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Báró Berg Gusztáv (1828-1903) Lauterbergben született. Kiváló minősítéssel tett 
államvizsgát, bányamérnök lett. Ismert mérnökké lett, a steierdorfi kőszénbányák igazgatója, 
majd Bécsbe került, s a bányák vezérigazgatóságában lett a bányaügyek referense. 1864-ben 
átvette a kapuvári uradalom vezetését, ellátta az uradalmat kellő számú és minőségű épülettel. 
1870-ben iskolát építtetett Öntésmajorban. Aktívan közreműködött a Hanság mocsarainak 
lecsapolásában. Nevéhez fűződik a Szegedi csatorna kiépítése a Kis-Rába alá épített 
szifonnal, a Vallai csatorna kiásatása, a Fertő-csatornába épült duzzasztózsilip építése is. 
1872-ben ő kezdeményezte a Sopron megyei Első Takarékpénztár létrehozását Kapuváron, 
melynek elnöke lett. 1874-ben megalakította a Kapuvár-Gartai Önkéntes Tűzoltó Egyesületet, 
s első elnöke lett. Az 1876-ban megnyílt Győrt-Sopronnal összekötő vasútvonal egyik 
kivitelezője. Szorgalmazására 1877-től hetivásárt rendeznek Kapuváron. 1879-ben 
Székesfehérváron mutatta be a Kapuvári Uradalom eredményeit, ahonnét kitüntetésekkel 
érkezett haza. 1880-ban keskenyvágányú vasúti összeköttetést létesített Kapuvár és Öntés 
között. 1881-ben az ő tevékenységének eredményeként Kapuvárra helyezték a Járási 
Telekkönyvi Hivatalt. Kezdeményezésére jött létre 1882-ben a Kapuvári Kaszinó Egylet, 
melynek ő az első elnöke. Saját költségén alakíttatta ki a Kaszinó-termet a nagyvendéglő 
épületében. 1883-ban nagyszabású gazdasági kiállítást szervezett Kapuváron. 1883. február 2-
án szerezte meg a magyar honpolgárságot. 1883 decemberében Ferenc József uralkodótól 
megkapta a harmadosztályú vaskoronarend kitüntetést. Az ő elnökletével működő bizottság 
munkájának eredményeként 1884. október 14-én megnyílt a polgári iskola. Az ő 
szorgalmazására készült el az új iskolaépület 1889-ben. Részese volt az iskola előtt fúrt artézi 
kút, Kapuvár első artézi kútjának létesítésében is. 1885-ben sikeres munkát írt a 
vámszerződésről. Egyike volt azoknak, akik már 1882-ben felvetették egy kapuvári 
közkórház létesítésének gondolatát. A kórház 1887. január 26-án kezdte meg működését. A 
megalakult Kórházbizottság elnöke lett. 1890-ben alapította a veszkényi tehenészetet, ahol 
hazánkban először alkalmazták az önműködő itatókészüléket. Mintagazdaságaiban sok kiváló 
gazdát nevelt hazánknak. 1900-ban jelent meg az Esterházy Miklós herceg kapuvári 
uradalmát bemutató tanulmánya, melyet a Párizsi Világkiállításra készített, ahol kiállított 
terményeivel Grand Prix díjat nyert. 1901-ben a francia kormány érdemei elismeréseként a 
becsületrend tiszti keresztjével tüntette ki. 1898-ban állatdíjazással összekapcsolt országos 
kiállítást szervezett Kapuváron. Utakat építtetett, irányította a malom rekonstrukcióját, az 
uradalom egyes helyszíneit telefonvonallal köttette össze, bejegyeztette az öntési gazdasági 
szeszgyárat. 1902-ben Lukácsy Lajos gartai szobrászművész mellszobrot mintázott róla. 
1903-ban új, korszerű és jól felszerelt kisdedóvót építtetett, melyet a városnak adományozott.  


