
Egy norvég ács magyar nemesi címet kapott 

A minap kaptuk a meghívót a bécsi Udvartól, hogy 
ő császári és királyi felsége, nemesi címet 
adományozott az országos mérművek és más 
építkezések korszakos építő, tervezőjének 
Gregersen Gudbrand norvég ácsmesternek, aki már 
évtizedek óta hazánk megbecsült polgára. Az ügy 
pikantériája, hogy Gregersen úr, amikor a Magyar 
Királyságot választotta új otthonául, a magyar 
nemzet ama emlékezetes mozgalma zajlott, 
melyhez ő is utászként csatlakozott. A nemzeteink 
kiegyezése is arra mutand, hogy ez a kis emlék az 
életrajzában már nem befolyásolja, hogy ő császári 
és királyi fensége megbocsáttatván e „botlást”, a 
jelenkor nagy tetteire koncentrálva adja jutalmát. 

1. kép Lukács Béla kereskedelemügyi miniszter látogatása a Gregersen cég Máramarosziget– 
Körösmezöi építkezésénél. A baloldali kép jobbszélén Gregersen Gudbrand látható. 

Nemes Gregersen úr és munkásai a magyar közműépítkezések legismertebb szereplőivé váltak, 
hiszen ott voltak a tiszai és más folyóhidak megemelésénél, a mondott folyó szabályozási 
munkálatainál, a vasutak szerte szaporodását is köszönhetjük nekik! Gondoljunk csak a 
Szolnokot Debrecennel, a Budapestet a Dunántúllal 
összekötő vonalakra, vagy éppen Erdélyben a 
Máramarossziget felé folyó vonalra is melyek az ő 
munkásainak és tervezői zsenialitásának munkálataiból 
születtek.1 (1.kép) A nemesi cím kiérdemlésben 
bizonyára nagyot nyomott a latban, hogy az 1879-ben 
bekövetkezett sajnálatos árvízi eseményekkor – erről 
korábbi lapszámainkból már értesülhettek – melyek 
szinte eltörölték a délalföldi nagyvárosunkat Szegedet. 
S, az azt követendő újjáépítésben,2 melyhez rengeteg sok 
felindulás volt tapasztaland, még külföldi nagyobb 
városok és országok részéről is, e nemes embert is a 
munkálatok élére állíttatván3, azokat sikeresen 
absolváltatva befejezé. 4     2. kép Kubikosok az újjáépítésen 

Így e munkálatok nemes Gregersen urat méltán emelték az nagy nemeseink sorába, akik az 
ország építésében mindig is az élen járandanak. Kiemeljük, hogy a mindig szerény modorú új 
nemes honfipolgárunk törekvéseket tesz a magyar nyelv szövevényeinek elsajátítására is, pala 
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4 https://index.hu/tudomany/tortenelem/2017/04/02/a_norveg_acs_aki_uj_hazat_valasztott/  



táblája, mindig tele írva magyar szavakkal, melyeket folyamatosan sajátít el5, példája lehet 
ezzel más, nemzetünkhöz tért, idegen uraságok számra is. S, még eközben arra is felhívandjuk 
becses olvasóink figyelmet, hogy a rábízott pénzeszközökkel és emberi erőforrásokkal mindig 
is mértékkel bánva élt.  Az előbbivel teljesen elszámolt, még okot se adva a napjainkban is oly 
sok helyen megbúvó és lappangó pénzügyi machinációk és okoskodások elterjedésének.6 
Megértette a szegény kubikosok sorsát,(2. kép) akik talicskájukkal kevés pénzért tesznek nagy 
szolgálatokat e hazának, de közben saját vállalatot is épített, melyet példamutatóan igazgat. A 
kubikos munkásait is gondosan azok bandagazdáival egyeztetve7 válogatta ki, s ezek a már több 
országos hasznosságú munkában edzett emberek, sikeresen követték elképzeléseit. Számukra 
még kis kalyibákat is építtetett,8 hogy azok a munkájukat becsesebb körülmények között 
végezhessék. Elsőre hát kedves olvasóinknak bár meglepetésként hathatott, hogy e norvég 
vállalkozó mestert ily megtiszteltetés érte, de a fentiek ismeretében azt gondoljuk bárcsak 
minden jó nemesembere, hasonlatos cselekedet által jutott volna az armálisához országunknak, 
akkor az most, még virágzóbb képet adna, mint azt jelenünkben láthatjuk. 
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