
GREGERSEN HUGÓ 
ÉS LUX ALICE 

ÉPÜLETEK DOMBORMŰVEK  ÉS EMLÉKEZÉS 
 
A Scripts people live című könyvben olvastam a 70-es évek-
ben, hogy még mesterségek is öröklődnek, nagypapákról 
unokákra szállnak a gének.  

Gregersen Hugó nagypapája, Gudbrand Gregersen, mint ács 
érkezett Magyarországra 1848-ban, Modum Badból, Norvé-
giából. Kitanulta az építőmesteri szakmát és nem csak, hogy 
híres ember lett, hanem Budapest egyik leggazdagabb adófi-
zető polgára a 20. század elején. Számtalan nagy projekt, -a 
Lánchídhoz kapcsolódó Alagút, az Opera és rengeteg más 
alkotás kapcsolódik nevéhez.  Szeged városát védőgáttal 
mentette meg a Tisza árvízétől. A magyarok mellett is kiállt 
az 1848-49-es szabadságharcban. 

 

Gudbrand Gregersen palotája a Lónyai utcában 

(Fotó: Csángó Péter, 2017) 

Ebben a palotában fogadta és látta vendégül Gudbrand Buda-
pestre látogató világhírű honfitársát: Ibsent. Itt működött 
harminc éven át, a norvég kereskedelmi konzulátus. 
Gregersen Hugó itt lakott az 1950-es években. 

 

 

 

 

 

 

Gudbrand 
Gregersen em-
léktáblája. A 

Lónyai utca pa-
lota falán látha-

tó. 

(Fotó: Csángó 
Péter) 

 

Ennek alapján szinte várható volt, hogy az unoka, Gregersen 
Hugó szintén építész pályára lépjen.  

      Az 1. világháború, a hatalmas területi és népességi vesz-
teségek után, Magyarország újjáéledt az 1930-as években. Új 
stílusra volt szükség, ez az új művészeti kifejezés, az art 
deco, Franciaországban, Németországban, Ausztriában, az 
Egyesült Államokban és Magyarországon is megjelent. 

      A globális art deco több forrásból táplálkozott, a klasszi-
kus, a kortárs és az egzotikus elemekből. Az 1920-as évek-
ben főleg ornamentika, később pedig vonalak jellem-
zik.  Saági Gregersen Hugó József 1889 július 16.-án szüle-
tett Budapesten. A nemesi címet Gudbrand Gregersentől 
örökölte. Építész, festőművész, ki Münchenben tanult, és bár 
diplomáját nem honosította, mind a Mérnöki Kamara, mind a 
Magy. Mérnök- és Építész Egylet 1932-ben felvette tagjai 
sorába.  

      A főváros egyik elismert bérházépítője lett, 1945 előtt 
több mint 20 bérházat és villát épített, 1945 után több mint 
20 tervet készített, ezek nagyobb része meg is valósult. Fon-
tosabb tervezései, lakóházak: Ráth György u. 36. (1929), Kis 
János altábornagy u. 32. (1932), Böszörményi út 17. (1933), 
Móricz Zsigmond körtér 6/8/10. (1934), Fő u. 37/c (1936), 
Bem József u. 24. (1936), Pozsonyi út 41. (1937), Alkotás u. 
9. (1938), Árpád fejedelem útja 56. (1934); középületek: 
Központi Statisztikai Hivatal helyreállítása és új könyvtára 
(1945-48), Debreceni Penicillingyár (1950), hűtőházak Ka-
posvárott, Győrben, Debrecenben (1951-52), a bp.-i Divat-
csarnok átalakítása (1956), a bp.-i Gundel étterem újjáépítése 
(1957). 

      Az art deco stílusban a fővárosban épített házait felesé-
gével Lux Alice (1906-1988) szobrászművésszel közösen 
alkotott figurái díszítik. Ezeknek témái görög-antik, de mint-
ha lenne benne norvég inspirációjú tengeri mitológia is.         

      Lux Alice 
Bustyaházán 
(ma Bustino, 
Ukrajna) szü-
letett, 1906-
ban. 1926-31: 
Országos 
Magyar Ipar-
művészeti 
Iskola 
(kisplasztika), 
mestere: Lux 
Elek. Rómá-
ban járt tanul-
mányúton. 
1934: Nem-
zeti Szalon 
kitüntető elis-
merése; 1936: 
Brüsszeli 
Világkiállítás 

aranyérme; Szinyei Társaság kitüntető elismerése; 1937: 
Párizsi Világkiállításon két aranyérem és egy ezüstérem; 
1940: Milánói Iparművészeti Triennálé aranyérme. Épület-
plasztikái főként férje, Gregersen Hugó építész alkotásait 
díszítik.  

Budapest, Fő utca 37 Fotó: Csángó Péter,  2017 szeptember 
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A Fő utca 37C a Budapest Fővárosi Takarékpénztár számá-
ra készült épület homlokzatán láthatóak a „vonalak” melyek 
a 30-as években felváltották az ornamentikát, és egy dom-
bormű.  

 

Budapest, Fő utca 37C Fotó: Csángó Péter 

     Gregersen Hugó tervezte a földszintjén üzleteket is befo-
gadó lakóházat a Budapesti Székesfővárosi Takarékpénztár 
számára. A házaspár már több épületen dolgozott együtt, 
így férje felkérte Lux Alicet hogy ide is készítsen épületdí-
szeket. Két mű készült a homlokzatra, a tizenkét alakos Asz-
szonyok a kútnál, és az egy alakos Nő korsóval című alko-
tás. 
 
      Részlet Lux Alice és férjéről Gregersen Hugóról szóló 
cikkből amiben az alkotásról esik szó: „...Olyan jó érzés - 
tudja -, amikor megyek az utcán, és ez is a mi gyermekünk, 
meg az is. Amikor a temetőbe megyek ki, hozzá, akkor le-
galább három,... nem is! négy! Négy ház is van, ami mellett 
elmegyek, és ami közös munkánk. Ez volt a mi életünk. 
Miért kevesellném! A legjobban a Fő utcai házat szerettük, 
amelyik a Szent Anna templom mögött áll. Rajta van egy 
reliefem, aminek a terrakotta változatát Amerikában és Pá-
rizsban is kiállították. Kaptam is rá egy aranyérmet. Asszo-
nyok a kútnál a címe. Amúgy ez a kedvencem. Talán mert 
benne van az ifjúságunk? Meg Olaszország. És ez a kettő 
ugyanaz. Palermo mellett láttuk ezt a relief centrumában 
levő motívumot. A kutacska a monrealei középkori kolostor 
kerengőjének szélén állt. Hát, profán gondolat volt persze! 
Mert az eredeti kút körül aligha kerenghettek ilyen sudár és 
lenge öltözetű asszonyok! Inkább szerzetesek. Ha csak az 
ördög nem incselkedett velük. Ez, látja, a legkedvesebb 
munkám...” 

Forrás: Saját- Budapest folyóirat 1981/6, 21.oldal 

 

      A Fő utcától a Duna mentén először kicsit északra hala-
dunk, majd balra kanyarodva elérjük a Bem József utca 24-
et. E ház kapuja is jellegzetes. Az állatövi jegyek között sze-
repel a bika, a rák, az oroszlán és a vízöntő, meg magát a 
házaspárt abrázoló relieff.  

 

Lux Alice domborműve: Budapest, Bem József utca 24. 

Fotó: Csángó Péter, 2017 szeptember 

 

Budapest, Bem József utca 24 

Fotó: Csángó Péter 2017 szeptember 

 

A ház oldalán Hermesz, a kereskedelem istenének szobra, 
míg a homlokzatot dekoratív, virágmintás kőpárkány zárja.  

      A séta következő stációja az egész közeli Margit körút 
69. Gondoltam be is megyek a házba. Egy szimpatikus hölgy 
beengedett és igy az interiőrt is megnéztem. 
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Budapest, Margit körút 69. 

Fotó: Csángó Péter, 2017 szeptember 

Az eddigiek közül talán e háznak a legcsodálatosabb a 
domborműve, valószínű azért is, mert épségben maradt. 
Egy android figura mellett két varázsos tengeri csikó 
mely maritim motívumként akár görög, akár norvég ihle-
tésű is lehet. Lux Alice műve. 

 

Lux Alice domborműve: Budapest, Margit körút 69. 

Fotó: Csángó Péter 2017 szeptember 

  

Mivel sikerült a lépcsőházba is bemennem, ott a korlátot díszí-
tő delfint láthattam.  

 

Delfinmotívum a Margit körút 69 lépcsőházában 

Fotó: Csángó Péter 

A szépen tartott ház bejárata feletti fríz is különleges, virág-
motívumokkal élénkít. Már ez is vidámságot sugároz.  

 

A Margit körút 69 bejárati fríze virágmotívumokkal. 

Fotó: Csángó Péter 

      Az utolsó, Gregersen Hugó műépítész által tervezett ház a 
Pozsonyi út 41. Ennek homlokzatán 5 figurát, a görög mitoló-
gia Meduszáját, két oroszlánt és két sárkányt láthatunk. A ka-
pu jobboldalán Gregersen Hugó nevét megörökítő tábla.  
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Budapest, Pozsonyi út 41 (Herzen utcából van a bejárat).  

A dombormű Lux Alice műve 

Fotó: Csángó Péter, 2017 szeptember  

 

Pozsonyi út 
41 sz. ház 

falán Merkur, 
a kereskede-
lem istene. 

Saági 
Gregersen 

Hugó és neje 
Lux Alice 

síremléke a 
Nemzeti sír-

kertben 
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