyakorla
tilag a csőd szélére került. 

- Elég ko111oly ga:dasági és politikai vita fO!yt akkor 
arról, hogy a gyógvszergyárakat hogyan privatizálják. 
VOit egy olyan teória, hogy a=ok11ak a gyáraknak. c1111e
!yeknek jó a kutatási f~jles:tési bázisuk és lehetőségük 
lenne arra, hogy egv konzolyabb tőkeinjekcióval tovább 
./ejliicljenek, elsősorban pénziitD'Í bej'ektetéfre \'an sziiksé
gük. azokat pedig, an1e{vek ezen a téren 11en1 állnak na
,g:-i·on jól, elsősorban s:::ak111ai be_fektetőnek kell nzajd elad
ni. Úgy tiinik, hogy a Richter privatizációja a::: ellíbbi kon
cepciót igazolja l'iss:a, nzert a tulajdonosváltás óta szak-

rnailag és ga=daságilag is un 1ább erősödött. Afe1111yirc 
1•0/I e= a kilencvenes évek elején, a cégen belli! Iis:::uín lát
ható stratégia'! 

- r\1nikor újra részvénytársasággá alakult a vállalat, a 
privatizáció új fejlesztési stratégiaként n1erült fel, ívii kez
dettől fogva féltünk a külröldi szakn1ai befektetővel való 
házasságtól, inert az a vélen1énye111, és ezzel nen1 vagyok 
egyedül, hogy 1nihelyst egy vállalat külfóldi, internacio
nális konkurens cég birtokába kerül, annak vazallusává 
válik, nlíután a vezetésben a inajoritást birtokló külfóldi 
v:illalat érdekei érvényesülnek. Mi ettől óvakodtunk. 
Ezért az első privatizációs kísérlet 1991-ben azt célozta. 
hogy a részvényeknek 1nintegy 30(~/~-a kerüljön külföldi 
tulajdonba, de lehetőség szerint ne nagy konkurens válla
lat birtokába. Ez a kísérlet akkor rneghiúsult, inert közbe
jött a szovjet gazdasúgi összeo1n\ús, s ezzel elvesztettük 
az export piac nagy részét, ráadásul a vúllalatot a tervgaz
dálkodúsból örökölt hatahnas hitelteher is sújtotta. 
Bogsch Erik vezérigazgató kinevezésével az új \\~zérkar 
kialakította az új stratégiát, a1nelynek sarkalc:Hos pontja 
volt egyrészt a vállalat pénzügyi stabilizúlása, tehát a hi
tclterhek relsz{unolúsa. 111ásrészt a piacgazdasúgba való 
beilleszkedés. Ennek érdekében a vúllalatot karcsúsítot
ták, a létszán1 egyhannadút fölszú1nolták. a gyógyszerter-
1neléshez ne111 közvetlenül kapcsolódó profilokat (pl. 
koz1netikun1, növényvédő-szer, úllatgyógyúszat) lcvú
lasztották vagy 1negszüntették, a kiszolgúló tevékenysé
geket (szúllítús. karbantartüs) kfi~kbe szcr\·ezték. és kiala
kították a vúllalat új fejlesztési stratégiáját. Ezt a sokrétü 
és nehéz feladattö1negct a Richter nagyon jól oldotta 111eg. 
és t:z elsősorban Bogsch Erik és a közvetlen 1nunkatúrsa
inak az érdcn1e .. ~\ leglátványosabb a kereskedein1i háló
zat és a ncn1zetközi kapcsolatok kiépítése volt. ahol 1nin
dent a nullpontról kellett kezdeni, n1ert addig a I'viediinpcx 
szervezte a külkercskedehnct. Először a FA.IZ területén és 
a szon1szédos országokban szervezte 1ncg a Richter a sa
ját kercskccichni húlózatát, 111ajd a 90-cs évek közepén út
vettc a nyugati kész-gyógyszer exportot ís, és attól kezd
ve sikeresen fCjlesztette a nyugat-európai ~s az a1nerikai 
piacait is. 

- Riclller Gedeon örökösef\'e/ 1·an-c a cégnek 1·alan1i
~ve11 kapcsolata? 

- Ez egy érdekes történet, ;.unit a húború előtti dolgok
kal kell kezdcne111. Szó volt korábban arról, hogy a vúlla
lat az első négy évtizedében családi vúllalkozásként n1ü
ködött, <unit Richter Gedeon szetnt'.lyesen irányított. Eb
ből a négy évtizedből egyet Richter szc111élyes szolgálatá
ban töltötte111 el. Netncsak tisztelte111 és szerctte111 öt. de 
azt hiszc111, hogy az ö sze1nléletének a hagyon1ányait is 
örökölte1n. Ezt a háború után próbáltuk tovább folytatni. 
Először 1944-ben Richter Lászlónak sikerült külföldre 
111enckülnie, aki 1945-től kezdve a 111cxikói leúnyvüllalat, 
1najci a Ne\v- 'lorkban létesített R_ichtcr képviselet útján 
próbálta segíteni az anyavállalatot, de ez a politikai hely
zet következtében 1neghiúsult. Ö soha többet nen1 jött ha
za. A felesége és az unokái l 945 nyarán távoztak külföld-
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re. attól kezdve a családdal 1negszakadt a kapcsolat. Rich

ter Lászlóné és az unokúk a 70-es években visszalátogat
tak iVlagyaror.szágra. é.s akkor sikerült visszaszerezniük a 
s\·ábhegyi villa egyik telkét. an1it elfelejtettek ú\lan1osíta
ni 1948-ban. Ebből vettek egy kis öröklakást és azóta 
n1indcn évben tvlagyarországon töltik a téli hónapokat. Én 
sze1nély szerint tartotta1n velük kapcsolatot. de a vállalat 

a rendszervúltásig ne1n. r\ 90-es években az örökösök pert 

indítottak a vállalat ellen a Richter név jogosulatlan hasz
nálata círné1L de ez egy rc1nénytclen kezden1ényezés volt. 

inert ne1n volt scn11ni jogalapja. Ennek okán alkudoz<is 
kezdődött a vúllalat ~s az örökösök között. a1ni végül az

zai zárult. hogy az örökösök visszavonták a pert. a válla
lat igazgatósága pedig 1néltányossúgból 111cgszavazott a 
kél unokúnak. vala1nint Richter László feleségének egy 
kis1nennyiségü részvényt. Ezzel helyre {tilt a békesség. 
s()t azóta az örökösök a vúllalatta! együtt ápoljúk a hagyo-
1nún.yokat. Részt vettek a gyöngyösi Richter patika és az 
ecsédi iskola 111úrvúnytúblújúnak a\'í.HÚsán. ott voltak a 
gy·{irban az alapító halálának 50. évfordulóján állított szo
bor avatúsán. a Sas patika fe!újítúsúnak és a 1núzeun1 
n1egnyitúsúnak az ünnepségén. 1negjelcntek a ccntcnúriu

ini ünnepségeken . .'\ centenúr!un1 alkalinúból hazalátoga
tott Richter Gedeon t'clc.ségének az unokahúga is f\'lexíkó
ból. aki a 30-as évek \'égén. 111int fiatal vegyész<loktor. 
kedves n1unkat.írsn1n \'Olt.'.!. vúllnl;:itnál. dc 111.:ír a húború 
elölt kiincnekü!t iVIexikóba. iV!ost nyílt alkalo1n arra. hogy 
ki.ízóst::n értékeljük a n1cxikói Richter vállalat és a nen1-
zetközi ;.;ztcroid ipar fél Cvszúzados történetC!. 

-- :\/ilyen jiit·(Yc lehel a cégnek? E::1 e/s()surhan a:i:rt 

kénlc:c111. 111crr a glohali:áció és a gyúg._1·s:criparra kiilú-

11úsc11 jcllc111:r'i integrácir!s Jú(1·a1110! drán1ai schcssl;ggcl 

l't..'lule:i út a piacot. (·'s e: a Richrerjú1'(!'iét is hL'.fl1(v,isu(ia. 

V'alóban döntö kérdés. hogy hol talúlja n1eg a helyét 
a Richter a globalizúló<ló világban. J·lúrorn k.Cpct tettein ki 
a szobú1n falúra. i\Z cgyík egy ! 90 l-ben készült fénykCp
fel\'éte!. ainely azt 111utatja be, hogy hogyan készítcttCk 
akkor a gyógyszerek.cl. 1\ n1úsik f"énykép szúz évvel ké
söbb. 200 !-bcn készült. a1nikor a gyógyszergyártó üze1n
ben. szkaL1nderben. túlnyo1núsos légtérben auton1<:1ta be
rendezéseket irányítanak. ;\ hanna<lik kép 2l01-ct ábrú
znlja. dc azon csak egy nag~y kérdöjcl lútható. En nen1 tu
dll!ll elképzelni. hogy 100 é\· 111úlva tni h;:sz. Ha csak azt 
a 66 évet extrapolú\0111, an1it a vúllalatnál töltötte1n eL ak
kor sen1 tudon1 elképzelni. hogy a technika 2067-ig ho
gyan fog alakulni. Dc ez a gazdaságpolitikai fcjlödésre és 
111ég fükozottabb 1né1iékbL'n .a hun1d.nu1n. a 111cntalitás fcj
!ödésére is vonatkozik, a1ni sajnúlatos tnódon ncn1 követi 
a technika dinan1ikus fejlődését cl!enkezö!eg. inkúbb \e

!t:!é hajlik. Ennek következtében f"é!ö, hogy a technika és 
a hu1nánu111 közötti olló sajnos ajövöbcn tovább nyílik, Cs 
hli,gy ennek 111i lesz az eredője. én ncn1 tudo1n. \ 1isszatér
ve az eredeti kérdésre. tehút hogy nii a Richter jövöje a 
gk1haliz{1ció kor::>zakában. a következöt gondolo1n. Leg-

fontosabb a hagyo1nánytisztelet. a1nely az ehnúlt évszá

zadban olyan 1nértékbcn összekovácsolta a vállalat kö

zösségét. hogy s'üátjának tekinti a céget, és ennek 1negf'e
lelően lelkesen. odaadóan. 1nindcn tudúsút és cnergiúját a 
fejlődésének a szolgúlatúba állítja. ;'\ n1ásik a szürkeállo-
111úny, an1ely egy évszúzad tapasztalatúra tútnaszkodik, 
korszerü. nc1n2etközi színvonalon 1nü\·eli a szak1nút. és 
töretlen innovatív kczde1nényczéssel keresi annak a lehe~ 

tőségét. hogy n1iképpcn tudja hatékonyan szolgálni az 
egészségügyet. Dc 1niutún a R.ichter sern tőkéje nagyságú
val. scn1 úrbevétclévcl, sen1 nyereségével. nern 1nérhetó 
össze a inai nndtinacionúlis Yúllnlato\.:kal. n1galn1as inno
vatív fejlesztéssel kell 1ncgtalúlnia a fcjlöclés útját. Ennek 

111cg\'an a lchetösége, inert elképzelhetetlennek tartorn. 
hogy· a világ gyógyszergyúrtúsút kizúrülag 1nultinacioná
lis nagy\'Úlla!atok oldjúk 1neg. ,~\ küzépvúllalatoknak is 
!c::>z a jöv(ihcn ::>zercpük. 

- Ll~ios hácsi.' J i.·g.1·l;s::111t;r11/iklü;1/l 1·ég::cll. dc cgés: 
t'•/efl'•hen gy(igys:ert;S::l'k kú:iill dolgo:off . .-/ gyógys::cn.'.·
s:ck tis:tc!ik ós l'Íis111crik ú11t. his:cn rógehhc11 1n;há11y 

1..;1·c11 keres:úil a: 1\IG>'T a/c/11úkc is 1·0/r, a kú::c/11níÍlha11 

fJt..'dig /ic1·á/us::r0Húk a :\!agyar Cf.r(Ígys::erés:eti Túrsosú:; 

s:c11útusáha. /Iogran ÍÚ{ja a s:ak11uí11kat'.' 

-- (iyógyszergyúrban töltl.itte1n az életetnet. !Vlegtanul~ 
tarn neincsak tisztelni és becsülni a gyógyszerész szak~ 

1nú1. hancn1 1nl:gprúbúltan1 beletanulni is. I\'len a vcgyt!sz
n1Crnöki képz.!s sok vonatkozásban Cs szcn1lélctCbe11 is 
különbözik a gyógyszerészctti.i!. Erre jó lehetösege1n adú
dott egyr~szt azért. inert ;.;zó1ntalan kívúló gyógyszeresz 
kollégúin. 1nunkatúrsan1 \·olt. akiktől sokat tanulta111. 

n1úsrCszt a gy'ógyszerész szak1na cininens vezéreivel, pl. 
Schulek Elt:1nér professzorral. \'agy \'égh .:\ntal protl:sz~ 

szorral is gyakran bt.:nsöséges kapcsolat. söt n1Lu1kakap
csulat alakult ki. Dc sorolhatn;:i1n tovúbb az enlinens 
g:yógyszcrész tt:hctségekct. akik a rnagyar g,yógyszerészct 
büszkest!gei. Ennek kapcsón a gyógyszerészek szak1nai 
tevékenységében is szerctte1n \'\dna ré;.;zt \'enni, dc sajnos 
erre sc1n adódott nagyon sok a!kaion1, inert a hosszú pú~ 
lyafut~·1so111 alatt le vot1a111 köt\·e a \·úUa!ati prl•hl~n1ákkal. 
Ezért enge1n n1eg!cpetésként ért 1nost a 1ncgtisztcltctés. 
hogy a j\„[agyar Gyógyszerészeti "l'úrsaság elnöksége a 
szcní.Ítus tagjai sorúba \'álasztott. .:\1nikor ezt a kitüntetést 
1negkapta1n. arra gondoltain, hogy ez a kczden1ényez~s jó 
dolog. inert alkahnat ad ;1rr:1, hogy a szenátus tagjai a ta
pasztalataikból va!a1nit út tudjanak adni a fiataloknak. l)c 
a 1negtiszteltctés cnge1n 1núr sajnos késön ért. K.úr. dc ha 
\·ab.unit tudok segíteni. szh·c::-;en ú!lok rendelkezésre. 

- Lajos hácsi.' A.-ós:611ú111 a hes:élgetést, és tis::ta s:h·
\'l„:Í kí1·ú11okj(í crú1. egl;S::.\·t.;gct, 1u1·úhhi hoss:1í é1·ekig tc-

1·(.,kc11_1·, h11!1h1g örcg„1·L;gct. 
f-/{111k(í Zoltán 
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