
RICHTER GEDEON

Kiállításunk célja megmutatni, hogy a magyar társadalom
milyen veszteségeket szenvedett közismert és tiszteletre
méltó teljesítményt nyújtó állampolgárai elpusztítása,
 illetve elüldözése következtében, akiket vallásuk, szár-
mazásuk vagy politikai nézeteik miatt taszított ki a
nemzet. A zsidótörvények, a német megszállás, a nyilas
rémuralom után, a deportálások során a halálmentekben
és a haláltáborokban, valamint a munkaszolgálatban
ígéretes tehetségek vesztették életüket. A kényszerû
emigráció is számos pályát tört ketté. Mindez közös
vesztségünk, pótolhatatlan hiányunk marad.

gyógyszerész, a Richter Gedeon Rt. alapító igazgatója, a modern hazai gyógyszeripar megteremtôje

Ecséd, 1872. szeptember 23. – Budapest, 1944. december 30.
1872. szeptember 23-án, Ecséden született. Szülei halála miatt 1873-tól árva gyerekként Gyöngyösön nevelkedett, ahol 1890-tôl gyógy -
szerészgyakornok volt. 1895-ben a Budapesti Tudományegyetemen gyógyszerész oklevelet szerzett kitûnô minôsítéssel. Két évvel késôbb
külföldre utazott és több európai gyógyszertárban és gyógyszergyárban tanulmányozta a gyógyszergyártás módszereit. 1901-ben meg -
vásárolta Budapesten az Üllôi út és a Márton utca sarkán a "Sashoz" címzett patikát, ahol organoterápiás gyógyszereket állított elô. 1907-
ben Kôbányán, a Cserkész u. 63 szám alatt felépítette az elsô magyarországi gyógyszergyárat, melyet vezérigazgatóként irányított. A gyár
elsô nagy sikere az 1912-ben szabadalmaztatott Kalmopyrin volt, a Hyperol nevû fertôtlenítô tabletta pedig az I. világháborúban kapott
jelentôs szerepet. Az elsô világháború kitörésekor már 24 gyógyszerszabadalma volt. A második világháború elején a gyár már öt
 világ részre kiterjedô képviseleti hálózattal és 10 leányvállalattal rendelkezett, 34 államban bizományi raktárt létesített. 1942-ben meg-
fosztották vezérigazgatói tisztségétôl zsidó törvények miatt, majd a gyárból is kitiltották. 1942-tôl bizalmas munkatársai útján
 otthonából illegálisan irányította a céget. 1944 ôszén a gyár tevékenysége szinte teljesen megbénult, Svájcba még távozhatott
volna, de nem akarta elhagyni vállalatát. Decemberben Richter Gedeont kivégezték a nyilasok, másokkal együtt a Dunába lôtték.
A világháború után az újjáépült Richter gyár Kôbányai Gyógyszerárugyár RG. Rt néven mûködött, ma Richter Gedeon Rt. Elsô  általa
kifejlesztett organoterápiás készítményét, a vérnyomást növelô mellékvese-hormon kivonatát (adrenalin), a Tonogensuprarenalét
még ma is használják a gyógyászatban.
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