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az eklézsia); mint a vidéki református templomokból, 
ebből is a puritánság nagy pozitív élménye árad, 
a hitvalló egyszerűségé, amely a történeti formák 
változásain keresztül talán legbensőbb, örök lényege a 
reformációnak.

Néhány lépéssel kijjebb a Duna felé egy más vallás 
és más stilus érdekes egyvelege állítja meg a sétálót: 
empire zsinagóga. Korinthusi oszlopok a homlokzaton, 
belül akanthus díszítések és középen négy klasszicizáló 
oszlopon négy napoleoni sas - épült 1820-ban. Majdnem 
Pollák Mihály építette meg, a Nemzeti Múzeum meste-
re, aki szintén pályázott, de a hitközség óbudai építészre 
akarta bízni a munkát és Andreas v. Landherr végezte 
el a legmodernebb ízlés szerint. Erősebbnek bizonyult 
a korszellem és alkalmazkodóbbnak a lélek, hiszen ősi 
zárkózottságából ilyen teljesítményekkel nyúlt át az álta-
lános emberi felé. Nem mintha emancipálódó igénye lett 
volna; több volt egyenjogúnál, autonom volt. Az óbudai 
zsidóság a legrégibbek egyike az országban és az idők fo-
lyamán nemcsak önálló hitközséggé, de önálló politikai 
testületté is fejlődött. Bírákat választott, a közigazgatást 
maga végezte, később büntetőjogot is kapott, botoztatott 
és börtönt szabott ki. Átiratokban érintkezett a megyei 
és városi hatóságokkal, élt rendben és megelégedetten a 
mesterségének és szaporodott. 1135-ben az első ismere-
tes összeíráskor 201-en éltek itt, jobbára kereskedők, de 
köztük egy bohóc is. 1802-ben már 2214 lelket számoltak 
és a század közepére a katholikusok után ők voltak a leg-
erősebbek Óbudán. Gazdagok is voltak és kuporgatók, 
kölcsönökért messze földről hozzájuk fordultak. Totisz 
aranyműves pénztárkönyvében, amit most múzeumuk 
őriz, a harmincas években felvonulnak az erdélyi arisz-
tokrácia legszebb nevei.

A magyar ancien régime! Az olyan kisváros, mint 
Óbuda is résztvett a rendiség nyugodt vérkeringésében, 
amely a fűtött izgalmat, a lendületek lázát nem ismer-
te, de egyenletes melegével megtartó és éltető volt. Az 
ellentétes erők csodálatos egyensúlyban olvadtak össze 
benne; arisztokratikus volt, de az úr földközelben élt, 
patriarchális gonddal hajolt birtoka fölé, ahol minden az 
övé volt, az emberek teste-lelke, ám az ápolás, fejlesztés, 
nemesítés feladata is. A Zichyek szépített Óbudája ki-
csiben az akkori Magyarország, amely bizalommal várt 
irányítást uraitól. És akik fejet hajtottak, mégsem érezték 
a szabadság hiányát. Helyi jogszokások, kialakult hagyo-

mányok és színek, önálló szervezetek tömege szolgálta 
a nélkülözhetetlen változatokat az egységben, a szabad 
lengéseket, amelyek mégis egyetlen, hatalmas összete-
vőben tudtak egyesülni; református különállás és zsidó 
önállóság megint csak mutatók az országos képből, ahol 
rendi kiváltságok feszültek szembe királyi abszolutiz-
mussal, vármegyék a birodalommal, városi előjogok a 
központosító hatalommal, zárt tájegységek az országgal, 
külön egyéniségű nemzetiségek a közös állammal, írói 
erőfeszítések a latin közigazgatással, faji ösztönök Bécs 
mágiájával, kurtanemesek udvari mágnásokkal, kuruc 
indulatok labanc észjárással, röghöz kötöttség a világ 
műveltségét bebarangoló szellemmel és a kettő elválaszt-
hatatlanul együtt jelentette a nemzetet. Az intézmények 
helyi gyökerekből sarjadtak ki és Habsburg-céloknak 
igyekeztek megfelelni, lokálpatriotizmus és dinasztikus 
elv fért meg békésen egymás mellett. Mint óbudán a há-
zacskák és a barokk kastély, a szükséges szegénység és 
az illő fényűzés. Óbuda - királyi birtok, egyházi birtok, 
grófi birtok; a kihunyó rendiséggel, amely rongyait is 
megnemesítette, kilobbant az ő kis életereje is.

Jött már a tizenkilencedik század és a méltóságos 
Buda, szárnyaló Pest mellett Óbuda csak a hamupipő-
ke szerepét játszhatta. A történelmi események elke-
rülték és a nagyvárosi láz is nyomtalanul suhant el fe-
lette. A biedermeier csak a Császárfürdőig jutott, 
megteremtve a platános udvart, dámák kedvenc sétahe-
lyét; az óbudai földszintes házak közé nem került többé 
műemlék. Az ipari forradalom gyárkéményekkel szórta 
tele, mégsem tudta megfosztani falusiasságától, nem 
torzította kietlen külvárossá; a munkáslakások kertek 
közepén voltak és a szőlősgazdák lépésenként adták fel 
földjüket. A nagy elmaradottság adta meg Óbuda ízét; a 
milléniumi gőgös Budapesthez tapasztva is megmaradt 
kisvárosnak, a kávéházak ragyogásában a kiskocsmák 
lelőhelyének, fényes kirakatok között a csöngető boltaj-
tók mentsvárának. Girbe-görbe utcái úgy dobálják a vil-
lamost, mintha még mindig nem nyugodtak volna bele 
a technika fejlődésébe. Az írók közül Krúdy Gyula sze-
rette, legérdekesebb lakója megelevenedett Krúdy-re-
gényhős, a kiscelli kastély titokzatos ura. Vágya, remé-
nye, jövője, új életének záloga egy el nem készült híd, 
amit mindig ígérnek neki és amit talán sohasem fog 
megkapni.

(Nyugat, 1935, 5. szám)

Tisztelt Szerkesztőség!
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Az Óbudai Anzikszot, kerületünk igen színvonalas 
kulturális magazinját nemrég az interneten fedeztem fel, 
majd később nagy örömömre hozzájutottam egy nyom-
tatott példányhoz is, mégpedig a 2016 tavaszi számhoz. 
A felfedezés óta az internet jóvoltából sikerült átbön-
gésznem az eddig megjelent számokat, és mondanom 
sem kell, hogy a magazin színvonalas kiállításával és 
tartalmával nagyon kellemes meglepetést okozott. Olva-
sása nagyon sok örömteli percet jelentett számomra.

Ebben a tavaly megjelent tavaszi számban olvastam 
a dr. Pintér Endre orvos professzorral készített kitűnő 
interjút, amelyben a professzor úr tartalmas életútjának 
ismertetése során nagyon kedvesen megemlékezett csalá-
dunkról, a Berg famíliáról is, megemlítve, hogy családja-
ink több mint egy évtizedig éltek együtt a Remetehegyen 
egy komfort nélküli bérelt villában, a mai Kolostor úton.

Ez a remek interjú és Pintér professzor úr személyes 
biztatása volt az, ami miatt ezeknek a soroknak írásába 
kezdtem. Közel 140 éve él, illetve élt a családunknak hét 
generációja folyamatosan Óbudán, amit mi mindig szű-
kebb hazánknak tekintettünk. Számos családtagunk itt 
született, és itt is nyugszik az Óbudai temetőben. Életünk 
mindig szorosan kapcsolódott Óbudához. Ezzel a néhány 
sorral a családunk és szeretett Óbudánk közötti kapcso-
latról szeretnék röviden megemlékezni, és néhány vonat-
kozásban csatlakozni Pintér professzor úr gondolataihoz.

Igazában nem is a Berg család tekinthető eredeti óbuda-
inak, hanem a Rainprecht család. Rainprecht Sándor volt az 
ükapánk, akit családon belül mindenki katona Ópapaként 

emlegetett. Ő valószínűleg az 1880-as évek elején került 
Óbudára. A szabadságharc leverése után Ópapát besoroz-
ták az osztrák hadseregbe, és az akkori szokás szerint a 
Monarchia tartományaiban ide-oda helyezgették. Arány-
lag fiatalon valami kisebb csatában nagyon kitüntette ma-
gát, és az egyszerű őrvezetőből egyszerre hadnagy lett. A 
sok helyezgetés közben egy ideig Olmützben állomásozott. 
Akkor a katonákat magánházaknál szállásolták el, és ő egy 
fegyverkovács házában lakott. Megszerette és feleségül 
vette a család 18 éves leányát, Dietl Klementinát. Ómama 
mint fiatalasszony mindenüvé követte az urát. Az asszo-
nyok szekereken tanyáztak, míg a férfiak egy-egy csatát 
megvívtak. Solferinónál is ott voltak 1859-ben, amikor az 
osztrák császári haderő csatát vesztett és visszavonult.

Az 1880-as években Ópapa már gazdasági tiszt volt, 
őrnagyi rangban. Évtizedeken keresztül a mai Kiscelli 
kastélynak, akkor még katonai raktárnak, kaszárnyának 
volt a parancsnoka. Legnagyobb lányuk, Klementina fér-
jével, Grohmann Artúrral (dédszüleim) és gyermekeikkel 
ott lakott, és ott laktak Ópapa többi gyermekei is. Egy tíz-
szobás folyosó állt a család rendelkezésére, egy ebédlő, a 
többi szoba pedig a házaspárok, illetve a gyerekek háló-
szobája volt. A folyosó végén volt a konyha és a cselédszo-
ba. A konyhában pedig mindig tanyázott egy-egy baka az 
Ágneske nevű cselédlány jóvoltából. Ópapa nyugdíjazása 
után költözött a család a kaszárnya aljában lévő mai Tég-
la utca (akkor Fényes Elek utca, ma Gelléri Andor Endre 
utca) egyik házába, majd pár év múlva átköltöztek a Kis-
korona utcába, dédszüleim pedig a Bécsi út 171-be.
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és abból a pénzből tartotta fenn magát, amit a gimna-
zista fiúk magánórák adásával kerestek. Akkor egy órá-
ért 80 fillért, jó esetben 1 pengőt fizettek. A fiúk délben 
hazarohantak ebédelni, aztán este 7–8-ig nem lehetett 
őket látni, rohantak egyik tanítványtól a másikhoz. 
Hogy mikor tanultak, rejtély ma is, de azért mindig 
mindegyiknek vastag betűvel volt szedve a neve a gim-
náziumi évkönyvekben.

Nagyszüleim 1941-ben költöztek el a Remetehegyről, 
és a ’70-es években bekövetkezett halálukig nagy szere-
tetben már Pesten éltek. 1980-ban, 37 éve pedig én költöz-
tem feleségemmel és lányaimmal Óbudára egy lakótele-
pi lakásba, gyakorlatilag majdnem ugyanarra a helyre, 
ahol annak idején nagyszüleink éltek. Felmenőinkhez 
hasonlóan mi is nagyon szeretünk itt élni Óbudán, Kis-
cellen. Legkisebb lányom és később unokáim többsége 
már itt, Óbudán született, a Margit kórházban.

A tanulás és oktatás is nagyon sok szálon fűz minket 
Óbudához. A Kiscelli úti iskolában, az Árpád Gimnázi-

umban tanultak apámék, szintén a Kiscelli úti iskolá-
ban tanult az én három kislányom, sőt nagyon sokáig itt 
volt nyelvtanár a feleségem is. De nagybátyám, dr. Berg 
Károly felesége is tanított ebben az iskolában éneket az 
’50-es években. Másik nagybátyám, dr. Berg Pál pedig 
sokáig volt szeretett tanára az Árpád Gimnáziumnak. 
Hogy ez a szép hagyomány ne szakadjon meg, jelen-
leg középső kislányom, Piroska dolgozik a kerületben 
az Óbudai Gimnázium nyelvtanáraként. Feleségem pe-
dig a Meggyfa utcai nyugdíjas klubban tanít angolt, és 
a Csobánka téri református gyülekezetben is tevékeny.

Ez a néhány gondolat jutott eszembe dr. Pintér Endre 
professzor úr helytörténeti és családi visszaemlékezésé-
hez kapcsolódva, amelyet természetesen még sokáig 
tudnám további részletekkel bővíteni. Szerkesztőségük-
nek az Óbudai Anziksz kitűnő példányaihoz családunk 
nevében őszintén gratulálok, és további eredményes 
munkát kívánok!

Üdvözlettel:  BERG TAMÁS

Klementina dédmamának 1885-ben volt az esküvő-
je Grohmann Artúrral. Házasságukból három gyerek 
született, köztük nagyanyám, Grohmann Irénke 1887-
ben. A fiatal hadnagy, mivel feleségének nem volt hozo-
mánya, kénytelen volt a hadsereget otthagyni, és mint 
postatiszt helyezkedett el. 1891-ben született fia, Artúr 
szintén postatiszt lett, és hosszú évekig a Kiscelli utcai 
postahivatalnak volt a vezetője.

A XIX. század végén és a XX. század elején az ak-
kori ipar-kereskedők, így Berg Heinrich dédapámék 
sem utaztak el külföldre vagy vidékre nyaralni, hanem 
kibéreltek egy villát Budán, ahonnan a férj naponta be-
járhatott az üzembe vagy boltba, miközben a család va-
kációzott. Nagyapám, Károly 19 éves lehetett, amikor a 
Doberdó úton a későbbi Schmidt kastély, az akkori ka-
szárnya közelében béreltek villát a család számára. Itt 
ismerkedtek meg nagyszüleink egymással, és attól fog-
va állandóan együtt voltak. Nagypapa a jogi karra járt, 
azonban a végső államvizsgát már nem tette le. Közben 

vagy utána bevonult az önkéntes évét leszolgálni. Egy 
huszárszázadhoz került.

Kilenc évi udvarlás után került sor az esküvőre a 
Doberdó úti kápolnában, 1911. február 25-én. A család em-
lékei szerint gyönyörű tavaszi nap volt, a kora délelőtti eskü-
vőre Nagymama fehér menyasszonyi ruhában ment, kabát 
nélkül, olyan meleg volt. Még ebben az évben férjhez ment 
nagyanyám húga, Mária is nagyapám katona bajtársához, 
Schlauch Lőrinchez, aki nagyszüleim házasságkötésekor 
ismerte meg jövendőbelijét. Az ifjú férj is óbudai lakos lett, 
Máriával a Lajos utcába költöztek.

Grohmannék lakást béreltek Nagymamáéknak köz-
vetlenül a kaszárnya mögött, a Remetehegy 1911 hrsz. 
kertben, a Nina lakban, ahol később egy másik lakásban 
dr. Pintér Endre családja is lakott. A ’30-as években lett 
az utca Kolostor út, addig helyrajzi szám alapján azo-
nosították a telket. A ház már nem áll, 1945-ben lebom-
bázták. Ebben a házban nőttek fel a gyerekek, akikről 
dr. Pintér Endre megemlékezett. 1912-ben született Pál, 
1913-ban Károly, majd 1915-ben édesapám, Artúr és a há-
ború után, 1920-ban Mária.

1914-ben tört ki a világháború, és Nagyapának szinte 
az első napon be kellett vonulnia tartalékos hadnagyként. 
A háború alatt nagy szerencséje volt. Elég hamar az ezre-
des segédtisztje lett, majd 42 hónap frontszolgálat követ-
kezett. Mint ezredsegédtiszt a tényleges hadműveletek-
ben közvetlenül nem vett részt, talán ez mentette meg az 
életét. Nagymama számára pedig ez volt életének egyik 
legnehezebb időszaka, amikor a család ellátásáról és a há-
rom kisfiú neveléséről egyedül kellett gondoskodnia.

1919-ben az utolsó vonattal Nagypapa szerencsésen 
visszajött a háborúból, de aztán kezdődött az újabb harc, 
amelyet most már közösen vívtak a mindennapi megél-
hetésért. Az infláció alatt még csak ment valahogy, majd 
jöttek egymás után az állástalanság évei, egyik elvitte az 
ezüst evőeszközt, a másik a zongorát, a harmadik pedig 
Nagymama kis ékszerét.

A gyerekek a Kiscelli utcai elemi iskolába jártak, 
majd a fiúk útja innen a Zsigmond téren lévő Árpád 
Gimnáziumba vezetett, ahol később kiváló eredménnyel 
érettségi bizonyítványt szereztek.

Az 1928–1932-es, évekig elhúzódó gazdasági válság 
a családra is ismét igen nehéz napokat hozott, mivel 
Nagypapa nagyon hosszú ideig nem kapott állást. Ez 
alatt az időszak alatt a család rendkívül szerényen élt, 

Rainprecht sándor és dietl klementina
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