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Bevezetés

Ha valaki a századfordulón a torontáli háziiparról beszélt, elsősorban a mű
szövőkre és a híres torontáli szőnyegre gondolt, amely azóta fogalommá vált; a 
lexikonokban külön címszóként szerepel.

A  XIX. század végén és a XX. század elején nagymértékben fellendült a to
rontáli szövőipar, s ennek eredményeként egy művészileg átgondolt, a népi mo
tívumok hagyományait tiszteletben tartó iparművészeti termék jött létre. Eleinte 
a nagybecskereki szövőtanműhelyben készítették, de 1894-ben nagyipari előállí
tása is megkezdődött a Torontáli Szőnyeggyár Rt.-ben. A torontáli szőnyeg fény
kora Streitmann Antal festő, iparművész és gimnáziumi rajztanár nevéhez fűződik, 
az ő művészi munkája nyomán jött létre az a metamorfózis, amely a hagyomá
nyos szőtteseket mindössze néhány év alatt Európa-szerte ismert iparművészeti 
termékké változtatta. Könyvem a torontáli szőnyegkészítés fénykorával, illetve a 
mai Bánát területén a múltban kialakult szőnyegművészettel foglalkozik. Azt a 
negyed századot (1879-1904) vizsgálja, amely Streitmann Antal Becskerekre ér
kezésével kezdődött, és Kovalszky Sarolta németeleméri szövőnő műhelyének 
bezárásáig, illetve a gödöllői művésztelep megalakulásáig tartott.

A  századfordulón a szőnyegszövés sem volt mentes az új művészeti irányzatok 
hatásától. A szecesszió a múlt század utolsó éveiben a bánáti szövőműhelyekben 
is jelentkezett „stilizált szövésminták” alakjában, ahogyan akkoriban nevezték. 
Két központban készültek szecessziós szőttesek, Kovalszky Sarolta német
eleméri műhelyében és szinte azzal egy időben (1898) a becskereki sző- 
nyeggyárban is. A magyar szecesszió kibontakoztatói a szövőiparban (Vaszary 
János, Horti Pál, Nagy Sándor stb.) is többek között e két műhelyben dolgoztat
ták ki falikárpit- vagy szőnyegterveiket, -kartonjaikat. Akkor már Streitmann 
Antal és Kovalszky Sarolta tanítványai is olyan művészi szinten végeztek szövést, 
hogy szinte minden elvárásnak hiánytalanul eleget tudtak tenni. Kovalszky Sa
rolta volt az első, aki Magyarországon meghonosította a scherrebeki szövési 
technikát, vagyis a színén és visszáján egyforma, a torontáli szövési móddal ro
kon skandináv gobelintechnikát, amely azután utat nyitott a magyar szecesszió 
kialakulásának a szövőiparban, Streitmann Antal pedig jelentősen megújította a 
torontáli szőnyeg kivitelezését, művészi megmunkálását. Mindketten a maguk 
módján fejlesztették, népszerűsítették s művészi szintre emelték a torontáli sző
nyeget, s tették híressé a torontáli szőtteseket. Szecessziós minták kidolgozásá
val is foglalkoztak, évekkel a gödöllői művésztelep szövőműhelyének (1904), az 
első magyarországi szecessziós művésztelepnek a létrejötte előtt. Gödöllőn is 
látható Kovalszky Saroltának és tanítványainak a munkája, ugyanis a szerencsés 
körülmények közrejátszásával Gödöllőre éppen Kovalszky Sarolta szövőszékei 
kerültek, legjobb tanítványa pedig, Guilleaumme Margit, aki egy ideig a német-
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eleméri szövőtanműhely vezetője volt, még az első világháború végén is Gödöl
lőn szőtte a művészi falikárpitokat.

A Művészeti lexikon meghatározása szerint a torontáli szőnyeg „gyapjú 
anyagból üzemszerűen készült, kelim szövésű, mértani mintájú, élénk színezésű 
használati szőnyeg”.1 Valójában gyűjtőfogalom volt, amelyen a múltban a toron
táli szerbek, románok, bolgárok, szlovákok szőnyegeit értették. Torontál várme
gyében az említett népek népművészetében évszázados hagyománya volt a szö
vésnek. A szőnyegszövésnél pedig éppen a torontáli szőnyeg fogalmát meghatá
rozó négy elem volt azonos: a gyapjú alapanyag, a ferde szövés vagy másképpen 
kelimtechnika,2 a mértani alakzatok, minták használata, továbbá az élénk, ese
tenként túlzottan erős színezés.

A torontáli szőnyegek közül a szerb kilimek (a szakirodalomban és a vonat
kozó cikkekben még: kelim, csilim, tyilim) voltak a legismertebbek. Melencén, 
Kumánon, Németeleméren, Beodrán, Tarrason, Nagykikindán és Nagybecskere- 
ken szőtték a legművészibb kivitelezésben. A román szőnyeg is megbecsült házi
ipari portéka volt, jórészt színgazdagsága miatt, a mozaikszerű szőtteseken a leg
élénkebb színeket használták, s gyakran mellőzték a fehéret. A bolgárok is ked
velték a szőnyegszövést. A gyapjúból készült, leginkább barnásvörös alapú, 
aranyhímzésű szőnyegeket ágy- és asztalterítőként használták. Egy múlt századi 
leírás szerint a bolgár szőnyegek „finom színérzékre mutató szende colorittal bi
lincselik le a műértőt és laikust egyaránt”.3 Streitmann Antal azt írta a bolgárok
ról, hogy ipari ügyességük „felér a szerbek szorgalmával. Takaróik (csergulica) 
és térítőik (cidilnice) Bécsben is kelendő cikkek”.4 Bánátban Kanakon, Módo
son, Karácsonyifalván, Szőlősudvamokon és Sándoregyházán szőtték leginkább 
a bolgárok az említett szőtteseket. A magyar népművészetben nem volt ugyan 
olyan jelentős a szőnyegszövés, mint a szerbeknél, románoknál és bolgároknál, 
ám ennek ellenére Torontál megye területén az al-dunai székelyeknél igen mu
tatós szőtteseket, hímzéseket és varrottast találunk.

Torontál megye gazdag, szerteágazó és esetenként művészi szőtteseiről, el
sősorban szőnyegeiről már régóta tudnak. Az eredeti népi mintákat a torontáli 
szőnyegeknek egészen a múlt század közepéig sikerült megőrizniük. A szakiro
dalom ezt a korszakot nevezi a torontáli szőnyegkészítés fénykorának.5 Az 1850-es 
évektől kezd el „romlani” a torontáli szőnyeg: az eredeti népi motívumok kö
zé lassan belopakodnak az idegen, akkortájt divatos bécsi és pesti minták. S 
mindez nem történt véletlenül. Szemfüles bécsi meg pesti kereskedők játszottak 
ebben közre, akik „hozott minta alapján” rendszeresen dolgoztattak bánáti szö
vőnőkkel, különösen melencei és kumáni asszonyokkal.6 Elemér községnek, a 
szőnyegszövés egyik jelentős bánáti központjának például szerződése volt a bu
dapesti Haas Fülöp cégével a szőnyegek felvásárlására.7 A nagyobb méretű 
manufakturális termelésnél már a mennyiség került előtérbe, természetesen a mi
nőség kárára Korabeli statisztikák szerint egy-egy bánáti község évente ötven-száz 
szőnyeget állított elő,8 amelyeket házalás útján vagy a híres torontáli vásárokon 
értékesítettek. Ebben az időszakban alakult át Bánátban a családi szükségletek 
kielégítésére szolgáló népi ipar piacra termelő háziiparrá, s ekkor kezdett bér- 
munkajelleget ölteni a szövőipar Bánátban. Ennek az átalakulásnak azonban 
megvolt az ára -  a szőnyegek minőségének romlása. A torontáli szőnyeg lassan
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Nagy választék s m y r n a -  é s  p e r z s a -  I

SZŐJfYE@EI(BEJf
Kiváló minőségű

Ebergâ singi csomózott (KniipfeP-) szőnyegek,
Továbbá minden egyéb ncmii szőnyegek, futó-szőnyegek, cocos- 
futók, cocos-lábtörlök, divántakarók és angorabőrök, úgyszintén

B Ú T O R S Z Ö V E T E K ,
úgymint: szalon-, úri-, ebédlő- és háló szobáknak legújabb slyl 

szerint 5 ágy-, asztal-, flanell- és utazó - takarók, minden 
minőségben.

Függönyök és portiérek, 
papir-kárpitok.

Mindent úgy a legelegánsabb, valamint a legegyszerűbb ki

vitelben, legolcsóbb árak mellett ajánlanak

HAAS FÜLÖP ÉS FIAI
magyar királyi udvari szállítók

| Fiókraktár:

' Kossuth Lajos- és Ujvilág-u. sarkán
| (Országos Casino palotája).

Főraktár :

IV. korttlot, Gizella-tér 1. szám
(Haas-palota).

A Haas cég újsághirdetése

kezdte veszíteni eredetiségét. A  szakirodalom ezt a bánáti szőnyegszövés „deka
dens korszakáénak nevezi.9

Streitmann Antal volt az, aki az 1880-as évektől kezdve Torontál megye 
elöljáróinak támogatásával s a torontáli háziiparegylet segítségével az eredeti 
népi szövésminták megmentésére indult, és szinte kötelezővé tette a későbbi 
szövőtanműhely szövőnői számára a régi népi (szerb, román, bolgár stb.) szövés
minták másolását, rajzolását. Streitmann ugyanis az elsők között volt, akik felis
merték a torontáli szőnyeg értékét, potenciális ipari lehetőségeit. Ezért látta 
fontosnak, hogy kellő „művészi beavatkozással” megállítsa a torontáli szőnyeg 
eredeti népi motívumainak „romlását”. Ezzel az általa „megújított” szőnyegnek 
európai hírnevet szerzett. A továbbiakban Bánátban még meghonosította az ak
kortájt Európa-szerte divatos, csomózott keleti szőnyegek (szmirna, perzsa) ki
dolgozását, méghozzá olyan kiváló művészi kivitelezésben és olyan sikeresen, 
hogy munkája nyomán nagyipari vállalkozás létesült.
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A bánáti háziipar Streitmann Antal 
fellépése előtt (1879-ig)

Európa 1867-ben ismerkedett meg először a torontáli szőttesekkel, még
hozzá a párizsi világkiállításon. A torontáli háziipar legjellemzőbb és legszebb 
termékei Félix Laj munkájának köszönhetően kerültek nemzetközi színtérre,1 
képletesen szólva, ő vitte ki elsőként a művészi értékű szőtteseket a bánáti fal
vak félhomályából a világ színe elé. A siker átütő volt. A párizsi világkiállítás 
után valamennyi jelesebb nemzetközi tárlat igényt tartott a torontáli szövőnők 
termékeire, leginkább a torontáli szőnyegekre.

Párizst követően az 1873. évi bécsi kiállításon szerepeltek a torontáli szőtte
sek. A Becskereken székelő Torontálmegyei Gazdasági Egylet 1873 júniusában 
lehetővé akarta tenni, hogy minél többen tekinthessék meg a rendezvényt, s 
ezért felhívást tett közzé a Torontói című lapban, százötven forintos „segély 
összeget” kínálva mindazoknak, akik nem utazhatnak Bécsbe saját költségükön. 
A kiállításon a magyar közönség többek között a Steinacker Ödön szerkesztette 
Képes Kiállítási Lapokból, valamint Liptay Pál Magyar kalauza alapján tájéko
zódhatott a kiállítókról.

A bécsi világkiállítás bánáti részvevői közül a kikindai Lakovits Juliannát, a 
kitűnő hímzőnőt éremmel jutalmazták termékeiért.3 1876-ban „egy házi sipkát 
készített fekete bársonyból, gyönyörű arany hímzéssel Ő Felsége a király, és egy 
női inget saját szövetű, úgynevezett szerb patyolatból O Felsége a királyné szá
mára”.4 A király és a királyné hálából százötven forintot ajándékozott a szorgal
mas kikindai asszonynak.5

Ugyanabban az évben, vagyis 1876-ban került sor Szegeden az első országos 
iparkiállításra. Akkortájt már buzgón dolgozott az iparoktatást és háziipart ter
jesztő országos egyesület, amely a király pártfogásával 60 000 ötvenkrajcáros 
sorsjegy kibocsátásával próbálta megszilárdítani tevékenységének anyagi alap
ját.6 Az 1876. évi szegedi országos ipar-, termény- és állatkiállítás egyik alapvető 
célja az volt, hogy „az ország fogyasztó közönségének figyelmét jelesebb iparcik
keinkre fölhívja”.7 Részt vettek rajta természetesen a bánátiak is. Az eseményről 
dr. Szentkáray Jenő küldött háromrészes tudósítást a Torontóinak, elmarasztaló
an ecsetelve a bánátiak szereplését: „Torontálunk őhozzá méltólag semmiféle 
iparágban nem képviselé magát a szegedi országos kiállításon.”8 Nyilván jogo
san, mert a szegedi tárlatot követő két-három évben indult csak el egy országos 
méretű iparmozgalom. Első jele (1879-ben) a székesfehérvári országos kiállítás 
volt, amely „mintegy új korszakot alkotott iparunk történetében, lendületet ad
ván iparunk minden ágának a továbbfejlődésre”.9 Az iparmozgalom ügyét az el
sők között Zichy Jenő gróf karolta fel, jelszava pedig ez volt: „Virágoztassuk fel 
a hazai ipart!”10 Az eszmét a Torontói is magáévá tette, s rendszeresen beszámolt 
e témakör eseményeiről. 1879 augusztusában tudósított a lapban a „Rimaszom
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batban fölállítandó női ipartanműhely előrajzá”-ról, amelynek keretében négy 
tanfolyamot indítottak: népiskolai munkaosztályt (10 hónap), szabászati osztályt 
(6 hónap), gépkötési osztályt (8 hónap) és hímzési osztályt (5 hónap). A tanmű
helynek 1879 szeptemberéig kellett megkezdenie munkáját Hermann Irén ok
leveles „ipartanítónő” vezetésével.11

Úgyszintén a Torontál hírei között olvashatjuk, hogy az idő tájt a háziipart 
fejlesztő országos egyesület „ipartanítónő-képző intézetet” alapított Pozsony
ban, azzal a szándékkal, hogy képzett szakemberek közvetítésével, rendszeres 
szakoktatással megfelelő iparágakat fejlesszen és honosítson meg egy-egy vidé
ken.12

Torontál megyében, pontosabban Bánátban 1879-ig nem találkozunk a há
ziipar szervezett fejlesztésével. Erre akkor nem volt sem társulat, sem intéz
mény.13 Átfogó fellendítésre nyilván a pénz- és szakkáderhiány miatt nem is ke
rülhetett sor. Ezért 1879-ig a bánáti háziiparban csak egyéni kezdeményezések
re kerülhetett sor, s csak egyéni sikerekre. 1879 őszétől, amikor a városba került 
Streitmann Antal, kezd csak határozott arculatot ölteni az ipari mozgalom, min
denekelőtt a megyeszékhelyen, Nagybecskereken. Ettől az évtől kezdődően 7b- 
rontálban is megszaporodnak a cikkek az „iparmozgalmakról”, a „női kézimun
káról”. Streitmann nagymértékben serkentette a bánáti háziipart, és határozott 
irányt adott fejlődésének, szerepe mindenekelőtt a szőnyegszövés terén jelentős, 
amelynek nagy hagyománya volt.
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Streitmann Antal 
és a bánáti háziipar

Streitmann Antal, a festő és jeles iparművész 1879 őszén foglalta el új mun
kahelyét -  rajztanári állását -  a nagybecskereki főgimnáziumban.1 1879-ben kez
dődött meg és 1918-ban bekövetkezett halálával zárult közel négy évtizedes 
becskereki munkássága, amelyet sokoldalúsága miatt több szempontból elemez
hetnénk, ám a témánk szabta keret csak iparművészeti tevékenységének beha
tóbb ismertetését, pontosabban ennek feltárását teszi lehetővé.

Streitmann Antal 1850. szeptember 20-án született Nagykárolyban.2 Iskolá
it Szatmáron kezdte és Nagykárolyban fejezte be. A család jogásznak szánta, de 
végül mégis tanár lett belőle.3 Apja, Streitmann András a Nagykárolyi Hírlap 
szerkesztője s Károlyi gróf uradalmi tisztje volt.4 Édesapja 1901 áprilisában 
hunyt el Jászberényben, 79 éves korában.5 Téves tehát dr. Csaba Jenő állítása, 
hogy „apja, anyja korán letört az élet súlya alatt. Magára maradt egyedül, 
árván. .  .”6

Pályafutását tanárként Lippán kezdte.7 Már első állomáshelyén bekapcso
lódott az iparosok mozgalmába, iparkiállítások szervezésébe. Ennek elismerésé
ül választották meg a lippai ipartársulat tiszteletbeli tagjává,8 s az ottani iparkiál
lítás alkalmából 1879-ben díszoklevéllel jutalmazták.9

Streitmann „a város által alkalmazott világi tanárként” került a becskereki 
gimnázium tanári karába.10 Olyan jeles pedagógusokkal tanított együtt, mint 
Gretcs József, Herr Ödön, Kersch Ferenc, Nyáry Ferenc és Szathmáry Ákos.11 
Nem volt ő ott sem egyszerű rajztanár. A „rajzoló geometriá”-t, a szépírást, a 
„görög nyelvet pótoló rajz”-ot, melléktantárgyként pedig a „szabadkézi rajz”-ot 
adta elő.12 Megbízatásait akár hosszasan sorolhatnánk: ő volt a gimnáziumi rajz- 
szertár őre, a nagybecskereki ipartestület tiszteletbeli tagja, a nagybecskereki 
szövőtanműhely felügyelője, a torontáli háziiparegylet titkára, az országos ipar
egyesület háziipari szakosztályának állandó szaktanácsosa, a magyar országos 
rajztanár-egyesület választmányának a tagja stb.13 Neve gyakran szerepelt or
szágos iparművészeti tárlatok szervezői között. Csak két ilyen jellegű megbíza
tását említjük: ő volt az 1885. évi országos kiállítás nagybecskereki helyi bizott
ságának jegyzője s ugyanezen kiállítás háziipari csoportja bizottságának bizalmi 
férfia, valamint a millenniumi országos kiállítás XX. csoportjának bizottsági 
tagja, s e kiállítás Torontál megyei bizottságánál az ipari és néprajzi csoport el
nöke.14

Számos más teendője mellett szakított magának időt szakcikkek írására is. 
Az Egyetértésben, a Délmagyarországi Lapokban, a Torontóiban és másutt jelen
tette meg cikkeit a népművészetről, a rajzoktatásról, az iparművészetről és a há
ziiparról.15

10



Fürge mozgású és szapora szavú ember volt. Ilyennek ismerték kortársai. 
„Szeméből életkedv sugárzott felénk, szavaiból erő, lelkesedés áradt reánk” -  ír
ta róla dr. Csaba Jenő.16 Különc embernek tartották a becskerekiek, ám ennek 
ellenére becsülték, szerették.17 Másmilyen nem is lehetett, hiszen nagy munka
bírású művésziélek volt. Életével és munkásságával kapcsolatban mégis a legso
katmondóbb dokumentum az, amelyet a vallás- és közoktatási miniszterhez inté
zett 1905 júniusában. Abban kéri, hogy ismerjék el a nyugdíjalapba azt a négy 
évet, amelyet 1875 és 1879 között Lippán töltött a polgári fiúiskolában. A bead
ványban érdemeire is hivatkozott:

„Véres verejtéken tettem tanulmányutakat, hogy az 1883-ban megnyitott s 
vezetésemre bízott nagybecskereki szőnyegszövőtanműhelyt, külföldön szerzett 
tapasztalataim alapján, perzsaszőnyeggyárrá fejleszthessem: így fejlődött ki a 
szerény tanműhelyből a »Torontáli Szőnyeggyár«, amely 1894-ben államsegély 
mellett megalakult; szőnyegei ott díszlenek a nemzet fényes palotájában, az or
szágház termeiben és a világkiállításokon dicsőséget szereznek a magyar névnek.

Az évtizedes nehéz tanulmányok a virrasztó gond őszültté tettek, munkás
ságomért nem vártam -  de nem is kaptam elismerést, jutalmat.

Legyen szabad a többi között felemlítenem a következőket. 1879-ben Lip
pán, ipar-, termény- és háziiparkiállítást rendeztem. 1881-ben az orsz. nőiparki- 
állítás juryjének előadója voltam. 1883-ban és 1891-ben helyi iparkiállítást ren
deztem, mely utóbbit az országos iparegyesület követendő mintául állította oda 
és ajánlotta. 1885-ben az orsz. általános kiállításon két közreműködői és egy ki
állítási nagyérmet kaptam. 1888-ban Brüsszelben bronzérmet és 1893-ban a ve
zetésem alatt álló nagybecskereki szőnyegszövő tanműhely, a debreceni kiállítá
son, aranyérmet nyert. 1896-ban az ezredéves orsz. kiállításon, a faluban, a sváb 
és szerb házat berendeztem, ezért közreműködési érmet kaptam. Ugyanitt a 
nagybecskereki főgimnázium a rajzokért kiállítási érmet nyert. 1903-ban gyer- 
mekrajzkiállítást rendeztem főleg Temes- és Torontálmegye területén gyűjtött 
rajzokból. 1904-ben Budapesten a gyermek lelkét tanulmányozó egyesület meg
hívására, a gyermekek ösztönszerű rajzairól, a székes főváros dísztermében, fel
olvasást tartottam.

A művészi oktatás, az ipar és különösen a textilipar körébe vágó értekezé
seim közül kiemelem a következőket: »Ős nyomok- a magyar háziiparban« 
(Egyetértésben 1885.) »Művészi nevelés a magyar középiskolákban« (az 
1899/1900-ban megjelent nagybecskereki főgimnasiumi Értesítőben) és most 
van sajtó alatt »A gyermekek rajzai« czímű munkám.”18

Iparművészeti vonatkozásban igen jelentősnek és helyesnek bizonyultak elvei, 
melyeket haláláig követett Ezek közé tartozott kitartó és következetes harca a há
ziipari készítmények sablonos kiállítása ellen, törekvése, hogy a szőttesek bánáti jel
legűek maradjanak, ugyanakkor fontosnak tartotta az eredeti népi minták gyűjtését, 
másolását, mentését és az új motívumok tervezésének serkentését. Mint Büchler 
Hugó írta, „a tanulók minden kész munkát tartoztak lemásolni, vagy pedig adott 
motívumokból rajzban és színben újabb munkákat komponálni”.19

Streitmann sikere a bánáti háziipar, különösképpen pedig a bánáti szőnyeg
szövés fellendítése, fejlesztése terén egyértelműen abban volt, hogy maradékta
lanul hitt a szövőipar életképességében (ami a szőnyeggyár megalakulása után
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be is igazolódott), bízott a bánáti szövőnők ügyességében (amit az általa beveze
tett új szövési technikák viszonylag gyors elsajátítása bizonyított) és saját művé
szi meglátásainak helytállóságában (amit megannyi díj és kiállítási érem tanúsí
tott). S nemcsak hogy hitt mindebben, hanem tanárként, pedagógusként a szövő
tanműhelyben meg is találta a legmegfelelőbb módot e célok elérésére. Ez a 
munka pedig teljes, sokoldalú egyéniséget követelt, éppen olyant, mint Streit- 
manné; ha kellett, tanár volt, festő, mintalervező vagy éppen kiállításszervező.

Halálával 1918. március 3-án20 lezárult a bánáti háziipar és iparművészet 
legjelentősebb fejezete.

Némi túlzással Streitmann-nak olyan minősítést is adhatnánk, hogy ő volt a 
torontáli szőnyeg atyja, a nagybecskereki szövőtanműhely mindenese, a bánáti 
szőnyegszövés művészi szintre való emelésének lelkes szószólója, a bánáti gya
korlati iparművészeti oktatás szakavatott tanára, a bánáti népi motívumok meg
őrzésének híve, az iparosok pártfogója stb. Ha a tények tükrében akarjuk érté
kelni iparművészeti tevékenységét, akkor már óvatosabban fogalmazhatunk. A 
kellő időben a kellő helyen volt, és mindig a legmegfelelőbb módon kapcsoló
dott be a munkába: hol szervezőként, hol tanácsadóként, olykor művészként 
vagy oktatóként, de a rá jellemző alapossággal szinte mindig teljes erőbevetés
sel! Nagybecskerekre való érkezése is egybeesik azzal a pillanattal, amikor a me
gyeszékhelyen határozott formát kezd ölteni a háziipar fejlesztése, s amikor a 
vármegye magas beosztású tisztségviselői is felkarolták az ügyet. A hivatalos po
litikai körök a háziipar fejlesztésében mást is láttak: „Rendes és állandó kereset
forrássá kell nevelni a háziipart, hogy az az ország minden vidékén eszköz le
gyen a nép kezében a tisztességes megélhetés és vagyonszerzés előmozdításá
ra, különösen pedig a földmíves-szoczializmus enyhítésére, a közelszegényedés 
megszüntetésére és részben a tömeges kivándorlások elkerülésére” (Torontói, 
1897. V. 3.).

A város Streitmannban megfelelő szakemberre talált, akire konkrét felada
tokat bízhattak. Nagyon lényeges megállapítás Streitmann-nal kapcsolatosan, 
hogy szinte mindaz, amiben részt vett, jól szervezett csoportmunka volt -  ezt a 
tényt némely méltatója eddig figyelmen kívül hagyta. Streitmann valóban kiváló 
egyéniség volt, de téves képet adhat csupán az ő személyének a kiemelése az 
események összességéből. Éppen ezért kutatásaink során kellő figyelmet fordí
tottunk a bánáti háziipar többi szereplőjére is: munkatársaira, tanoncaira, kollé
gáira, egyszóval mindazokra, akik vele együtt dolgoztak, vagy segédkeztek neki a 
munkában, mert véleményünk szerint csak így kaphatunk megközelítőleg valós 
képet róla. Ez az átfogó szemléletmód juttatott el bennünket ahhoz a megállapí
táshoz, hogy Bánátban nem Streitmann volt az egyedüli apostola a szőnyegszö
vés és a háziipar ügyének, hanem vele egyenértékű munkásságot fejtett ki a né- 
meteleméri Kovalszky Sarolta, aki műhelyében a múlt század utolsó éveiben az 
elsők között kezdett el szecessziós falikárpitokat szőni művészi tervek alapján, s 
az első volt Magyarországon, aki meghonosította a scherrebeki szövési techni
kát.21 Kovalszky Sarolta egyben Streitmann közvetlen munkatársa volt, s hogy 
szecessziós falikárpitjaival legalább olyan maradandót alkotott az iparművészet
ben, mint Streitmann a torontáli szőnyeg „metamorfózisával”, vagyis a lágy szí
nek használatával és a meghonosított torontáli szmirnával.
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Streitmann Antal beadványa A nagybecskereki gimnázium épülete,
ahol Streitmann Antal közel 

négy évtizedig tanított
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Streitmann Antal saját keziileg írt levelezőlapja
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Ha tovább kutatjuk a bánáti háziipar múlt század végi történéseit, mind 
több név kerül elő a feledés homályából. Hadd említsünk csak néhány jeles, ki
tartó asszonyt, a szőnyegszövés jeles képviselőit Bánátban: Istvánffy Istvánnét 
Törökbecséről, Jeszenszkyné T. Irént Kikindáról, Láng Ninát Elemérről és özv. 
Guttmann Jakabnét Nagybecskerekről. Ők szövőműhelyeket, szövő telepeket és 
háziipari vállalatokat vezettek, és elvitathatatlan érdemeik vannak a torontáli 
szőnyeg népszerűsítésében, művészi fejlesztésében, felvirágoztatásában. Mind
ennek ismeretében Streitmann szerepét is képletesen úgy ítélhetjük meg, mint 
egy jól bejáródott zenekar karmesteréét, akinek a jó összhang érdekében gyak
ran csak az alaphangot kellett megadnia. Streitmann ezt meg is tette a becskere- 
ki szövőműhely dolgozóinak oktatásával, vezetésével. A bánáti falvak leánykái 
többek között szőnyegtervezést, rajzot és színtant is tanultak, lemásolták a régi 
szövésmintákat, és újakat terveztek. Streitmann tehát minőséget adott, és művé
szi szintre emelte a gazdag hagyományú bánáti szőnyegszövést. Kortársai ezt a 
tényt, ezt a „szőnyegmetamorfózist” hangsúlyozták a leggyakrabban. Sz. Szi- 
gethy Vilmos a Torontáli fametszetek című munkájában a következőképpen érté
kelte Streitmann iparművészeti munkásságát: „A torontáli tyilim mindig híres 
volt, háziipara érdekes és értékes, bár sokban csak ösztönszerű. (. . .) Magát a 
tyilimet Streitmann Antal tökéletesítette, amikor Arany János-utcai lakásán szö
vőgépeket állított fel s ugyanazt a népet foglalkoztatta művészi vezetés mellett, 
amely eddig otthon a maga esze, ízlése után indult. Távolról sem akarta ő a nép
művészetet megölni, hiszen az éppen hozzá hasonló kulturált lélek látta a leg
jobban, mi abban az érték s hogy a gyári üzem öli meg a nép művészetét. Az ab
ból az időből való torontáli szőnyegek a legszebbek, a legértékesebbek. Akinek 
ilyen darabja volt, az nem tud tőle megválni. Az idők folyamán sok mindenről le 
kellett magamnak is mondanom, apróbb-nagyobb dolgokról, emlékekről, a Streit- 
mann-tyilimeket azonban nem adnám oda semmiért”.22

Büchler Hugó Nagybecskerek népoktatásának története című munkájában 
kortárs szemmel a következőképpen vall Streitmann tevékenységéről: „ . . .  évti
zedek óta dolgozik ő a nagybecskereki ipar felvirágzásán. Nincs az ipartestület 
működésében oly mozzanat, melynek ne ő lett volna a lelke, sok esetben a kez
deményezője. Minden lehetőt elkövet, hogy a helyi ipart emelje. Ezt célozta 
folytonos agitációja, szóval és írásban, tettel és áldozattal való igyekezete, hogy 
megteremtse Nagybecskereken a szövőiskolát”.23

A rajztanári teendőkön túl Streitmann Antal hamar megtalálta a módot ar
ra, hogy Becskereken is az iparfejlesztést, az iparoktatást szolgálja. Az idő tájt 
merült fel egy községi ipartanonc-iskola megalapítása, melynek kezdeményezői 
között volt a városi elöljáróság, az iparegyesület, a királyi tanfelügyelőség meg 
természetesen Streitmann is. Jórészt az ő szakavatott segítségének köszönhető
en nyitotta meg kapuit 1880. március 7-én Nagybecskerek város ipariskolája, 
amely eleinte két osztállyal indult, de csakhamar még kettővel bővült, s összesen 
247 tanulót számlált.24 A rajzoktatást a két második osztályban Streitmann Antal 
főgimnáziumi rajztanár és Hoffmann Mátyás községi tanító, képesített rajztanár 
vette át heti két-két órával.25 Streitmann, noha nem sokáig maradt az iparta- 
nonc-iskolában, mégis éveken át segítette és fejlődésre ösztönözte ezt az intéz
ményt. Amint Tarkó János írta róla, „Streitmann Antal. . .  bár rövid ideig volt
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I.

Dr. Csaba Jenő nekrológja 
Streitmann Antal halálára 

a nagybecs/cereki gimnázium 
1917-18. évi értesítőjében

Streitmann Antal.
1850- 1918.

A halál a legnagyobb úr. Szuverén demokrata, min- 
tlenkinek oszt. Osztott közöttünk Streitmann Antalnak is.

Ném is oly rég még köztünk járt mint eleven élet, 
ma halavány árnyéka csak; nem is oly rég szive még a 
magyar kultúráért dobogott, mára kihűlt ; a minap még 
tanított, ma már ajka néma.

Tanár;volt. Negyvenhárom évig viselte a terhet, 
melyfet család, társadalom, állam a vállaira vetett. Mun- 
kábafe őszp meg. S mire pihenni vágyott: kidőlt. A 
hatvannyolc évnek kijáró tisztelet és a negyvenháromévi 
komoly* munkát megbecsülő jobbik énünk őrz^mIákét.

Nagykárolyban született. Apja, anyja koráiBtört az 
élét súlyá alatt. Magára maradt egyedi, árván, I  így az 
élet mélységet korán feltárultak előtte. Iskoláit Szatmáron 
feezdte, Nagykárolyban befejezte. Rokonsága jogásznak 

mégis tanárnak ment. * .<

apostola az ügynek, de kiváló szaktudásával nagy szolgálatokat tett, hiszen vilá
got gyújtott, irányt mutatott, megjelölve, kiválasztva az iparosnak szükséges 
anyagot a rajzból, e rendkívül fontos, az iparosnak oly nélkülözhetetlen tudo
mányból”.26 A későbbi években egymást érték az ipariskolának adományozott 
elismerések, amelyeket a diákok a munkákkal érdemeltek ki különféle kiállítá
sokon. 1883-84-ben kapta az iskola az első nyilvános elismerést, amikor a helyi 
ipartársulat és a városi hatóság által rendezett iparkiállításon „díszokmánnyal” 
tüntették ki.27 Munkájáért több tanuló arany- és ezüstérmet kapott. Szép sikere
ket értek el 1890-ben is az Aradon megtartott Alföldi és Dél-magyarországi 
Általános Kiállításon, továbbá 1891-ben a temesvári ipari és mezőgazdasági 
kiállításon.28 E sikerekben része volt Streitmann Antalnak is. Ugyancsak ő kez
deményezte -  igaz, évekkel később -, hogy Nagybecskereken alakuljon leány- 
ipartanonciskola. 1909. július 12-én Streitmann indítványáról tárgyalt az iparta- 
nonc-iskolai bizottság, és elfogadta azt.29 Streitmann nemcsak az ötletet adta, 
hanem egyben részletes alaptervezetet nyújtott be az iskola működéséről. Az ő 
érdeme tehát a leány-ipartanonciskola felállítása is, amely százhuszonöt tanuló
val 1909. október 15-én nyitotta meg kapuit. Igazgatója Bányai Jakab volt, a raj
zot pedig Streitmann tanította.30

Alig három héttel az ipartanonc-iskola megnyitása után Streitmann síkra- 
szállt egy önálló nagybecskereki iparkamara létrehozásáért. Erről a Torontóiban 
is cikkezett, magyarázva az önálló iparkamara előnyeit. Ugyanis a becskereki vá
rosi képviselő-testület 1880. március 22-én az ipariskoláról tárgyalva határozatot 
hozott a kereskedelmi és iparkamara létesítéséről. Mint Streitmann írta, „áldá
sos működését azon kamarától nem várhatunk, melynek központja Temesvár. 
( . . . )  Ha megyénk külön kamarai kerületet képezne, belátnák iparosaink és ke
reskedőink, hogy ezen illetékeket nem fizetik hiába, hogy ezen illetékekből me
gyénk minden egyes városába kereskedő és ipartanoncz iskolák állítanának 
fel. ( . . . )  Egy nagyobb szabású külön szervezet nemcsak szükséges, hanem jogo
sult is megyénkben”.31
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A becskereki előkiállítástól 
az Országos Nőipari Kiállításig

1881 tavaszától igencsak felgyorsultak az események a torontáli háziipar
ban. Az év áprilisában megyei bizottság alakult azzal a céllal, hogy előkészítse a 
torontáliak részvételét az Országos Nőipari Kiállításon. Elnöknője a főispán fe
lesége, Hertelendy Józsefné volt, s a bizottságban „a pórnők munkájának képvi- 
seltetésére” összpontosított.32 Azon fáradozott, hogy jól előkészített és jól szer
vezett munkával a budapesti tárlaton Torontál megye háziipara is méltóképp 
képviselve legyen. A megyei központi szervezőbizottság 1881. április 24-én meg
tartott második ülésén az előmunkálatokról szóló beszámolójában többek között 
elmondta, hogy „a végrehajtás gyakorlati kiviteléhez jónak látta Streitmann An
tal tanárt meghívni, ki már egy hasonnevű, bár szerényebb kiállításnak titkára 
volt”.33 Streitmann Antal tehát újra az ügyintéző, a bennfentes, a mindenes, 
mert ő volt az adott pillanatban a legalkalmasabb személy erre a teendőre. S va
lóban, azonnal munkához is látott. A Torontál is besegített a dologba, hiszen 
egyszerűbb volt a lapban közzétenni a felhívást, mint külön-külön levelezgetni a 
vidéki kiállítókkal. így 1881. április 28-án az előkészítő bizottság nevében Herte- 
lendyné és Streitmann a lap útján felhívást intéztek a vidéki bizottságokhoz és az 
érdekelt kiállítókhoz, hogy legkésőbb június 25-ig küldjék be munkáikat Becske
rekre, ahol az összegyűjtött tárgyakat július 1-jén háromnapos előkiállításon mu
tatnák be.34

A tárlat július 1-jén délelőtt 9 órakor a megyeház nagytermében nyílt 
meg.35 Várady Mihály törvényszéki elnök megnyitóbeszédében többek között az 
ipar és különösképp a nőipar fejlesztésének hasznosságáról beszélt az egybe
gyűlteknek: „A nőipar művelésével a nők ősanyáik erényeit folytatják, kik sza
bad idejüket a rokka és szövőszék mellett hasznosan töltötték. A szegényebb 
sorsú nőknek pedig a nőipar -  szükségleteik fedezésén felül -  biztos kereseti 
forrást nyújt.”36 A kiállítás iránt nagy volt az érdeklődés, hisz ahogy a Torontál is 
írta, „mint egy új gazdasági ág felkarolásának első manifestatiója, örvendetes 
eseményt képez”.37 Valójában az első iparkiállítás volt ez a Bega-parti városban.

A nagy érdeklődés miatt nem három, hanem öt napig tartott nyitva.38 A ki
állított tárgyakat két fő csoportra osztották: a finom női kézimunkákra és a „pór
nők” készítményeire. A tárlaton nemcsak becskereki, hanem eleméri, csókái, 
franyovai, beodrai, kumanéi, tarrasi, melencei, törökbecsei, karlovai, pádéi és 
aradaci háziipari termékek kerültek bemutatásra. Képviselve volt emellett a 
nagybecskereki szerb iskola és a törökbecsei leányiskola is. A vidéki bizottságok 
közül csak az eleméri és a csókái jelentkezett. Az elemériek által beküldőitek 
(Dániel Jánosné, Bobor Györgyné, Dániel Valéria) maguk is egy kis kiállítást 
képeztek, melyek közt „több igen becses készítmény” volt.39 A Torontál szerint 
„a népipari készítményekhez a legnagyobb contigenst a szőnyegipar szolgáltatta, 
melyek több százramenőleg az egész kiállítást dominálták. Köztük számos pél
dány színezés, rajz és technika tekintetében egyaránt kitűnő. Népiparunk ezen 
ága mint legelterjedtebb, vidékünkre nézve a legnagyobb fontosságú. E téren 
buzdítás és szakszerű oktatás által áldásos eredmények lennének elérhetők. A
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A megyeházán rendezték meg 
a becskereki előkiállítást

szőnyegeken kívül a szövőipar is szép képviseletnek örvendett, úgy nemkülön
ben ezek készítményei is, függönyök, törülközők, térítők, arannyal és ezüsttel 
gazdagon hímzett férfi és női ingek stb.”40 Az igen jól sikerült kiállítás befejezté
vel külön köszönetét mondtak az előkészítő bizottság elnökének, Hertelendy 
Zaidának, titkárának, Menczer Lipótnak, s ugyancsak köszönet illette „Streit- 
mann Antal gimn. tanár urat, a bizottság lelkes jegyzőjét ki szakismerete, törhe
tetlen szorgalma, időt, fáradságot nem kímélő tevékenysége által a kiállítás körül 
oly nagy érdemeket szerzett magának”.41

Nem ez volt Streitmann egyedüli elismerése: csakhamar beválasztották az 
Országos Nőipari Kiállítás „jury-bizottságába”, ami nagy sikernek számított. Ha 
méltatni szeretnénk a becskereki előkiállítás sikerét, akkor Tallián Béla alispán 
szavait kell idéznünk: „E kiállításnak a kivívott erkölcsi sikerén kívül gyakorlati 
eredménye lön, hogy népipari készítményeink a fogyasztó közönséggel megis
mertettek, hogy megpendíttetett és tervbe van egy szövőiskolának Nagy Becske
reken vagy Nagy Kikindán való felállítása, és végül, hogy társadalmi téren meg-



indult a mozgalom egy házi ipart terjesztő egyesület alakítása iránt.” így foglalta 
össze 1881. évi hivatalos jelentésében a háziipar fejlesztésére tett első komo
lyabb lépéseket.42

Az előkiállítás után, 1881. augusztus 14-én végül eljött a várva várt buda
pesti Országos Nőipari Kiállítás, ahol újabb elismerésben részesültek a torontáli 
háziipar termékei. Az eseményről Menczer Lipót tudósított a Torontóinak, s 
többek között így fogalmazott: „A torontálmegyei kiállításban nemcsak a művelt 
osztály, hanem a megye polyglott földművelő népének készítményei is gazdagon 
vannak képviselve, úgy, hogy megyénk kiállítása a tárlaton ethnografiai szem
pontból a legérdekesebb és legbecsesebb.”43 Természetesen Menczer nem mu
lasztotta el lejegyezni, hogy kié a legnagyobb érdem ezért a szép sikerért: „A to
rontálmegyei kiállítást a budapesti tárlaton Streitmann Antal, a megyei kiállítási 
bizottság képviselője rendezte fáradhatatlan szorgalommal, szakértelemmel és mű
ízléssel.”44 Torontál megye 365 tárggyal és 145 kiállítóval jelent meg a tárlaton. 
A tárgyakat a Vigadó jobb oldali termében állították ki, pontosabban ott tarkál- 
lottak a falakon és állványokon a szőnyegek, a bolgár szövetek, az arany-ezüst 
hímzésű szerb, bolgár, román népviseletek, katrincák stb.45 A fő hangsúly mégis 
a szőnyegeken volt. Streitmann Antal 1881 szeptemberében az Országos Nőipa
ri Kiállítás Torontál megyei részlegének anyagáról tudósítva valóságos kis tanul
mányt írt az ott kiállított melencei, kumanéi, eleméri, beodrai, tarrasi, karlovai, 
franyovai és becskerekei kilimekről: „A megye minden egyes népfaja, bár egy
mással szomszédok, egymástól teljesen elütő jellemet hoznak munkájukban, úgy, 
hogy azokat az első pillanatra meg lehet különböztetni.

A szerb szőnyeg virágos, tarka díszítésekben gazdag, a román élénk színe
ket használ bár, de a fehért mozaikszerű szőnyegein a lehető minimumra szállít
ja: a bolgár szőnyegen komoly méltóság ömlik le s díszletét arany csillagok képe
zik. A román munkákon a bizanti, a szerbekén a török befolyás félreismerhetet
len. A bolgár díszítés szintén a bizanti styl hatása alatt fejlődött, de a bolgár nép 
ahhoz, hogy a kölcsönzött formák egyéni fölfogásához és karakteréhez idomítsa, 
oly átalakító erővel látszik rendelkezni, minővel sem a román sem a szerb nép 
nem dicsekedhetik. A román díszítmények rajza művészi és színharmóniája erő
teljes, gyönge és határozatlan a rajz a legtöbb szerb tárgyakon, a bolgár szín
érzékre mutató szende colorittal bilincselik le a műértőt és laikust egyaránt.

A szerb nép kiváló ipara a szőnyeggyártás. Hazánk déli részeiben tyilim (a 
Balkán-félszigeten s Egyiptomban Khilim) néven ismeretesek e szőnyegek, me
lyeknek karaktere a tarka virágos díszítés. A szerb pór feleségét a mezei munká
hoz nem igen alkalmazza, a házi dolgok vezetését bízván reá. A nő aztán a ren
des teendők mellett szőnyeggyártással foglalkozik. A gyapjúmosástól kezdve -  a 
festés kivételével -  egész a szőnyeg berojtozásáig nem szorul a szerb nő idegen 
kézre. A  kész szőnyegekkel beteríti ágyát melyen nem ritkán 10-20 szőnyeg is 
van elhelyezve. Egyik büszkesége ez a szerb asszonynak ki ünnepnapokon is ki
terít egy-egy szőnyeget a ház elé és szomszédasszonyaival ráülve közöttük nem 
ritkán éles kritika fejlődik ki a szőnyegek berendezése és díszítése fölött.”46

1881 szeptemberében tették közzé a nőipari kiállítás díjazottjainak listáját is.47
Ezt követően 1881 szeptemberében mozgalom indult a torontáli háziipar 

intézményes fejlesztése érdekében, igen rangos közigazgatási intézményekben
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Becskereki szerb szövőnő

A becskereki magisztrátus ablakaiban díszelgő torontáli szőnyegek 
A felvételt Oldal István készítette 1896-ban
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tárgyaltak a torontáli szövőipar fellendítéséről, illetve annak lehetőségeiről. 
Ugyancsak kezdeményezték, hogy Torontál megyében alakuljon háziiparegylet, 
amely állhatatosan, céltudatosan fejlesztené az iparoktatást és a háziipar minden 
ágának felvirágoztatását. A kezdeményezés Budapestről indult ugyan, de végül 
Torontál megyében öltött konkrét formát. 1881. szeptember 1-jén Műipariskola 
címmel arról tudósít a Torontál, hogy „az Országos női iparkiállítás alkalmával 
komolyan szóba hozatott Budapesten egy Nagy Becskerek városában felállítan
dó műipariskola felállítása. A torontálmegyei háziipar annyira bebizonyította 
életrevalóságát, hogy e hír valódiságán nem is kételkedhetünk”.

Egy héttel később, kissé konkrétabb megfogalmazásban azt olvashatjuk a 
lapban, hogy Hertelendy főispán kérésére szeptember 6-án összeült a szakembe
rekből álló országos kiállítás bizottsága, hogy megtárgyalja „minő módon fej
leszthetni és esetleg minő eszközökkel mozdíthatni elő a háziipart, hogy ez To- 
rontálmegye keresetforrásának egyikét képezhesse”.48 Az ülésen gróf Zichy Jenő 
elnökölt, s itt született meg a döntés, „hogy Nagykikindán és Nagybecskereken a 
textilipar emelésére 4-4 szövőszékkel ellátott tanterem állítassék fel”.49 Az el
képzelések szerint a „szövészeti iskolák” költségeinek fedezéséről az állam, a 
megyei iparkamara és más testületek gondoskodnak. Az iskolák pedig csak ne
mesítenék a már meglévő gazdag népi ipart: „A nép a feldolgozandó anyaggal 
bír és ennek felhasználási és feldolgozási módjait ismeri, most ez a népipar csak 
primitív és naiv állapotából emelendő ki és a nép ízlése művelendő. ”50 Természe
tesen elhangzottak a kételyek is: Lesz-e elegendő anyagi támogatás ezen iskolák 
fejlesztésére? Lesz-e vezetésükre alkalmas egyéniség, ki a nép nyelvét, hajlama
it, érzületét érti és ismeri?

A torontáli háziiparegylet

A szövőtanműhelyek felállításával párhuzamosan indult el a Torontál me
gyei háziiparegylet létrehozására irányuló akció. 1881. szeptember 22-én Herte
lendy főispán megbízásából Menczer Lipót felhívást tett közzé, amely beharan
gozza a Torontálmegyei Házi Ipar és Iparoktatást Terjesztő Egyesület megalakí
tását, amelynek meghirdetett célja „az ipari szakoktatást előmozdítani, a házi 
ipart a nép között terjeszteni és a létező ilynemű ipart a kor igényeinek megfele
lően fejleszteni”.51 Az alapítandó egylettel kapcsolatban 1881. szeptember 26-án 
értekezletet hívtak össze.52 Az egylet megalakítása azonban nem ment oly zök
kenőmentesen, mint gondolták volna. Ekkor kapcsolódott be a szervezésbe a 
nőipari kiállítás Torontál megyei bizottsága. 1881. november 13-án megtartott 
ülésén, melyen a főispán is jelen volt, két napirendi pontról tárgyaltak. Meghall
gatták Streitmann jelentését a kiállításon lezajlott vásárlásról, és megvitatták a 
háziiparegylet megalakításának kérdését.53

Streitmann lelkes szavakkal ecsetelte a torontáli háziipar térhódítását, 
hangsúlyozva, hogy tömeges vásárlásra is sor került, azonkívül annyi rendelést 
kaptak, hogy „azoknak megfelelni alig lehetséges”. Ezt bizonyítják a számadatok 
is. A mintegy háromszázhatvan tárgy közül kétszázötven a helyszínen elkelt. Kü-
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Hertelendy József Torontói megye főispánja, 
a torontáli háziiparegylet elnöke

lönösen a szerb szőnyegeknek volt nagy keletjük. A torontáli kiállítók összesen 
2507 forint 90 krajcár értékben adtak el szőttest.54

A második napirendi pont a háziiparegylet kérdése volt. Ekkor Hertelendy 
főispán kért szót. Röviden vázolta a torontáli háziipar sikereit, de szólt a Zichy 
Jenő gróf által megtartott értekezletről is, ahol szövőiskola felállítását kezdemé
nyezték. Ezzel kapcsolatosan még elmondta, hogy Zichy száz műszövőszéket fog 
a megyében kiosztani. Hertelendy a továbbiakban síkraszállt egy háziipar-egylet 
megalakításáért, melybe a nőipari kiállítás megyei bizottsága úgy kapcsolódott 
be, hogy „működő bizottságot” alakított, s feladatul tűzte, hogy elvégzi mindazo
kat az előkészületeket, melyek nélkülözhetetlenek a háziiparegylet mielőbbi 
megalakulásához.55 Ebben a bizottságban kapott helyet többek között Streit- 
mann Antal és Kovalszky Sarolta is. Azonban még sok időbe tellett, amíg az 
egylet végleg megalakult. 1881 novemberében az egylet alapszabályainak terve
zetét a Torontói is leközölte.57 1882 januárjától gyűjtőívek köröztek, s a szerve
zők kezdték toborozni a tagságot. Februárban már mintegy hatvan tag iratkozott 
be.58 Csupán Klekk községből 21 tag jelentkezett!59 A tagtoborzási munka idő
vel lanyhult, s a torontáli háziiparegylet alakuló közgyűlését csak 1883. május 7-én 
tartották meg 249 rendes, 315 pártoló és 64 alapító taggal.60 Mivel az alapszabá
lyokat az illetékesek csak valamivel később hagyták jóvá, az egylet véglegesen 
1883. szeptember 24-én alakulhatott meg, akkor már 700 taggal.61 Elnöke Her
telendy József lett, a központi választmányba pedig többek között Kovalszky 
Saroltát is beválasztották.62

Amikor 1894-ben a torontáli szőnyegek szövéséből nagyipari vállalkozás 
lett, az egylet úgy mérte fel, hogy teljesítette feladatát, amelyet megalakulásakor 
vállalt, és megszüntette munkáját.63
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A nagykikindai szövőtanműhely
(1883)

A budapesti nőipari kiállításon való sikeres szereplés adta az ötletet 1881 
szeptemberében, hogy Nagybecskereken egy „műipariskolát” kellene felállítani. 
Amikor Hertelendy főispán kérésére Zichy Jenő az országos kiállítás bizottsá
gának elnöke egy szakemberekből álló ülésen 1881. szeptember 6-án részletei
ben is megvitatta a dolgot, konkrétabb javaslat alakult ki. Nevezetesen, hogy 
Nagykikindán és Nagybecskereken a textilipar fejlesztésére egy-egy tantermet 
kellene felállítani négy-négy szövőszékkel.1 Az elképzelések szerint a költségek 
fedezéséről az állam, a megyei iparkamara és más testületek gondoskodtak vol
na. Természetesen az ötlettől a kivitelezésig sok időnek kellett eltelnie. Sőt, az 
első szövőtanműhely Nagykikindán alakult meg, nem Becskereken, az akkori 
megyeszékhelyen!

A Magyar Királyi Földmívelési, Ipar- és Kereskedelemügyi Minisztérium 
1881-ben a temesvári kereskedelmi kamara területén űzött háziipar tanulmányo
zására Rejtő Sándor iparfelügyelőt küldte ki. Az ő tanulmányútjának eredmé
nyeként és a kereskedelmi kamara kezdeményezésére irányadó körökben az a 
meggyőződés alakult ki, hogy Torontál megye területén a „házi iparágak között 
a vászon és szőnyegkészítésnek, különösen a szerbek és más szláv nemzetiségek 
által is nagyban űzött módja olyan, mely okszerű fejlesztés által egy nagy hord
erejű iparág alapját vethetné meg”.2

Ezt a célt egy Kikindán létesítendő takácsműhellyel akarták elérni, amely 
1882 decemberében már létre is jött. De lássuk sorjában. 1881 októberében már 
a Torontál is több cikkel pártfogolta a „Nagy-Kikindán felállítandó takácsiskolá
kat”, amelyeket eleinte szakosított vászonszövésre szántak, s melyeket különö
sen Tallián Béla megyei alispán pártfogolt.3 Természetesen az ötlethez a jóaka
rat mellett pénz is kellett. Nagykikinda község e célra 500 forint segélyt szava
zott meg.4 Akkor úgy mérték fel, hogy a tanműhely „rövid idő alatt felállítható 
lesz és így megvetetnék az alap amelyen ezen háziipar nemzetgazdasági fontos
ságra emelkedhetnék, különösen azon esetben, ha ezen iskola mellé magánvál
lalkozók még fonodát és kikészítési intézetet állítatnának fel”.5 A szövőtanmű
helyeket az állam is kedvezményben részesítette. A háziiparnak adandó állami 
kedvezményekről szóló 1881. évi XLIV. t. c. 1. paragrafusa szerint az 1895. év 
végéig ezeket az intézeteket felmenti „a keresetadó alól, valamint az ezen adók 
után járó községi pótlék és kereskedelmi kamarai illeték alól s az általános jöve
delmi pótadó alól”.6

Természetesen a szövőtanműhelyek beindításához megfelelő felszerelésre 
volt szükség. Itt jött kapóra 1882 novemberében az országos iparegyesület és az 
országos nőiparegylet állandó bizottságának felhívása szövőszékek kiosztására.
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Ugyanis e bizottság munkája a szövés négyféle típusának fejlesztése volt, azzal, 
hogy bizonyos feltételek mellett szövőszékeket osztottak ki: mechanikai szövő
székeket, javított szerkezetű (regulátoros) szövőszékeket (sima, vászonszerű 
szövetek iparszerű kézi szövésére), Jaquard-gépeket és nyüstgépeket (mintás 
szövetek iparszerű kézi szövésére).7 Erre pályáztak a torontáliak is.

Egyes adatok szerint 1882 decemberében már készen állt a kikindai szövő
tanműhely. 1882. december 14-én a Torontói erről a következőképpen tudósít: 
„A központban a kormány és a központi háziiparegyesület lépéseket tettek az 
iránt, hogy megyénk szövőipara műszövetté fejlesztessék. E célból Nagy-Kikin- 
dán egy műszövészeti iskola alapja immár le is van rakva.” A továbbiakban a cikk 
szerint a háziiparegylet „legelső feladata az iskola vezetését a kezébe venni és a 
megye területén az eddig használt primitív szövőszékek helyett javított (regulá
toros) szövőszékeket meghonosítani. És erre most bő alkalom kínálkozik. Az or
szágos nőiparegyesület számos regulátoros szövőszéket oszt ki oly vidékeken, 
hol a szövőipar eddigelé figyelmet keltett. Háziiparegyesületünk meg is tette a 
kellő lépéseket, hogy megyénk a nemzet közadakozásából megkapja a maga osz
tályrészét. Ámde e szövőszékekkel való bánásmód elsajátítására a nép leányait 
ki kell képeztetnünk s a megye területén több helyen műhelyt kell felállítanunk, 
mi tetemes költséggel jár.” 1882 decemberében az alakulóban levő torontáli há- 
ziipar-egylet elhatározta, hogy egyelőre három szövőműhely állíttassák fel, egy 
Nagybecskereken, egy Nagykikindán és egy Nagyszentmiklóson.8 „Ezen szövő
műhelyek számára vezetőkéi egyelőre a szövészetben ügyes három asszony fog 
kitaníttatni az illető községből.”9 A Torontói még kiemeli, hogy „ilyen helyek 
alakultak eddigelé Békéscsabán, Csíkszeredán, Deésen és Eperjesen”.10 Ezek 
közül valamennyi államsegéllyel létrehozott szövőtanműhely volt.

Nagykikinda több szempontból is alkalmas központnak bizonyult tanmű
hely felállítására. Egyrészt a fejlett helyi háziipara, másrészt a várost körülvevő 
községek fejlett szövőipara miatt. A tanműhely felügyelőbizottsága 1883. október 
29-én alakult meg.11 Elnöke Kikindai Ferenc, felügyelője Radovics Sándor, 
pénztárnoka pedig Gertlgruber Ferenc volt. A műhely berendezéséhez az ipar
kamara 400 forintot, a megye 1015 forint 75 krajcárt, a minisztérium 600 forintot 
adományozott. A fenntartására az iparkamara 200, a város 500, a minisztérium 
pedig 700 forintot adott. A kikindai tanműhely szakavatott tanítója Birmann 
Gusztáv volt, akit 40 forint havi fizetéssel alkalmaztak. Tanítványnak eleinte 
azok jelentkeztek, akik kenyérkeresetre voltak utalva. A felügyelőbizottság dön
tése szerint a kezdő tanulók egy munkanapra 20 krajcárig terjedő díjat kaptak, a 
gyakorlottabbakat pedig a teljesített munka után díjazták. 1883-ban három szö
vőszék a kikindai iskolában üzemelt, hármat pedig Radovics Sándornak adtak át 
kezelésre, megengedvén neki, hogy ezeket a szövőszékeket az iskolahelyiségben 
használja. A szövőtanműhely a szükséges fonalakat Radovics tói szerezte be, s ő 
volt az, aki a szövőtanműhelyben készült vásznakat átvette. Természetesen Bir
mann könyvet vezetett az átvett fonalakról és a Radovicsnak átadott vásznakról. 
Áruraktár helyett a tanműhelynek csak egy nagy szekrény állt a rendelkezésé
re.12 A kikindai szövőtanműhely eleinte a különféle szerb vásznak készítésére 
szakosította magát,13 de ugyanakkor kísérletet tett a szőnyegszövés meghonosí
tására is. Méghozzá úgy, hogy a tanműhely birtokában levő szőnyegmintákat a

23



környék szövőnőinek rendelkezésére bocsátotta azzal a céllal, „hogy azokat a 
pórnők között köröztesse s azok utánzására a pórnőket ösztönözze”.14 1883 te
lén a kikindai tanműhelyben a torontáli háziiparegylet anyagi támogatásával egy 
ösztöndíjas növendék tanulta a szövést.15 Ezt a növendéket az egylet 20 forint 
segélyben részesítette.16 Mivel a torontáli háziiparegylet a kikindai szövőtanmű
helynél fenntartotta a közvetlen felügyelet jogát, ezt a teendőt Scheinberger Ig
nác egyesületi alapító tag végezte.17

Hogy mikor szűnt meg a kikindai tanműhely, nem tudjuk. Annyi bizonyos, 
hogy a századfordulón még meg-megjelent termékeivel a jelesebb iparkiállításokon.
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A nagybecskereki szövőtanműhely
(1884)

A nagybecskereki szövőtanműhely célja ugyanaz volt, mint a kikindaié: mű- 
szövészetté fejleszteni Torontál megye népi szövészetét, vagy más szóval kiviteli 
iparrá fejleszteni a torontáli textilipart. Az Országos Nőipari Kiállítás ugyanis 
1881-ben bebizonyította, hogy Torontál megyének életképes szövőipara van, 
csak megfelelő módon kell fejleszteni. Ezt a módot találták meg a szövőtanmű
helyek intézményében, a falusi szövőnők oktatásában. A kiállítás rámutatott 
ugyanakkor a torontáli szőnyegszövés gyengéire is. Elsősorban feltűnt, hogy a 
szőnyegek fonalait anilinnel festették, ami közismerten nem tartozik a tartós szí
nek közé.1 Ugyancsak szemet szúrt az is, hogy a szőnyegek „két szélben vannak 
szőve”, s középen összevarrva, ami zavarta a pontos összeillesztést, és esztétikai
lag is kifogásolható volt.2 Itt tűnt ki még, hogy az oly nagy feltűnést keltett to
rontáli szőnyegeken már a hanyatlás jelei mutatkoznak. Hertelcndy főispán 
megfogalmazása szerint a „lombok és virágok behímzése rontja a szőnyegek 
stylszerűségét és eredetiségét, egyiken renaissance alakítás ölelkezik a primitív 
felfogással, másikon nagy méretű rózsakelyhek virulnak, majd egy papagáj 
émelygős színei bántják a szemlélő műérzékét”.3 Ezeket a fogyatékosságokat 
kellett előbb szakavatottan kiküszöbölni, hogy oktatással, ellenőrzéssel, az 
eredeti, tiszta népi motívumok mentésével a torontáli szövőipar fokozatosan 
üzleti iparággá izmosodjék. Ezt a célt szolgálta a nagybecskereki szövőtanmű
hely megnyitása, melynek felállítása során „úgy a magas kormány mint Torontál 
megye és Nagybecskerek város részéről hathatós támogatásban részesült a 
háziipar-egylet”.4 Utólag megállapíthatjuk, e segítség nem volt hiábavaló, hi
szen tízévi fennállás után a nagybecskereki tanműhelyből fejlesztették ki a to
rontáli szőnyeggyárat. Valójában ez is volt a cél: a népi iparból és háziiparból 
minőséges nagyipari termelést szervezni. Hogy ez sikerült, bizonyítja a Pal
las Nagy Lexikona, amely a Háziipar címszó alatt az alábbiakat írja: „Különö
sen a torontáli szőnyegszövés öltött már nagy méreteket, sőt ott most ennek 
nagyobb űzésére külön nagy szőnyegszövőgyár is létesült, igen nagy része van 
ezen háziiparág fejlesztésében a nagybecskereki szőnyegipari tanműhelynek, 
mely ott meghonosította ma már a szmirna szőnyegkészítést is. Különösen a 
szerb lakosság foglalkozik vele.”

Noha a kikindai műszövészeti iskola alapjait már 1882 decemberében lefek
tették, Becskereken, ahol sokkal kedvezőbb feltételek kínálkoztak erre, a szer
vezés igencsak elhúzódott, úgyhogy a Torontál állandóan felvetette a témát, de 
1883 októberéig, a torontáli háziiparegylet üléséig nem történt jelentősebb elő
relépés. Ekkor került megvitatásra Streitmann Antal javaslata „a nagybecskereki 
szövőtanműhely berendezéséről”.5 Streitmann ezúttal is alapos munkát végzett.
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Terjedelmes javaslatában úgyszólván mindent eltervezett, s az egyletnek nem 
volt nehéz döntenie. Javaslata alapján az alábbi határozat született:

„a) A torontói megyei házi szövőipar gyakorlatára való tekintetből a tanmű
helyben a finom és dur\>a vászonszövés és a szőnyegkészítés fog taníttatni;

b) a mustrás bolgár- és sávos szerb vászonszövésnél előforduló mustrák taní
tására egy mustra-szövőszék (0,5 méteres);

c) a finom vászonszövés tanítására három regulator-szövőszék;
d) a durva vászonszövés tanítására három gyorsvetélővei s fékezővei ellátott 

közönséges szövőszék;
e) e szőnyegkészítéshez egy 180 centiméteres közönséges mármarosi szövőszék 

fog a tanműhelyben felállíttatni az ezen szövőszékekhez szükséges segédeszközök
kel teljesen felszerelve;

f) szakképzett tanerő küldésére s a tanműhely anyag, támogatására az állam 
felkéretik;

g) a tanműhely Nagy Becskerek város által felajánlott két tágas teremben fog 
elhelyeztetni s a még esetleg szükséges mellékhelyiségekről a választmány gondos
kodik;

h) tanítványokul a szövésben jártas pómők fognak felvétetni O-Bessenyőről, 
Melencéről, Ellemérről és Uzdinból, kiknek ellátásáról az illető község és az egye
sület gondoskodik;

Szívesen fogadtatnak továbbá tanítónők is tanítványokul, kik azonban az egy
let részéről segélyzésben igényt nem tarthatnak ”ö

Jellemző, hogy az ügybe felsőbb helyről is beleszóltak, s végül a nagybecske- 
reki szövőtanműhelyt Rejtő Sándor ipari felügyelő tervezete alapján hét szö
vőszékkel (és ennek tartozékaival) szerelték fel. A nagybecskereki tanműhely 
hivatalosan május 1-jén kezdte meg működését a Kis-Amerikának nevezett rész
ben levő Andrássy-féle ház termeiben, amelyeket a város bocsátott rendelkezé
sére még 1883 októberében.8 Az ünnepélyes megnyitó 1884. május 11-én tizen
egy órakor volt.9 Hertelendy főispán mondott hatásos megnyitóbeszédet. Az 
ünnepségen több előkelő vendég kíséretében megjelent dr. Grubern Ferenc 
miniszteri biztos, aki az iparügyi minisztériumot képviselte.10

A tanműhely szövőtanítója Graumann János lett, a késmárki műszövőiskola 
volt segédtanítója, akit 600 forintos évi fizetéssel alkalmaztak.11 Illics Melánia 
segédtanító pedig a fordító szerepét töltötte be (havi 30 forintért), méghozzá 
úgy, hogy a tanító magyarázatait a szerb nőknek szerb nyelven tolmácsolta.12 A  
becskereki szövőtanműhely terhét nem csupán a torontáli háziiparegylet viselte, 
mások is támogatták fenntartását. Az iparügyi minisztérium 600, Torontál megye 
200, Nagybecskerek városa 300 forintot adományozott a tanműhely 1884. évi 
fenntartásához.13

A tanműhely kilenc növendékkel indult: „Egy szerb Ittabéről, két szerb El
lemérről, 1 tót Aradácról, 1 szerb Aradácról, 4 csángó az aldunai telepítvényről 
és egy horvát nő Horvát-Bókáról.”14 Kezdetben a nők kissé bizalmatlanok vol
tak, de már 1884-85 telén a téli tanfolyamra Becskerekről és vidékről annyi volt 
a jelentkező, hogy mindnyájukat nem tudta befogadni a szűkös tanműhely.15 A
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y4 mzí// század végi mechanikai szövőgépek típusai: 
1. Műszövő szék nyüstösgéppel apró mintás szövetek előállítására 

2. Műszövő szék nyüstösgéppel Jacquard-féle szövéshez
3. Kettős nagy sünítógép 

4. Egyvetélős műszövő szék 
5. Váltogató szövőszék 

6. Szőnyegszövőgép
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jelentkezők egyharmadát az 1885. évi tavaszi tanfolyamra jegyeztették elő.10
1884-85 telén a növendékek száma huszonötre emelkedett, s ennek megfelelő
en a szövőszékállományt tizenhatra kellett növelni.17 A huszonöt szövőnő közül 
huszonkettő már előzőleg otthon is szövéssel foglalkozott, családi hagyomány 
volt nálunk.18 Érdekes odafigyelni a szövőnők nemzetiségi megoszlására is. A 
huszonöt növendék között volt: „13 szerb nő és pedig: Perlaszról 2, Frányováról 
2, Tarrasról 2, Szerb-Ellemérről 2, Melencéről 1, Nagybecs kerekről 4 és Botos
ról 1; román van 6 ( . . . )  magyar 3 és pedig: Nagygyörgyfaluról 2, Nagybecskerck- 
ről 1; vegyes ajkú 2 Nagybecskerekről”.19

A tanműhely eredetileg két helyiséggel indult, de csakhamar az Andrássy- 
féle bérház többi helyiségét is igénybe vette a szövőnők számának ugrásszerű 
növekedése miatt.20 így 1884 végén már öt teremmel és egy irodával rendelke
zett. Az iroda egyben raktárul is szolgált!21 A tanműhely termékeit, a finom és 
durva vásznat, a törülközőket, szerb szőnyegeket stb. helyben, Becskereken ér
tékesítették.22

A tanfolyam kezdetben két hónapig tartott, 1884-85-től, a téli tanfolyam 
megnyitásától pedig három hónapra bővítették.23

1884 végén, tehát féléves fennállása után a tanműhely felszerelése az aláb
biakból állt: „2 drb. gazír szövőszékből (gépezettel), 1 drb. váltóládás szövő
székből, 1 drb. regulátoros nyüstös szövőszékből, 5 drb. vászonszövőszékből, 7 
drb. szőnyegszövőszékből, 4 drb. motólából, 4 drb. csévéző rokkából, 500 drb. 
kis csévéből, 200 drb. nagy csévéből és 1 drb. láncfelvetéshez szükséges készü
lékből.”24

A száraz leltári adatokon túl lássuk most, hogyan is folyt a tanműhelyben a 
tanítás, milyen volt a tanterv és a tanerő. A tanterv két részre oszlott. Volt gya
korlati része, mely munkafolyamatok szerint az alábbiakból állt: csöllés (vagy 
csévélés, a fonálnak csévére való tekerése), fonalvetés, felhengerelés, szálbefo
gás, szövőszék-felszerelés, szőnyegszövés, gyorsvetélővei való vászonszövés, 
gyorsvetélővei és regulátorral való nyüstösminta-szövés.25 A tanterv másik, el
méleti része az alábbiakból tevődött össze: szőnyegminta-rajzolás, színtan, nyüs- 
tösminta-rajzolás.26 A tanterv gyakorlati részének tanítását Graumann János vé
gezte. Az ügyes késmárki szövőtanító még az elméleti részből is átvette a nyüstös 
minta rajzolásának tanítását.27 Streitmann-nak mint a tanműhely felügyelőjének 
(ez volt a hivatalos kinevezése) két elméleti tantárgy maradt, már amennyire 
azokat elméletieknek nevezhetjük: a szőnyegminta-rajzolás és a színtan.28 Ter
mészetesen Streitmann sokkal tágabban értelmezte szerepét, s így a növendékek 
kezdetben az ő felügyelete alatt másolták a régi mintákat, majd újakat is tervez
tek. A színösszetételnél újra Streitmann utasítása szerint a puhított, lágy színe
ket, színösszetételeket használták, nem pedig a beidegződött, erős, sok esetben 
szemfájdítóan éles, esztétikailag vitatható értékű színezést. Ebben volt Streit
mann titka, ebből állt „szőnyeg-metamorfózisának” lényege. Szőnyegmintáknak 
csak a bizonyíthatóan népi, tiszta mintákat, motívumokat engedélyezte használ
ni, s ezzel elérte, hogy a torontáli szőnyegekből, legalábbis azokból, amelyeket 
tanítványai szőttek, kiszűrte a „romlott” elemeket, amellett a mintázásnál a ha
gyományos mintákat új csoportosításban, új kombinációkban alkalmazta. A szí
nezés során pedig a lágy színek válogatásával igen jó esztétikai hatást ért el. E
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két elemét a szőnyegnek, a mintázást és a színezést magas művészi szintre emel
te, ezáltal alakult ki egy új típusa a szőnyegnek, amely csakhamar igen keresett 
lett: az új típusú torontáli szőnyeg. Mégpedig nem a hagyományos, régóta ismert 
torontáli szőnyeg, hanem a kellő művészi beavatkozással „javított”, a „nemesí
tett”, a lágyabb színezésű: a Strcitmann-féle szőnyeg! Ez lett később Európa- 
szerte díjazott portéka. Ilyen vonatkozásban mondhatjuk, hogy Streitmann volt 
a torontáli szőnyeg atyja.

A tanműhely felszereléséről, tantervéről, tanulóiról és tanárairól már szól
tunk, de a szövéshez használt nyersanyagról még nem. A szőnyegszövéshez hasz
nált 4-es számú fonalat a nagybecskereki harisnyakészítők szolgáltatták, s nagy- 
becskereki festő festette.29 Vászonszövéshez 14-es, fehérítetlen és 16-os, fehérí
tett cramptont használtak. Csinvathoz 30-as nyers lenfonál, gazírhoz 40-es és 
80-as crepe-fonál kellett.30

Érdekes megemlíteni, hogy kezdetben több bánáti község ösztöndíjas nö
vendékeket küldött a becskereki szövőtanműhelybe, például Franyova, Élemér, 
Aradác, Periasz, Román-Écska, Kis-Torák, Nagy-Torák és Melence.31 Ezt azért 
is fontos hangsúlyozni, mert utána a végzett növendékek otthon, a saját környe
zetükben terjesztették a látottakat, oktatták a többieket a Streitmann-módszer 
szerinti szövésre. Szövőtanműhelyeket nem lehetett minden kis falucskában fel
állítani, de a végzett növendékekre alapozva szövőtelepeket már igen! Alig há
rom évvel a nagybecskereki megnyitása után már érezhetően terjedt az új szö
vésmód a hagyományosan is szövészettel foglalkozó bánáti falvakban. 1887 janu
árjában a Torontál büszkén állapította meg: „Immár a nagybecskereki szövőtan- 
műhely közvetítésével a nép ízlése kezd finomulni és a széles szövőszék haszná
lásának előnye köztudottá válni. Az egyesület működése nyomán a nagybecske
reki szövőtanműhelyen kívül Melencén, Franyován és Eleméren gyakorlati szö
vőtelepek keletkeztek, melyek a nép háziiparát kereskedelmi cikké emelték.”32 
Százados szokásokat kellett néhány év alatt megváltoztatni. S ez Streitmannék- 
nak sikerült! Mind több és több szövőtelep létesült Bánátban. S ha már itt tar
tunk, szolgáljunk egy érdekes statisztikai adattal is. 1884 elején Torontál megyé
ben 86 966-an foglalkoztak háziiparral, a szövőszékek száma a megyében 25 247 
volt (ezenkívül varrógép: 340; rokka: 6511).33 Ez óriási előny volt, egy valóságos 
szövőhadsereg, amelyet csak útba kellett igazítani, hogyan szőjön, milyen színe
ket alkalmazzon. Erre alapoztak Streitmannék is, tegyük hozzá -  sikerrel!

Az elkövetkező években a tanműhely kifejlesztette tevékenységét, s 
jelentősen öregbítette hírnevét, amihez leginkább a nagy külföldi iparkiállítá
sokon való részvétel segített hozzá. Ötévi fennállása után, 1889-ben már hiva
talos megállapításként olvassuk, hogy a tanműhely „nagy szolgálatot tett a 
torontáli háziiparnak, a nép ízlése fejlődött nemcsak a tört-színek elfogadásá
val, hanem az ősrégi motívumok alkalmazásával is. A nép számos szőnyeget 
kínál eladásra, melyek immár szalonképesnek mondhatók. (. . .) Szolidság és 
ízlés dolgában a tanműhely szőnyegei a szőnyegszövés hazájában, Belgiumban 
is feltűnést keltettek. A Brüsszelben tartott kiállításon bronzérmet nyert a 
tanműhely”.34

Mindebből arra következtethetnénk, hogy a gyakran díjazott tanműhely 
idehaza is számottevő támogatásra talált, pedig nem így volt. Streitmann vezeté
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sével a tanműhelynek sikerült rendkívüli művészi színvonalú terméket előállíta
nia, s valamennyi nemzetközi iparkiállításon díjazták a nagybecskereki munká
kat. Ám a művészi és esztétikai célokon túl az illetékeseknek volt egy másik, 
gyakorlati-gazdasági céljuk is: hogy a műhely utat törjön egy új iparág meghono
sításának Torontál megyében. S amíg művészi elképzeléseiket a vártnál jobban 
megvalósították, addig a gazdasági eredményekre pontosan tíz évet kellett várni. 
Miért? -  tehetnénk fel jogosan a kérdést. Mert a megyében az idő tájt nem ala
kult ki, nem is alakulhatott ki oly nagy kereslet a szőnyegek iránt. A szőnyegek
nek igen szűk piacuk volt, kevesen vásároltak, arra nem lehetett nagyipart ala
pozni. Természetesen a piac hiánya csak egyike volt azoknak az okoknak, ame
lyek gátolták, hogy ipari méretekben is kibontakozzék a szőnyegszövés. A másik 
jelentős gondot a tanműhelyben előállított szőnyegek ára képezte. A tanműhely 
szőnyegei ugyanis drágábbak voltak a többi szőnyegnél. Az okot a termelés meg
szervezésében kell keresnünk. Tallián Béla szavaival élve, „addig, míg nagyobb 
szabású hazai gyár nem szolgáltatja a szövőtanműhelynek a szükséges nyersanya
got, a tanműhelyi és a külföldi termelvények árai között 15-20% különbség min
dig lesz a tanműhely hátránya”.35 A műhely tehát az árakkal sem volt versenyké
pes a külföldi piacon, noha a belga szakértők is azt állították, hogy a szőnyegek egy
ségenkénti ára nem drága a felhasznált anyag minőségéhez képest, hiszen a becske- 
reki tanműhely ez idő tájt a szőnyegkészítéshez úgynevezett gyöngygyapjú fonalat 
használt.36 Mindhiába, gazdasági vállalkozásként nehezen indult be a műhely. Oly
annyira, hogy 1889-ben szünetelt is a munkával. Ahogyan az egyik hivatalos jelen
tésben olvassuk, „készítményeit értékesíteni nem tudta, fenntartó közege pedig, a 
torontálmegyei háziipar-egyesület ez évben szervezkedett újjá, pénztára nem ren
delkezett oly összeg felett, mely a tanműhely működésének folytatására elegendő 
lett volna”.3' A munkáját újra csak 1890. április 18-án kezdte meg.38

Streitmann Antalnak és munkatársainak 1888-ig már jelentős sikereik vol
tak a szőnyegszövés oktatásában. Hírnevüket külföldön is ismerték, sokan ösz
töndíjasként tanultak műhelyében, hogy elsajátítsák a művészi szőnyegszövés 
különleges, streitmanni módját. Elég, ha csak egy példát említünk ennek alátá
masztására. 1887-88-ban a horvát tartományi kormány egy ösztöndíjas növendé
ket küldött a becskereki tanműhelybe, aki egyévi tanulás után visszatért Zágráb
ba, ahol a kormány segítségével gazdagon berendezett szövőiskolát létesített, s 
őt tették meg a zágrábi szövőiskola igazgatójává.39 Főleg a Streitmannéktól elsa
játított perzsaszőnyegkötést fejlesztették, s nagyméretű perzsaszőnyegek kidol
gozására kaptak megrendelést.40

1889-ben, a tanműhely szünetelésének évében a háziiparegylet pénzzé tette 
a felgyülemlett sok szép értékes szőnyeget, melyet a tanműhely növendékei ké
szítettek.41 A pénzt természetesen a szövőtanműhely céljaira fordították. Rend
kívül jó, alkalmi vétel volt ez némelyek számára, akik áron alul értékes művészi 
munkákhoz jutottak. Az árukészletet nem a megszokott módon adták el, hanem 
sorsolással. 1889 nyarán 2500 forint értékű szőnyeget, kilimet és ablakfüggönyt 
sorsoltak ki. Egy sorsjegy ára fél forint volt, s el is kelt valamennyi.42 így szaba
dultak meg a pompás szőnyegkészlet nagy részétől.

1890. április 18-ától újból beindult az újjászervezett tanműhely, s huszonöt 
tanulóval folytatták a félbeszakított munkát.43 Az újdonság a munkában egy új
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A háziiparegyleí átirata a szőnyegsorsolásról

technika, a szmirnaszőnyeg-készítés meghonosítása volt, amelyre a következő 
néhány évben különösen nagy figyelmet fordítottak.44

1893 májusában a tanműhelyt felsőbb utasításra és elképzelésre átszervez
ték, pontosabban bővítették tevékenységét.45 A kormány a tanműhely felújításá
val Szterényi József ipari felügyelőt bízta meg. Szterényi a tanműhelyt fonó- és 
festőműhellyel kívánta bővíteni, hogy ezáltal bezáruljon a kör a termelési folya
matban.46 A fonóműhelyt 1893 folyamán fel is állították a megyeház mögötti 
Munkács fegyencházban, ahol egy helyiséget különítettek el erre a célra.47 Ez volt 
az egyszerűbb feladat. Az összetettebb, nagyobb körültekintést és tapasztalatot 
igénylő munka a festőműhely felállítása volt. Itt előbb szükségesnek mutatkozott 
a „szépfestés” tanulmányozása. Ezt a munkát Streitmann már egy évvel koráb
ban, 1892 nyarán el is végezte.48 Ugyanis felkereste a kassai, az eperjesi, a felkai, 
a szepesszombati és a németbogsáni festőműhelyeket, valamint a bielitzi és a bu
dapesti közép-ipariskolák festőműhelyeit,49 és meggyőződött a festőműhely fel
állításának szükségességéről.
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1893. október 31-én, a Torontál megyei háziiparegylet választmányi ülésén, 
melyen Szterényi József is részt vett, megfogalmazódott az az álláspont, hogy a 
tanműhelyt a modern szakiskolák követelményeinek megfelelő szakintézetté kí
vánják fejleszteni.50 Ezen a választmányi ülésen a tanműhely 1894-95-re szóló 
költségvetését 5000 forintban állapították meg, és akkor került sor a tanműhely 
addigi státusának megváltoztatására is, ugyanis kimondták a nagybecskereki szö
vőtanműhely államosítását is. Továbbá döntés született külső tanműhelyek felál
lításáról Perlaszon, Orlováton, Alibunáron, Petrovoszellón és Melencén, még
hozzá az illető községek anyagi hozzájárulásával. Ezen külső tanműhelyek szá
mára az állami központi tanműhely képezte ki a tanítónőket, és látta el azokat 
mintákkal és nyersanyaggal. Ugyancsak az említett választmányi ülésen esett szó 
egy szőnyegipari részvénytársaság megalakításáról,51 ugyanis a torontáli háziipar
egylet akkor már elérkezettnek látta az időt egy vállalat létrehozására, „mert a 
tanműhely kísérletei folyamán a gyártás körül oly előnyös eredményeket ért el, 
melyek következtében biztosra vehető, hogy a nagyban való gyártás a vállalat 
élet- és versenyképességét kétségtelenné tenné”.52 Az egyesület elnökségét 
megbízták, hogy állítson össze egy „sindikátust” amelynek az lesz a feladata, 
hogy a részvénytársaság megalakítására megtegye a szükséges lépéseket. „A 
részvénytőkét 50 000 forintban, a részvények számát 500-ban s egy részvény árát 
ennélfogva 100 forintban állapították meg.”53

Az új vállalkozásnak az elképzelések szerint „a nagybecskereki állami sző- 
nyegipar-tanműhelyre” kellett épülnie, mindenekelőtt azért, mert a szőnyeggyár 
elsősorban háziipari munkaerőre támaszkodna. Ilyen szakképzett munkaerőt 
pedig e tanműhely képesített és biztosított.54 1894-ben a nagybecskereki 
szőnyeggyár részvénytársaság megalakításával meg is valósult a célt. Az új vállal
kozás magvát a becskereki tanműhely képezte, amely továbbra is megőrizte 
önállóságát az új gyár keretein belül, sőt a későbbi években is díjakat kapott. A  
szőnyeggyárban a munka egyrészt ipari termelésként folyt, nagy szériákban, más
részt manufakturális, kis szériákban készült termelés is volt a szövőtanműhely
ben. Ott készültek az egyedi darabok, ott tervezték meg a szebbnél szebb sző
nyegeket, ott került sor az első ötletek realizálására. Egyfajta kísérleti műhely 
volt, ahol az iparművészek szabadon alkothattak. Ez volt a magva az egész sző- 
nyeggyárnak. De jellemző, hogy a tanműhely a gyár megalakulása után is meg
tartotta önállóságát, és iparkiállításokon is képviseltette magát, díjakat is nyert.

A tört színektől a torontáli szmirnáig

A nagybecskereki szövőtanműhely tevékenységét 1884-ben finom és durva 
vásznak, sima és fészkes törülközők és szerb szőnyegek előállításával kezdte.55 A 
két alapvető kidolgozásbeli újítás a széles szövőszékek alkalmazása és az úgyne
vezett tört színek használata volt.56 Tehát a már meglévő, nagy hagyományú to
rontáli szövőiparra alapozott, kisebb esztétikai módosításokkal őrizve, mentve 
az eredeti népi motívumokat. A tanműhely első néhány évének (1884-1888) 
eredménye az volt, hogy a nép átvette a tört színek, a régi motívumok és a széles
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szövőszékek használatát. Amikor mindez már beidegződött, Streitmann Antal 
újabb kísérletekbe kezdett: az akkor divatos csomózott keleti szőnyegek (szmir- 
na, perzsa) meghonosításába. Ez a munka két részből állt. Egyrészt a tanműhely
ben kellett elsajátítani, kifejleszteni a tanulókkal az új technikát, s amikor ez 
megtörtént, a tanulók segítségével a nép körében is terjeszteni és népszerűsíteni 
a szmirnát.

Streitmann a nagybecskereki szövőtanműhelyben 1887-88-ban kezdte meg 
a szmirnával való kísérletezést, és a következő öt évben (1894-ig) ezt tökélete
sen kifejlesztette.57 „Ezen technika elterjesztésével pedig egy új iparág volna te
remtve, mely háziiparszerűleg űzetnék, s a Smyrna-vidéki háziipar mintájára 
szervezett vezetés mellett uralni volna hivatott a nyugati szomszéd államokkal 
nemcsak olcsóságánál, hanem minőségénél fogva is. Ezer és ezer szövőszék áll a 
megyében rendelkezésre, csak egy lépést kell előre tennünk s ügyes népünk 
megtanulja a perzsa szőnyegkötést” -  írta lelkesedve 1889-ben alispáni jelenté
sében Rónay Jenő.58

Streitmann hosszú tanulmányozás után fogott hozzá a csomózott keleti sző
nyegek készítéséhez, s a nagybecskereki tanműhelyben 1888-ban készült el az el
ső nagyméretű perzsa. A háziiparegylet közgyűlésén is bemutatták az új, pompás 
terméket: „A nagybecskereki tanműhely első nagy szalonszőnyegét, mely 16 
négyzetméter zsidó-perzsa kötésben, ó-keleti motívumokkal és harmonikus szín
kontraszttal.”59 A szőnyeget a becskereki Deutsch Zsigmond rendelte meg, s ez 
a megrendelés újabb lendületet adott a műhelynek, mivel alkalma nyílt nagyobb 
méretű szőnyegek előállítására.60 Ez volt a kezdet, s a csomózás technikája 1888 
nyarán már a nép között is terjedt Torontál megyében. Streitmann fáradságot 
nem ismerve járta a vidéket, előadásokat tartott, tanácsokat osztogatott a szmir- 
nakészítéssel kapcsolatban. Erről ad hírt a Torontál is 1888 júniusában egyik tu
dósításában: „A szmirna szőnyeg tanítása terjed megyénkben. Folyó hó 21-én 
Zecha Frigyes szolgabíró úrral a Torontál megyei háziiparegylet titkára (Streit
mann -  a szerző megjegyzése) megjelent Botoson, s ott a község lakói előtt a 
szmirna-szőnyeg kötésének előnyös voltáról tartott előadást és egyszersmind be
mutatta a már Botoson készített szmirna-szőnyegeket, melyek a nagybecskereki 
szövőtanműhely egyik bótosi növendéke kezei alól kerültek ki. E növendék már-is 
két bótosi leányt vezetett be a szmirna-szőnyegkötés technikájába, s ezért őt a 
Torontál megyei háziiparegylet egy arannyal jutalmazta meg, s megbízta a jelent
kező nők oktatására.”61 1888 novemberében Streitmann egy kétrészes, kitűnő 
cikkben indokolta meg a szmirna meghonosítását, bizonyítva annak előnyeit, 
versenyképességét a külföldi piacon, szükségességét és életképességét:

„Aki a torontáli szőnyegipart nemcsak madártávlatból kíséri figyelemmel, ha
nem annak gyakorlatias értékesítését is tanulmányozza, az úgy fogja találni, hogy a 
torontáli szőnyegeket a szmima-szőnyegek leszorítják a padozatszőnyegek sorából. 
De annál nagyobb jövője van a torontáli szőnyegnek mint bútorszövetnek, asztal- és 
ágyterítőnek, védtakarónak, függönynek stb. Csak arra kell törekedni, hogy a színek 
diszharmóniája helyébe összhangzó tört-színek lépjenek. Lakásberendezéseinknél a 
renaissance stíl kezd mindinkább tért hódítani, ennek nehéz és tömör bútoraival mi 
sem harmonizál jobban, mint a szintén nehéz és tömör hatású torontáli szőnyegfaj
ból alakított takarók, bútorbevonások és függönyök.
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Az örök érvényű keleti szőnyegek befolyása elnyomta a régi íztelen, naturalisz- 
tikus szőnyegeket. A Jaquard-szőnyegszövés a keleti stílt kezdte utánozni, majd át
vitték e stíl motívumjait a padozatszőnyegekről az asztaltakarókra, függönyökre, 
bútorszövetekre, sőt még a könnyed női ruhakelmékre is, elannyira, hogy a lefolyt 
két évtized alatt az európai ízlés e téren nagy átalakuláson ment keresztül.

Nyugat legkiválóbb aesthetikusai, archeológusai és művészi erői fáradoztak az 
átalakulás e nagy munkája körül és fáradozásuknak sikerült egyrészt a közönség íz
lését az örökszép keleti motívumoknak megnyerni, s másrészt e motívumokat be
vinni a szövészet technikájába. A torontáli szőnyeg azért lett híres egy pár röpke év 
alatt a külföldön. Motívumai mind megannyi ősalakjai a keleti motívumoknak, me
lyek iránt az érzék külföldön oly hatalmasan kifejlődött. Csak színeiben van még ja
vítani való. Ezt eszközölni a nagybecskereki szövőtanműhely van hivatva.

Szőnyegiparunk továbbfejlesztése céljából oda kellett tehát törekednünk, 
hogy a nagybecskereki szövőtanműhely által eddig elért sikerek minél hamarább 
általánosakká legyenek. Sokszorosítani kell a torontáli régi szőnyegek nyomán 
tervezett mintákat, s a nép között kiosztani. A nagybecskereki tanműhelyből 
már eddig is sok növendék került haza az egyes falvakba, ezek útján a mintáról 
való szövés terjesztése könnyen elérhető. A minták mellé tört színekkel festett 
fonalat kellett kiosztani az eredeti beszerzési áron. A kész munkát pedig át kel
lene venni a szövőnőtől, illő munkadíj mellett.

A szmirna szőnyeg hatalmas áramlata nem hagyhatta érintetlenül a torontál 
megyei háziiparegyesületet sem, mely felismervén annak fényes jövőjét, igyeke
zett azt hazánkban meghonosítani. A nagybecskereki szövőtanműhely immár 
több szövőszéken foglalkoztatja növendékeit szmirna szőnyegmunkával. Célja az 
egyesületnek, hogy a nép ezen ős perzsa és kis-ázsiai szőnyegkötést elsajátítsa, s 
a művelt szomszéd államok ez irányú törekvéseivel paralell működjék. Világosan 
áll az egyesület előtt az, hogy a torontáli szőnyeg lassankint hazánkban is elveszti 
padozatszőnyeg jellegét, s csakis a fent jelzett célokra fog használtatni. E veszte
séget pótolni kell, éspedig mihamarabb, torontáli kötött szőnyegekkel. E pótlás 
semmi nehézségbe nem ütközik, mert a nagybecskereki szövőtanműhely az ex- 
perimentációkon immár túl van, s e hivatásnak eleget tehet.

A  torontáli nép eddigi szövésmódja mellett sokkal hivatottabb a kötött sző
nyegek készítésére, mint akár Helvéczia, akár Németországnak eddig gyermek- 
játék faragással foglalkozó hegylakói.

Úgy a tyilimszövés, mind a szmirna szőnyegkötés őseredetű keleti szőnyeg
faj, azokat gépekkel produkálni nem lehet, s így háziipari jellegét mindenkor 
megőrzi. Mindkettőt igen könnyű megtanulni, mindkettő ugyanazon szövőszé
ken készíthető, mindkettőnél értékesítheti a család üres idejét, mert mindkét 
munka bármikor abbahagyható és ismét tovább folytatható, végül, mert mind
kettőnél csekély tőke szükséges. Kiemelendőnek tartjuk még, hogy a szőnyegkö
tés megtanulásához egy tyilimszövésben jártas nőnek -  egy nap elégséges. A  
nagybecskereki tanműhely közönséges szövőszéken már eddig is számos kis és 
nagy perzsa szőnyeget készített s Botoson egész kis szövőtelep készít -  saját szö
vőszéken kötött szőnyeget.

Ezen áldásos háziipar meghonosításában a torontálmegyei háziiparegyesü- 
let nemcsak első és egyedül álló hazánkban, hanem ha végigtekintünk Németor
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szág szövőiskoláin, csupán egy, a neustadti foglalkozik szőnyegkötéssel, de itt is 
csak 20 növendék van, és a szőnyegkötésben csak kevés órán át nyernek okta
tást, míg szövőtanműhelyünk 25 növendéket foglalkoztat szőnyegkötéssel.

Poroszországban és Schweizban nagy erőfeszítéssel igyekeznek a fafaragás
hoz szokott hegyi lakókat a szőnyegkötés űzésére vezetni. Frankfurtban mint 
»Damenindustrie« szerepel a hímzésüzletekben. Neustadtban egy szőnyegkötő 
iskolát állítottak fel a múlt évben és a tostgleiwitzi »Vaterlandische Frauenverein« 
az ott felállított szőnyegkötő iskolát állandóan ellátja megrendelésekkel.”62

Streitmann valóságos kis tanulmánya nyomán szinte európai áttekintést 
nyerünk a szőnyegszövés, különösképpen az akkoriban hódító szmirna helyzeté
ről, szerepéről, nem utolsósorban pedig a nagybecskereki tanműhely áldásos te
vékenységéről is. Két évvel később, 1890 májusában olvassuk a Torontóiban, 
hogy „a szövőtanműhely már a lapos készítésmódot átalakította a szőnyegszövés 
legjelentékenyebb készítésmódjává, s fürtös szőnyegeket készít ugyanazon szö
vőszékeken, melyeken eddig a szerb szőnyegeket készítette. Próbák igazolják, 
hogy a nép »razboj«-ján sem kell semmi átalakítást tenni ahhoz, hogy azon für
tös szőnyeget készíthessenek. A készítésmódot 5 perc alatt egyik nő a másiktól 
elsajátíthatja, csinos munka előállítására egy hónapi gyakorlat szükséges”.63

1892 nyarán értesülünk a tanműhely „gyapjú-experimentációjáról”.64 Miről 
is volt szó? Streitmannék kész szőnyegeken mutatták be a különféle minőségű 
gyapjú hatását, illetve azt, melyik típusú, fajtájú gyapjú mennyire felel meg sző
nyegkészítésre. Ekkor határozták el, hogy a tanműhelyben csak a legjobb minő
ségű torontáli gyapjú használtassák. Ugyancsak ezeken a kísérleti szőnyegeken 
mutatták be a fonás és festés technikáit, melyek a nyírott szőnyegeknél apró 
foltokat eredményeztek.65 „Ezen nehézségek megszüntetésére fonógépek 
beszerzése és a fonalfestés helyett a gyapjúfestés behozatala iránt hozattak hatá
rozatok.”66 Még az idő tájt, tehát 1892 nyarán Streitmann tanulmányutat tett, 
melynek során a „szépfestést” tanulmányozta, és meggyőződött róla, hogy a tan
műhelynek festőműhelyre is szüksége van.67 Egy év múlva, 1893 nyarán, amikor 
már döntés született a tanműhely bővítéséről (fonoda és festőműhely felállításá
val), Streitmann újabb tanulmányútra indult. Utazásának célja a bosznia-herce- 
govinai háziipar tanulmányozása volt, s erre hosszabb időt fordított.68

1893 novemberében a szmirnakészítés már olyan méreteket öltött, és olyan 
minőséget tudtak a becskerekiek felmutatni, hogy megtették az első lépéseket 
egy szőnyeggyár megalakítására. A Torontóiban olvashatjuk, hogy „hazánk terü
letén a szmirna és ezzel rokon szőnyegek készítésével ez idő szerint nagyban 
nem foglalkoznak, csupán a nagybecskereki szövőtanműhely kísérletezett szmir- 
na-szőnyegek gyártásával egyenesen azzal a célzattal, hogy kísérletezése nyomá
ban egy vállalat keletkezzék”.69

A szmirnával való kísérletezés közben volt egy körülmény, amely igencsak 
növelte a tanműhely hírnevét, javította anyagi helyzetét, és bebizonyította, hogy 
a tanműhely igenis képes nagy megrendeléseknek is eleget tenni. Ez volt a Ma
gyar Államvasutak igazgatóságának rendelése. 1893-ban a MÁV igazgatósága 
nagyobb megrendeléssel bízta meg a becskereki szövőtanműhelyt, amely annak 
pontosan és kiváló minőségben eleget is tett.70 A MÁV illetékesei a szállított 
cikkekkel meg voltak elégedve. Ez volt az első nagyobb szmirnarendelés, ame-
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lyct több új is követett. 1894 januárjában olvassuk, hogy a tanműhely állandó 
szállítója lett az államvasutaknak: „A miniszter meghagyta a Magyar Államvas
utaknak, miszerint szőnyegszükségleteiket a nagybecskereki szövőtanműhelyből 
szerezzék be.”71 Úgyszintén itt értesülünk arról, hogy „az új országházban 
szükséglendő szőnyegek tudvalevőleg szintén innen fognak kikerülni”.72

Ezek a nagy rendelések bizonyították be a szmirna életképességét, és hívták 
életre a nagybecskereki szőnyeggyárat, amelynek része lett a nagybecskereki szö
vőtanműhely is, noha a későbbi években is volt termelési és egyéb önállósága.

S ha most röviden áttekintjük a szövő tanműhely történetét, akkor az aláb
biakat mondhatjuk el: 1884-től 1893-ig a torontáli háziiparegylet védnöksége 
alatt működött. 1893-ban államosították, s lett belőle nagybecskereki állami szö
vőtanműhely.73 1893 telén-1894 tavaszán indult meg a nagybecskereki sző- 
nyeggyár megalakítására irányuló mozgalom.74 Az elképzelések szerint a tanmű
helyt a szőnyeggyárnak kellett volna fenntartania.75 1894 márciusában (mivel ál
lami vállalat volt) a minisztérium jóváhagyta a műhely 1894. évi költségvetését.76 
1894 májusában újra változik a státusa, ekkor ugyanis hivatalosan is egyesítették 
az alakulófélben levő szőnyeggyárral. Ez is felsőbb sugallatra történt. Valójában 
a becskereki illetékesek csak tudomásul vették a kereskedelemügyi miniszter le
iratát „a szőnyegtan-műhelynek a szőnyeggyárral való egyesítéséről”.77 Ezzel az 
egyesítéssel a gyár vállalt kötelezettséget a tanműhely fenntartására. Ilyen érte
lemben megfelelő szerződést is kötöttek, amely rendezte a két cég egymás 
közötti viszonyát, de amely önállóságot is biztosított a tanműhelynek további te
vékenységében.78 Nem sokkal ezután, 1894 júniusában feloszlatták a Torontál 
megyei házi iparegyletet.76 A tanműhely 1897 júniusáig (a szőnyeggyárral együtt) 
zavartalanul működött. Ám ekkor kimondták a szőnyeggyár felszámolását, de 
annak ellenére olyan döntés született, hogy „mindenesetre azonban fenntartan
dó lesz továbbra is a szövőtanműhely”.80 1903 májusában is emlegetik még a mű
helyt, a szőnyeggyárnak folyósítandó segély összefüggésében.81 Hogy mikor 
szűnt meg valójában, arról nincs adatunk.

A nagybecskereki szövőtanműhely sikerei

Streitmann Antal vezetése alatt a tanműhely már alig három hónapos mű
ködés után is eredményeket tudott felmutatni. 1884 augusztusában az Újvidéken 
megrendezett szerb nőipari kiállításon termékeit díszoklevéllel tüntették ki.82 
Ha már a kiállításoknál tartunk, hadd mondjuk el, hogy Streitmann még 1884- 
ben hozzálátott az 1885. évi országos kiállításra való előkészületekhez, melyet 
Budapesten tartottak meg. Az országos kiállításon a torontáli háziiparegylet egy 
csángó és egy szerb szobát akart bemutatni, de emellett természetesen meg 
akarta ismertetni a közönséggel a megye textiliparának minden ágát is. Streit
mann még 1884 nyarán beutazta a megye szövéssel foglalkozó jelesebb helysége
it, s a tárlatra gazdag anyagot gyűjtött egybe.83

1885-ben már a tanműhely hírnevet szerzett magának: „A külföldről is tö
megesen érkező megrendelések pontos teljesítése által az intézet a megyei szö
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vő-iparnak máris messze kiterjedő piacot nyitott, mely idővel nagyobb termelés
nek is gyümölcsöztető foglalkozást nyújtand” -  olvassuk Tallián Béla hivatalos 
alispáni jelentésében.84

1885 októberében a tanműhely újabb rendeléseket kapott Hertelendy Jó
zsef főispántól, Engel Amáliától, Schwarz Mihálynétól és a Torontálmegyei 
Banktól. A  megrendelt tárgyak runas fali és asztaltakarók, szőnyegek, díványpár
nák, finom zsebkendők és jutafüggönyök voltak.85

Az 1885. évi országos kiállításon a nagybecskereki szövőtanműhely egyike 
volt a százhetven torontáli kiállítónak. Termékeik közül függöny, szőnyeg, pár
nahéj, szerb vásznak, zsebkendők, törülközők és egy fonalgyűjtemény került be
mutatásra.86 Ezen a tárlaton Streitmann több díjat is kapott. Kiállítási nagy 
éremmel jutalmazták „a háziipar fejlesztésében követett gyakorlati irányért”, 
emellett még két közreműködői érmet kapott a háziipar és az ipari oktatás kate
góriájában.87 A XXX. kiállítási csoportban, amely az ipari oktatást volt hivatott 
bemutatni, versenyen kívül díjazták a nagybecskereki munkákat is.88

1886-ban Bécsben volt hímzőipari kiállítás, amelyen a tanműhely is részt vett 
szőtteseivel, nem csekély sikerrel. Minden kiállított tárgy elkelt, és újabb megrende
lések is érkeztek.89 1887 áprilisában (több más bánáti tanműhellyel együtt) a Nagy- 
szentmiklóson megtartott torontáli iparkiállításon is képviseltette magát.90

A  későbbi években is sikereket ért el a műhely különféle kiállításokon. 
1894 augusztusában például a debreceni országos tanszerkiállításon első osztá
lyú állami érmet kapott „ízléses és versenyképes készítményéért”.91

Hogy a becskereki szövőtanműhely szövőnői milyen minőséges termékeket 
készítettek, azt egy érdekes példával illusztrálhatjuk. 1887-ben a szegedi ipari ki
állításon olyan remek munkákat mutattak be, hogy a közönség bécsi iparcikkek
nek nézte őket, és hitetlenkedve fogadták a tényt, hogy mindezt bánáti szövőnők 
készítették.92 Streitmann azután ötletesen bizonyította be, hogy ez egyszerű fa
lusi leányok munkája. Felhozatott Szegedre néhány szövőnőt, és ott, a közönség 
szeme láttára készíttetett egy-egy darabka mintát a szőnyegekből!93
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A nagybecskereki szőnyeggyár 
(1894)

Még 1893 novemberében szóba került a Torontál megyei háziiparegylet 
ülésén egy szőnyegipari részvénytársaság megalakítása, vagyis egy szőnyeggyár 
létrehozása.1 Ez volt a koronája Streitmann és köre tízéves munkájának, amely
nek során a nagykikindai és nagybecskereki szövőtanműhelyen keresztül, vala
mint az e vidéken alakult szövőtelepek segítségével terjesztette, népszerűsítette, 
majd végül is meghonosította az új szövési technikákat, a széles szövőszékek 
használatát, s művészi szintre emelve a bánáti szövőipart, megteremtette a felté
teleket egy új iparág felvirágzásához. 1893 telén-1894 tavaszán látták az illeté
kesek elérkezettnek az időt, hogy a szőnyegszövést ipari ágazattá fejlesszék 
Torontál megyében. Ez idő tájt „csupán a nagybecskereki szövőtanműhely kísér
letezett a szmyrnaszőnyegek gyártásával, egyenesen azzal a célzattal, hogy kísér
letezése nyomában egy vállalat keletkezzék”.2 A „műiparvállalatot” egy rész
vénytársaság megalakításával szándékoztak beindítani, s 1894 februárjában már 
arról értesülünk, hogy az egész mozgalom élén Rónay Jenő főispán áll, s hogy a 
részvénytőke, amelyet biztosítani kell, 70 000 forintot tesz ki.3 Lassan napvilágot 
láttak a tervek is, melyekből kitűnik, hogy a gyár „évenként legalább 6400 négy
zetméter smyrna, perzsa vagy egyéb szőnyeget állítana elő.4 A gyár fonó- és fes
tőintézettel is össze lenne kötve és évenként 200 métermázsa gyapjút dolgozna 
fel, adván ez után több mint 200 munkás leánynak keresetet. . .  mely különösen 
szerb, román és bolgár honfitársainknak a szőnyegkészítés iránt viseltető termé
szeti hajlandóságát táplálva, szerb, román és bolgár leányainknak biztos kerese
tet nyújtana”.5 Ugyancsak ekkor szerzünk tudomást a gyár előnyeiről is a külföl
di gyárakkal szemben:

„1. A  nyersanyagot olcsóbban szerezhetné be;
2. háziipari munkaerőkkel működvén olcsóbb munkabérrel állana szemben, és
3. ezeknél fogva jobb minőségű árut olcsóbban hozhatna forgalomba.,>6

Tehát a gyár versenyképessége már előre biztosítva volt. 1894 februárjában 
már hozzá is láttak -  nagy hírverés közepette -  a részvények jegyeztetéséhez, 
„élénk, szinte nem is várt pártolást” tapasztalva.7 1894 márciusában a Torontál újsá
golja, hogy már mintegy 35 000 forint értékű részvény kelt el.8 Mivel a pénzügyi ke
ret is biztosítottnak látszott, s az illetékesek hozzáláttak, hogy az új gyár részére a 
külvárosban kiszemeljenek egy olcsó telket. Megállapodtak Proksch vegyésszel, 
akire a gyár festőrészlegét bízták, s megegyeztek, hogy szeptemberig egy barakkot is 
felépítenek, ahol majd „az alkalmazandó leányok nyerik kiképeztetésüket”.9 Az 
építkezést úgy kezdték, hogy előbb a fonodát és a festőműhelyt állították fel, 
hogy a gyár már saját készítésű fonallal kezdje meg működését.10
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A szőnyeggyár részvényesei között találjuk Torontál megye előkelőségeit, a 
városi hivatalnokokat, ügyvédeket, orvosokat, de néhány torontáli községet is: 
Kikindát, Csókát, Tiszaszentmiklóst stb.11

1894 áprilisában a nagybecskereki szőnyeggyár alapítói a Petőfi utcában 
akadtak rá a Krunics-lele telekre, a Daun-féle téglagyárral szemben.12 A fél- 
holdnyi terület igen alkalmasnak bizonyult, tekintve, hogy három utcára nézett, s 
közvetlenül a Bega mellett helyezkedett el, ami a vízellátás gondját is megoldot
ta.13 Ugyancsak 1894 áprilisában láttak hozzá az épületanyag beszerzéséhez és a 
gépek megrendeléséhez.14 Arról is már előre gondoskodtak, hogy munkaerőben 
se legyen hiány: a szövőiskola udvarán felállított barakkban taníttatták a jelent
kező leányokat.15

Az építkezést az Erdélyi és Heitzmann cég vállalta el 33 000 forintért, az
zal, hogy kötelezettséget vállalt az egész gyárépület, a kerítés, a gyárkémény és 
a szivattyú felépítésére.16 1894 májusában került sor az alakulófélben lévő sző- 
nyeggyár és a tanműhely egyesítésére, amelyre a kereskedelemügyi miniszter le
irata nyomán került sor, azzal, hogy a műhely némileg megtartotta önállóságát, 
a szőnyeggyár viszont kötelezte magát annak fenntartására.17 A Nagybecskere
ki Szőnyeggyár Rt. megalakulására 1894. május 21-én került sor, a gyár neve 
pedig július 14-én került a becskereki cégek jegyzékébe.18 A gyár vezetősége az 
igazgatóságból és a felügyelőbizottságból állott, s csak 1894. június 13-án vá
lasztották meg Streitmannt a gyár műszaki igazgatójává.19 A Wochenblatt sze
rint „ez a választás szerencsés, mert Streitmann kiváló szakember és vasener
giája van”.20

1894 augusztusában végre betöltötték a gyárigazgatói állást. E munkahelyre 
Hadzsits Kamill került.21 A kereskedelmi miniszter leiratot intézett a gyárhoz „adó- 
mentességi és szállítási kedvezmény” ügyében.22 Ekkor kapta meg a gyár az iparen
gedélyt és a vízengedélyt, s ekkor szabták meg a gyár személyzetének fizetését.23

1894 szeptemberében, amikor már a gyár úgy tervezte, hogy rövid időn be
lül megkezdi működését, külföldről rendkívül kecsegtető ajánlatot kapott. Való
jában egy párizsi cég levele érkezett meg, amelyben a Lapersonne & Petreano 
cég „késznek mutatkozik az összes szőnyegkészlet azonnali átvételére, egyben 
pedig 1000 darab úgynevezett torbát rendel”.24 Máshonnan is érkeztek már a 
rendelések: nagyobb megrendelést tett Wesselényi báróné és Weidinger Bács 
megyei birtokos.25

1894. december közepe táján kezdett üzemelni a szőnyeggyár. December 
19-ei hír a Torontóiban, hogy „a gyárban már dolgoznak”. Kezdetben közel 
300 munkásnőt foglalkoztattak.26 „Gondoskodás történt, hogy szegényebb sorsú 
leányok, akik munkába állanak, teljes ellátást nyerjenek és a szőnyeggyártást ta
nulhassák”.27 A közeli Erzsébetlakról harminc leány kapott ott „lakást, élelmet 
és szövésben oktatást”.28 Egyébként is sok vidéki nő dolgozott a gyárban a kör
nyező falvakból. 1895 májusában ezek számára egy melléképületet szándékoztak 
építeni, amely 45 munkáslánynak biztosított volna internátusi elhelyezést, s ott 
kapott volna helyet a gyár raktára is.29

1895. május 31-én Dániel Ernő kereskedelemügyi miniszter (a Kiss család 
sarja) munkatársaival Becskerekre érkezett, ahol hivatalos látogatást tett a sző
nyeggyárban.30
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1895-ben 213 tanonclányt vettek fel, „akik a szőnyegcsomózás és szövésben 
nagyrészt kis is képeztettek”.31

1896 tavaszán már kiütköztek a gyár problémái, felszínre kerültek a fogya
tékosságok, s az üzem veszteséget mutatott ki,32 amit a hozzáértők szerint „a 
kezdetben nélkülözött szakszerű vezetés és berendezés hiánya” okozott.33 Az 
igazi ok valójában az volt, hogy a folytonos beruházások -  mivel új gyárról volt 
szó -  teljesen felemésztették az üzem forgótőkéjét. Ezért a vállalat vezetősége 
60 000 forintnyi kamatmentes kölcsönért folyamodott a kereskedelemügyi mi
niszterhez.34

E problémák közepette is a gyárban lázas előkészületek folytak a millenniu
mi kiállításra: „A vállalat saját kiállítású tárgyain kívül meg van bízva a királyi pa- 
villonba és sátorba szükségeltető szőnyegek szállításával, amely díszes megren
delésre vonatkozó XI-XII. századbeli román stylú szőnyeg-mintarajzok Alpár 
Ignác műépítész által már el is fogadtattak.”35 A királynak 1896 májusában szál
lította le a becskereki szőnyeggyár a megrendelt szőnyegeket. Két szőnyeg és 
több futószőnyeg került I. Ferenc József és Erzsébet királyné termeibe. „A na
gyobbik szőnyeg 5 méter széles és 10,8 méter hosszú és az egészben két főszín 
uralkodik. Az alapszíne drapp és a szegélyzet sötét bronz. A többi szín harmoni
kusan alkalmazkodik az alaphoz. A szőnyeg 150 kg súlyú, térfogata 54 négyzet- 
métert tesz ki. Őfelsége fogadó szobáját díszíti. A kisebbik 5 méter széles és 6,75 
méter hosszú. Térfogata tehát 33,75 négyzetméter, súlya 100 kg. Őfelsége dolgo
zó szobáját ékesíti. Színezésében ez is mindenképpen sikerült. Alapjában ten
gerzöldes, a közepét pedig egy terakottaszerú érem foglalja el, amely nagyban 
emeli az egésznek szépségét. Szegélyzete bordó színű alappal bír, és hullámos 
vonalakból álló rajz díszíti.”36 Ezenkívül még 14 különböző méretű futószőnye
get szállított le a királynak a becskereki szőnyeggyár. Az új országház részére két 
nagyobb szőnyeget készített.37

1896 augusztusában a gyár annak lehetőségét latolgatta, hogy a nagyobb el
adás végett Budapesten „képviselőséget” hoz létre, és behatóbban foglalkozik 
majd a cég termékeinek reklámjával.38

Az idő tájt árusították ki a gyárban igen jutányos áron a felgyülemlett és el 
nem adott szmirna- és perzsaszőnyegeket. Négyzetméterenként mindössze 6 fo
rintért „kitűnő minőségű, színpompás és eredeti kivitelű perzsa szőnyegeket le
het vásárolni, melyeket a késő unokák sem lesznek képesek elnyúni” -  hirdette 
az alkalmi vételt a Torontál?9

1897 júniusában azután bekövetkezett a teljes csőd. A  gyár részvényeseinek 
rendkívüli közgyűlésén, amelyen a kereskedelmi minisztérium képviseletében 
részt vett Menczer Árpád ipari felügyelő, kimondták a részvénytársaság felszá
molását.40 A  megválasztott felszámolóknak pedig olyan feladatot adtak, hogy 
„lehetőleg oly irányú értékesítésről gondoskodjanak, amelynél a gyárüzem foly
tatása biztosítva van”.41 Ez sikerült is. A Henrik Van Royen holland cég 50 000 
forintért megvette a gyár épületét a berendezésekkel együtt, és az árukészletért 
17 000 forintot fizetett.42 így a gyár üzemelhetett tovább.

1898 szeptemberében I. Ferenc József másodszor is rendelt szőnyeget a 
nagybecskereki gyártól. Hermann Gusztáv igazgató akkor szállított le egy húsz 
négyzetméteres szmirnát a királynak.43 1901 decemberében is az uralkodó vásá-
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rolta meg a nagybecskereki szőnyeggyárnak a párizsi világkiállításon bemutatott 
(5 mx7 m) szőnyegét.44 Ugyancsak akkor szállítottak szőnyeget az új parlament 
részére is. Ebben az időben rendelt a gyártól Széli Kálmán miniszterelnök is egy 
nagyobb szőnyeget, s ekkor adtak le rendelést a budai királyi várpalota részére.45 
Már-már úgy tűnt, újra talpra áll a cég. Hegedűs kereskedelemügyi miniszter 
1901-ben állami éremmel tüntette ki a gyárat a „művészi tervek szabatos megva
lósításáért a szövő ipar terén”.46 Az 1902-ben megrendezett nagybecskereki he
lyi jellegű ipari kiállításon is a gyár termékei domináltak. Nem más írt róla, mint 
a fiatal Fülep Lajos: „A legmodernebb technika, a legfejlettebb műízlés vagy 
mondjuk inkább művészet terme a szőnyegeké, s ha büszkén nézünk ezekre a 
páratlanul szép szőnyegekre, gobelinekre, újra a mi fáradhatatlan, mindenhez 
értő művészünkre, Streitmann tanárra kell gondolnunk, aki leg-első volt Nagy- 
becskereken azok között, akik a helybeli szőnyegiparról még csak álmodni is 
mertek.”47

1902 novemberében a gyár másodszor is a tönk szélére jutott: 270 000 koro
na vesztesége volt.48 A kortársak ennek okát az altőke hiányában látták.49 A  
gyár termékeinek minősége, szépsége nem volt kérdéses, csakhogy mint már 
azelőtt annyiszor, bebizonyosodott, mindez nem volt elegendő: „Mit ér mindez, 
amikor nincs pénz reklámra, új kirendeltségek megnyitására, amikor nincsenek 
vég nélküli hitelek, s amikor a helyi piacon szívesebben vásárolják a cseh porté
kát, egyszóval amikor nem vagyunk versenyképesek az ismert európai gyárak
kal”50 -  írta dr. Brájjer Lajos a Wochenblattban, aki egyébként jómaga is a gyár 
részvényese volt, és szívügyének tartotta annak sorsát. 1903 áprilisában meg
szűnt a gyár agóniája. A vállalatot Lazar Dunderski mentette meg, aki 190 000 
koronáért megvette az üzemet „összes épületével, felszerelésével és készletével” 
együtt.51 Dunderski, aki emellett állami szubvenciót is kapott, ekkor kötelezte 
magát, hogy „akár nyer akár veszít a vállalaton, 20 évig tartozik a gyárat üzem
ben tartani, állandóan 300 munkást foglalkoztatni és kb. 1 millió koronát beru
házni”.52 A  dúsgazdag nábob csakhamar talpra állította a gyárat. 1906 márciusá
ban már ő vehette át személyesen a kereskedelmi miniszter által adományozott 
állami érmet, melyet a gyár „a magyar iparművészeti társulat kiállításain kifejtett 
dicséretes tevékenységéért” érdemelt ki.53 Vizsgálódásunk a század első éveinél 
véget is ér, s ezért tovább nem részletezzük a szőnyeggyár sorsát. Noha a későb
bi években több tulajdonost is váltott, a gyár napjainkig fennmaradt, s Proleter 
néven ma is üzemel. Legnagyobb sikereit azonban éppen az általunk vizsgált 
időszakban, a század első éveiben érte el.

A szőnyeggyár művészi köre

Még az indulásnál gondoskodni kellett a szakkáderekről, a rajzolókról, fes
tőkről, szakavatott iparművészekről. Ezt a problémát eleinte úgy oldották meg, 
hogy a gyár bekebelezte a nagybecskereki szövőtanműhelyt, és annak szakembe
reire, Streitmann Antalra és munkatársaira alapozott. Később ez már elégtelen
nek bizonyult, és új káderek után kellett nézni, újakat képeztetni. Természete-
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Vaszary János

sen Streitmann Antal volt itt is a legjelentősebb szakember, aki művészileg ve
zette, irányította, koordinálta a munkát. A gyár a termelést 1894-ben szmirna- és 
perzsaszőnyegek készítésével kezdte,54 s néhány év múlva, 1898 táján áttért a fa
liszőnyegek szövésére is.55 A századfordulón már Horti Pál, Nagy Sándor, Nád- 
ler Róbert, Lakatos Artúr faliszőnyegterveinek kivitelezését is elvállalták.56

Keserű Katalin írja a Művészet című folyóiratban, hogy „a szőnyeggyár mun
káját mindenfelé ismerték a világon. Párizsi, torinói világkiállítási díjai, 1901-ben 
kelt társulati tagsága és egyéb kitüntetések bizonyítják ezt. Sikerét nagyrészt kö
szönhette Vaszary János festőművésznek, aki a gyár »művészeti irányának egyik 
bátor irányítója« volt, s aki éppen e működéséért kapott elismerést az 1902-es 
torinói világkiállításon”.57

A nagybecskereki szőnyeggyár „belső erőihez” tartozott a századfordulón 
Hermann Gusztáv műszaki igazgató, a kiváló szakember. Az ő idejében érte el a 
gyár legnagyobb sikereit, akkor volt a legminőségesebb a kivitelezés.58

Hermann Gusztáv csapatához tartozott néhány rajzoló is. Többek között 
Kaufmann Zsigmond, akinek 1903 februárjában a kereskedelmi miniszter 1200 
koronás állami ösztöndíjat biztosított, „hogy a késmárki állami szövőiskolánál, 
valamint a külföldi nevezetesebb textilipari intézeteknél tanulmányait folytat
hassa”.59 Ehhez a csoporthoz tartozott még Paul Molch, aki a századfordulón 
úgyszintén a nagybecskereki szőnyeggyár rajzolója60 volt, és több más iparmű
vész, akinek a tevékenysége még feltárásra vár. Ez a lelkes csapat kiváló sző
nyegkartonokat tervezett.
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Bánáti szövőtelepek, 
szövőműhelyek, háziipari vállalatok 
a századfordulón

A kikindai és becskereki szövőtanműhely áldásos tevékenysége nyomán, fő
képpen pedig az onnan kikerült vidéki tanítványok vállalkozó szellemének kö
szönhetően 1884 után több bánáti helységben alapítottak szövőtelepet, szövő
műhelyt, háziipari vállalatot.

A  vidékiek közül a jelentősebbek közé tartozott a melencei és a franyovai 
szövőtelep, továbbá az alábbi szövőműhelyek: Láng Nináé Eleméren, Istvánffy 
Istvánnéé Törökbecsén és Jeszenszky Ignácnéé Nagykikindán. Az összes közül 
azonban messzemenően a legkimagaslóbb, a legszínvonalasabb és a legnagyobb 
tekintélyű szövőműhely Bánátban Kovalszky Saroltáé volt „Német-Elleméren”.

Becskereken is volt szintén néhány említésre méltó háziipari vállalat, amely 
a torontáli szőnyeg hírnevét öregbítette, például Grünbaum Vilmos 200-300 vi
déki háziasszonyt foglalkoztató vállalata, özv. Guttmann Jakabné háziipari válla
lata és gyapjúfeldolgozó üzeme, továbbá az említésre méltó kisebb városi ipar- 
vállalatok: a Pavelka és Hermann-féle Nagybecskereki szőnyeg- és szövőáru
gyár, a Kugler Lipót és Fiai cég stb.

Valamennyi közülük manufakturális termelési mód szerint, bérmunka alap
ján, több-kevesebb alkalmazottal készítette a torontáli szőnyegeket, és kínálta 
portékáját Pesten, Bécsben és másutt. Természetesen ma már nehezen tudnánk 
megállapítani, melyik cég milyen szinten űzte a szövőipart. Mégis, illik akár rövi
den is szólni valamennyiről, annál is inkább, mert munkájuk mindeddig csaknem 
teljesen ismeretlen volt.

Kikindán Jeszenszkyné T. Irén, Jeszenszky Ignác református lelkész felesé
ge kezdett 1898-ban egy háziipari vállalkozásba. S ami a legérdekesebb, nemcsak 
szervezte a kikindai szövőnőket, hanem figyelemre méltó cikkeket is közölt, 
népszerűsítette a bánáti háziipart a korabeli lapok hasábjain. Háziipari vállalata 
keletkezésének történetét is ő mondja el egyik cikkében: „Igen szerény és igen 
kis keretben megpróbáltam magam is ez évben (1898 -  a szerző megjegyzése) 
munkaadás által segíteni a népen. Adtam nekik munkát és ők szorgalmasan dol
goztak. Én hamar kifogytam a hímezni valókból s a munkások száma egyre sza
porodott. Ekkor fordultam kérésemmel a nagy közönséghez munkát kérve az én 
szegény asszonyaim számára. így a közönség támogatásával e szomorú télen 25 
szegény asszonyt foglalkoztattam állandóan, 25 családot juttattam ily módon ke
nyérhez. És most ott állok, hogy nem lehet abban hagynom a segítségnyújtás e 
nemét, de nem is akarom, sőt czélom az, hogy ez szolgáljon alapul egy munkaház 
megteremtéséhez.. . ” -  írta vállalkozásáról a Szegedi Naplóban}

1900-ban már ott találjuk termékeit a párizsi világkiállításon is: „Küldtem 
fel kreppszerű szerbvászonból készült, arannyal és pamuttal gazdagon díszített 
hálókabátokat, batisztszerű szerbvászonból készült női és férfi ingeket szintúgy
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hímezve s végül egy egész sereg szebbnél-szebb hímzéssel és áttört munkával dí
szített szerbvászon zsebkendőt. Olyan volt e munka mint a lehelet, alig volt sú
lya, pedig tele volt fodorral, betéttel, de ez mind-mind szerbvászonból. Igyekez
tem a nép eredeti mintáit megtartva azt a modern ízléshez alkalmazni” -  írta a 
Torontóiban, méltatva a torontáli nők munkáját a párizsi világkiállításon.2 Nevét 
a későbbi években is megtaláljuk a jelentősebb iparművészeti tárlatok kiállítói 
között. Jelentősek a szerb hímzésekről és a torontáli nők háziiparáról írt cikkei, 
melyeket a Torontói jelentetett meg.3

Törökbecsén Istvánffy Istvánná szervezte be az ügyes hímző- és szövőnőket, 
esetenként 100-300 nőt foglalkoztatott háziipari vállalatában.4 Legkorábbi ada
tunk szerint 1887 áprilisában tűnt fel először a törökbecsei szövőtelep a Nagy- 
szentmiklósi iparkiállításon, ahol pompás készítményeivel hívta lel magára a fi
gyelmet.5 A  millenniumi kiállításon is „érdemeket szerzett még magának Ist
vánffy Istvánné (Törökbecse) a színesen díszített szerb vászon és a csinos aracsi 
vánkosok forgalomba hozatala körül”.6 A későbbi években is megtaláljuk nevét 
az iparkiállításokon.

Szerbeleméren Láng Nina volt az, aki háziipari vállalatába tömörítette az 
ügyes szövőnőket, esetenként 250 asszonyt is foglalkoztatva, ha a helyzet úgy kí
vánta.7 Láng Nina már 1882 januárjában a Torontál megyei háziiparegylet ren
des tagja volt (Kovalszky Saroltával együtt), s valójában akkor tűnt fel először a 
neve.8 1896-ban a millenniumi kiállításon „olcsón tartott szőnyegeket” mutatott 
be,9 1899 szeptemberében pedig a szegedi kiállításon aranyérmet kapott termé
keiért.10 A századfordulón már terebélyes, jól menő cége volt, melyről később 
Borovszky Samu azt írta, hogy „specziálisan háziipari vállalat. . .  ahol a fonó- és 
szövőiparral 250 háziiparos foglalkozik”.11 Az összes háziipari vállalatok közül 
talán Láng Nináé volt a leghosszabb életű. A két háború közötti időszakban is 
üzemelt, akkor már a céget Láng Nina menye, Láng Róza vezette.12

Becskereken az összes háziipari vállalat közül a legjelentősebb Grünbaum 
Vilmosé volt, amely 200-300 háziiparost foglalkoztatott.13 Az 1856-ban alapított 
cégnek14 két figyelemre méltó vonatkozása volt. Az egyik a nagybecskereki sző- 
nyeggyárral, a másik pedig a régi, eredeti népi hímzések és szövési minták meg
őrzésével kapcsolatos. Ugyanis ha a nagybecskereki szövőtanműhelyt tekintjük a 
nagybecskereki szőnyeggyár csírájának, később pedig művészi éltetőelemének, 
akkor a Grünbaum cégre azt kell mondanunk, hogy a szó legszorosabb értelmé
ben a szőnyeggyár kirakata volt. A cég főutcai üzletében (a gyárral való külön 
megegyezés alapján) Grünbaumék „szőnyegtermet” létesítettek, s ott volt való
jában a gyár raktára s állandó szőnyegkiállítása.15 Ebben a szőnyegteremben te
kinthették meg az érdeklődők a gyár választékát, s adhatták le rendeléseiket is. 
A Grünbaum cég már a szőnyeggyár alapítása előtt is (1894) foglalkozott toron
táli szőnyegek és háziipari cikkek készítésével, forgalmazásával. A gyár illetéke
sei jó üzletet kötöttek, amikor Grünbaumékkal megegyeztek. A Torontál cikke 
szerint: a szőnyeggyár a vevőit „nem fárasztja ki a gyárba, ami messze van egy 
kissé, hanem alkalmat adott a Grünbaum Vilmos cégnek, hogy a szőnyegek el- 
árusításával foglalkozzék. A Grünbaum-fivérek (Arnold és Frigyes) általánosan 
ismert kiváló ízlése ezúttal is megmutatta, hogy mily tisztelettel viseltetnek a ho
ni ipar iránt s a régi üzlethelyiséggel kapcsolatosan egy műízléssel berendezett
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szőnyegtermet létesítettek, amely rendelkezésére áll a közönségnek s bármikor 
megtekinthető. Itt vannak azok a híres szőnyegek, amelyek a szegedi kiállításon 
aranyérmet nyertek, újdonságszámba mennek azonkívül a szőnyeg-gobelinek bá
mulatos szép tájképmintákkal. Vívmány ez is Nagybecskerekre nézve, mert ha 
eddig idegen jött közénk, nem tudtunk neki olyasmit mutatni amit másfelé nem 
lát. Ezt a szőnyegkiállítást a speciális nagybecskereki munkát azonban büszke
séggel mutathatjuk meg mindenkinek” -  dicsekedett a helyi lap.16

A századfordulón már szinte szokássá vált, hogy mielőtt a nagybecskereki 
szőnyeggyár megjelent volna termékeivel valamely külföldi iparkiállításon, jónak 
látta, hogy a kiválasztott szőnyegeket előbb a Grünbaum cég szőnyegtermében 
tegye közszemlére. így például 1900 májusában, mielőtt elküldték volna a sző
nyegeket a párizsi kiállításra, két napig (május 5-én és 6-án) a Hunyadi utca 6. 
szám alatti Grünbaum üzlet „kiállítási termében” tették közszemlére, hogy a 
becskerekiek is gyönyörködhessenek benne.17

A század első éveiben, pontosabban 1905-ben a Grünbaum cég szőnyegter
mében állandó jellegű kiállítás nyílt a nagybecskereki szőnyeggyár termékei
ből.18 Nemcsak szőnyegeket, hanem gobelineket és pompás bútorszöveteket is 
bemutattak a közönségnek.19

A szőnyeggyárral való szoros együttműködés mellett Grünbaumék saját 
szervezésükben is készíttettek háziipari termékeket. 200-300 vidéki asszonyt 
foglalkoztató háziipari vállalatuk volt, amelyben a városnak és környékének a 
szövőnői serényen dolgoztak, leggyakrabban hozott minta alapján.20 A készítmé
nyeket a cég többnyire külföldön értékesítette. Ha a múlt század végén egyálta
lán beszélhetünk reklámról és piackutatásról, akkor meg kell állapítanunk, hogy 
a cég ebben is élen járt. Hirdetéses levelezőlap-sorozatot nyomtattak a „torontá
li tyilimek” különböző mintáival, azzal a megjelöléssel, hogy „minden minta bár
mily színekben és méretekben kapható”.21 Ugyancsak ezeken a többnyelvű leve
lezőlapokon kínálták a hazai és külföldi vevőknek a gyapjúból kézzel szőtt áru 
legkülönfélébb nemeit: dívány- és pamlagátvetőket, ágy-, asztal- és hintaszékta
karókat, függönyöket, ágyelőket, faliszőnyegeket, díványpárnákat, széktakaró
kat, padlószőnyegeket stb.22

Ezeket a népi remekműveket mutatták be többek között 1902-ben a nagy
becskereki helyi jellegű iparkiállításon, amelyről Fülep Lajos írt elragadtatott so
rokat a Nagybecskereki Hírlapban: „Itt van például Grünbaum Vilmos terme, 
amely a torontáli szőttesek remekjeit mutatja be. Varázslatos, zsongó, vibráló 
hangulat kap meg bennünket ha ide belépünk: a színek élete, az átfinomodott, 
szinte odalehelt rajzok harmóniája tölti meg a levegőt, s nemcsak szemünk me
rül el kéjelegve a gyönyörűségbe, hanem magunkba szívjuk, leheljük ezt az édes 
érzést. Az indusi függönyök diszkrét, reszkető, halvány színe szabja meg a tó
nust, melyben egymást emelve és kiegészítve simulnak egymáshoz a XVI-XVIII. 
század antik keleti és délszláv hímzései és a modern szőttesek elegáns kompozí
ciói.”23 így látta a fiatal Fülep a Grünbaum cég termékeit az 1902. évi nagybecs
kereki iparkiállításon.

Grünbauméknak volt még egy említésre méltó tevékenységük. Eveken át 
gyűjtötték a régi bánáti szőnyegeket és a bánáti (szerb, román, bolgár, magyar 
stb.) népviseleteket. Főutcai üzletük vitrinjeiben ezekből is volt egy kiállításra
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való. Ilyen irányú tevékenységük természetesen érthető is volt. Hiszen vala
mennyi háziipari vállalatnak, szövőműhelynek, szövőtelepnek (már a munka jel
legéből adódóan is) volt kisebb-nagyobb eredeti népimotívum-gyűjteménye 
(mintakészlete), amely részben gyűjtött, papírra átrajzolt ún. karton, részben pe
dig eredeti szőnyeg vagy más szőttes volt. Ezek szolgáltak alapul az új termékek 
készítése során. Ez képezte minden szövőtelep féltve őrzött kincsét, amelyeket a 
szövőnők szorgalmasan másoltak, meg újabbakat gyűjtöttek hozzá. Tudomásunk 
szerint Becskereken a legszebb eredeti darabokból álló népviseleti és egyéb szö
vőipari gyűjteménye Grünbauméknak volt. Olyannyira szép, hogy még Bo- 
rovszky Samu is annak képanyagával illusztrálta Torontál vármegye monográfiá
jának néprajzi részét, megjegyezve, hogy „némelyike szinte ritkaság számba 
megy”.24 Ezeken a képeken jól látható a gazdag Grünbaum-gyűjtemény egy ré
sze: régi szerb kilimek, népies szerb és román munkák, szerb, román és bolgár 
népviselet.25 Csak sajnálhatjuk, hogy ez a kincs nem maradt fenn napjainkig!

Özv. Guttmann Jakabné és Fiai is a háziiparban jeleskedtek, csakhogy az 
nem képezte a cég alaptevékenységét. Szőnyeggyáruk ugyanis csupán egyike 
volt a hét alaptevékenységnek (műkőgyár, kaszakő- és köszörűkőgyár; játékgo
lyó- és palatáblagyár; szőnyeggyár, vegyesáru-nagykereskedés; építési anyagok; 
zsákkölcsönző intézet).26 A céget kiváló munkáiért sokszor díjazták a kiállításo
kon. Az 1902. évi nagybecskereki iparkiállításon díszoklevéllel,27 az 1902. évi 
verseci ipari és mezőgazdasági tárlaton ezüstéremmel tüntették ki.28 A sző- 
nyeggyár nyersanyagát biztosítandó, Guttmannék 1911-ben egy gyapjúfeldolgo
zó részvénytársaságot is alapítottak, amely a két háború között is üzemelt.29

A Guttmann-szőnyegek minőségét bizonyítja a Torontál 1907 októberében 
közölt cikke, amely szerint a pécsi kiállításon állami ezüstéremmel jutalmazták.30

Nemcsak Guttmannéknak volt szőnyeggyáruk Becskereken. Hermann Gusz
táv, aki a századfordulón a nagybecskereki szőnyeggyár igazgatója volt, és igen jó 
szakember hírében állott, s „aki bámulatosan értette meg miként lehet. . .  az erede
ti klasszikus magyar motívumokat a divatos köntössel összeegyeztetni”,31 1903-ban 
saját szőnyeggyárat alapított.32 Ez volt a Hermann Gusztáv és Társa cég, amelyről 
1904 márciusában az alábbiakat olvassuk: „Legújabban a nagybecskereki Hermann 
Gusztáv és társa cég egy temesvári ügyvéd megbízása alapján egy nagyszabású sző
nyeget fejezett be, amely modern stíljénél, pazar színgazdagságánál és szolid kivite
lénél fogva méltán számíthat elismerésre. A szőnyeget a cég a Bencze-féle bútorke
reskedés helyiségében közszemlére is bocsátotta”.33

1904 decemberében a cégben változások történtek. Az 1903-ban „szőnyeg 
és szövőárugyárként” alapított cégbe Hermann mellé társult Pavelka Mihály. 
Ennek folytán lett a vállalat új elnevezése „Nagybecskereki Szőnyeg- és Szövő
árugyár, Pavelka és Hermann”.34 Az így kibővített vállalat olyan áruk gyártására 
fordította figyelmét, amelyeket az országban akkor még nem készítettek. Leg
alábbis ezt találta fontosnak kiemelni a Torontál korabeli cikkírója.35 Ez a sző- 
nyeggyár egyébként a minőséges termékeket készítő kisebb ipari vállalatok közé 
tartozott.

Végezetül említésre méltó még a Kugler Lipót és Fia cég szövőgyára és 
gőzüzemre berendezett műfestő műhelye (1904), amely évi 1500 korona állami 
segéllyel dolgozott a Bakics utcában.36 A gyár alaptevékenysége eredetileg a ha-
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risnyakészítés volt, ám említésre méltó, hogy műfestő műhelyében vállalta a sző
nyegek, bútorszövetek, asztal- és ágyterítők, függönyök, csipkék, szalagok, vala
mint a gyapjú, gyapot és juta festését is,37 ami a szövőipar szempontjából, ponto
sabban a szőnyegszövés előkészítéseként igen fontos tény volt, annál is inkább, 
mert a gyapjúfestés korszerű ipari feldolgozásban történt. A cég minőségi mun
káját nemcsak az állam honorálta szubvenciójával, hanem az országos ipar-egye
sület is, amely éremmel tüntette ki.38

Téves lenne azt hinni, hogy Bánát-szerte nem volt még más figyelmet ér
demlő cég, amellyel bővebben is lehetne foglalkozni. Itt említjük meg példakép
pen a versed Berg fivérek 1904-ben alapított szőnyeggyárát.39 Azonban az itt 
elmondottakból is már egyértelműen megmutatkozik, hogy Bánátban igen sok 
vállalat és vállalkozó öregbítette a torontáli szőnyeg hírnevét a századfordulón. 
E népszerűséget végső soron Streitmann Antalnak és tanítványainak többéves, 
fáradhatatlan munkájára lehet visszavezetni. A szövőműhelyeken keresztül ők 
emelték művészi szintre a torontáli szőnyeget, s hívták fel rá a világ figyelmét, a 
megnövekedett külföldi érdeklődést pedig a bánáti vállalkozók kamatoztatták.
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Kovalszky Sarolta
és a németeleméri szövőműhely
(1887)

Noha a századfordulón európai hírnévre tett szert a Magyarországon első
ként meghonosított scherrebeki technikájú, kivételes művészi értékű falikárpi
tok kidolgozásával, Kovalszky Sarolta neve mára feledésbe merült. Természete
sen nem annyira, mint ahogyan Béla Duránci állítja, mondván, hogy „ez idáig 
Kovalszky Saroltáról semmilyen adatokat sem találtak”.1

Kovalszky (Wittman) Sarolta 1850-ben született Bácspetrőcön.2 Apja Jozef 
Wittman, anyja Mihalovics Julianna volt.3 Az ittabéi és eleméri Kiss családdal 
volt rokonságban. Kiss Ernő leánya (Dánielné Kiss Auguszta) volt a nagynénje.4 
Ezeket a rokoni kapcsolatokat a későbbi években még szorosabbra fűzte, s 
mindinkább elmélyítette.

Ifjúságáról, iskoláztatásáról nincsenek adataink, ám tudunk boldogtalan és 
sikertelen házasságáról, amely végül válással ért véget, valahol az 1870-es évek
ben.5 Ezt követően Eleméren élt. Élete és sorsa 1877-től vett kedvezőbb fordu
latot, miután 1877 szeptemberében Németelemér, Szerbelemér, Tótaradác és 
Szerbaradác községek körorvosi választásán a jeles képzettségű, jó hírű és kitű
nő ajánlólevelekkel bíró dr. Kovalszky Ferenc került a körorvosi állásba.6 A Sa
roltával egyidős, fiatal, rokonszenves orvos csakhamar szívesen látott vendég lett 
nemcsak az eleméri Kiss és Bobor családnál, hanem a megyeszékhelyen, Becske
rek előkelőségeinél is. Körorvosi teendői során ismerkedhetett meg Wittman 
Saroltával. Az ismeretségből barátság, majd szerelem lett, s 1880. január 22-én a 
becskereki Torontói hírül adta, hogy „dr. Kovalszky Ferenc, Ellemérnek képzett 
orvosa, a napokban jegyezte el a közszeretetben álló Wittman Sarolta úrnőt”. 
Két hónappal később, 1880 márciusában Kovalszky Ferenc (már mint megyei 
tiszteletbeli főorvos) vezette oltárhoz szíve választottját az aradáci evangélikus 
templomban.7 Sarolta szülei az esküvőkor már nem voltak az élők sorában, Ko
valszky Ferencre pedig édesanyja, Hoffmann Anna adta áldását.8

A körülményekre való tekintettel nem tartottak pazar lakodalmat, hanem 
minden nagyobb feltűnés nélkül a kisszámú, de annál tekintélyesebb násznép a 
menyasszony nagynénjének, Kiss Augusztának eleméri kastélyában vacsorázott.9

Már a násznép összetétele is sejtette, mekkora támogatása, háttere volt (a 
Kiss család révén) Kovalszky Saroltának. Ugyanis a menyasszony násznagya Kiss 
Auguszta férje, Dániel János Toron tál megyei alispán, a vőlegényé pedig ugyan
csak a Kiss családhoz tartozó Bobor Géza huszár százados volt.10 Kovalszky Sa
rolta későbbi ténykedését, itt-ott igen szembeötlően, jórészt a Kiss család tagjai 
istápolták, támogatták s karolták fel. Úgyszintén nem lehet véletlen Kovalszky 
Ferenc töretlenül felfelé ívelő karrierje sem. A család segítő keze őt is felkarol
ta, s amennyire lehetett, egyengette pályafutását. Ez a családi háttér adta meg 
Saroltának később azt az alkotói nyugalmat, azt a széles ismeretségi kört és eg-
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zisztenciális biztonságot, amely nélkül feltehetően nem is tudott volna maradan
dót alkotni.

Elemérnek természetesen 1881 előtt, Kovalszky Sarolta fellépése előtt is 
volt számottevő háziipara. Szerbek, magyarok, németek szőttek túlnyomórészt 
megrendelésre. A községnek a Haas céggel volt szerződése a háziipari termékek 
felvásárlásáról.11 Kovalszky Sarolta eleméri ténykedését az 1881. évi budapesti 
nőipari kiállítástól kezdve követhetjük nyomon.12 Igen érdekes, hogy ennek, a 
bánáti háziipar fellendítése szempontjából is jelentős kiállításnak az előkészüle
teiben nagyon is kitapintható volt a Kiss, a Dániel és a Bobor család részvétele, 
amely majd 1881 után a bánáti háziipar ugrásszerű fejlődéséhez, szövőiskolák, 
szövőműhelyek felállításához vezetett Bánát-szerte, amelyben Kovalszky Sarolta 
úttörő szerepét senki sem vitathatja el. Jóllehet nem rendelkezett Streitmann 
Antal elméleti tudásával, s jóllehet nem tanított színtant, mintázást és művészi 
szőnyegkompozíciókat, mint Streitmann a nagybecskereki szövőtanműhelyben, 
mégis a gyakorlati munkában, a művészi szövésben maradandót alkotott. Ami
kor a torontáli háziiparegyletet életre hívták, Streitmann éppen Kovalszky Sa
roltában találta meg a legnagyobb támaszt a szőnyegszövés gyakorlati meghono
sításában, a jórészt írástudatlan, de tehetséges falusi szövőnők oktatásában, gya
korlati, szakmai képzésében.

Amilyen jó elméleti megalapozottságú művész, értékes pedagógus és műér
tő volt Streitmann, olyannyira tapasztalt gyakorlati kivitelező, a szőnyegszövés 
fortélyait jól ismerő szövőnő volt Kovalszky Sarolta. Sőt, annál is több: a művé
szek által tervezett falikárpitok pontos, megbízható kivitelezője, új szövési tech
nikák meghonosítója, az eleméri szövőműhely vezetője, mindenese, s talán nem 
túlzás, ha azt állítjuk: a gödöllői művésztelep szövőműhelyének távoli bánáti csí
rája.

A szőnyegszövés meghonosításának szolgálatában 
(1881-1887)

Az 1881. évi budapesti nőipari kiállítás Torontál megyei előkészületeinek 
serkentő hatása jelentős volt. Ennek nyomán kezdett el szervezett formát ölteni 
a háziipari mozgalom Bánátban. A kiállítást nagy lelkesedés előzte meg. Már 
említettük, hogy a nagybecskereki előkiállításon bemutatták a Budapestre kül
dendő munkák legjavát.13 A  vidéki helyi bizottságokban beszervezték a tehetsé
ges szövő-, varró- és hímzőnőket, összegyűjtötték az elkészített, kiállításra szánt 
munkákat, és beküldték a megyei bizottságnak.14 A beküldött tárgyak „egy kis 
kiállítást képeznek, melyek közt több igen becses készítmény van”15 -  állapította 
meg a Torontál újságírója. Az eleméri bizottságban természetesen a Kiss család 
tagjai, Dániel Jánosné, Bobor Györgyné és Dániel Valéria fejtett ki „elismerést 
érdemlő tevékenységet”.16 A  budapesti nőipari kiállításon már bemutatkozott 
Kovalszky Sarolta is szerb szőnyegeivel és vánkosaival.17

A  nőipari kiállítás Torontál megyei bizottságának összegező ülésén 1881 
novemberében a tárlaton való szereplésről megállapították, hogy „a torontáli
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háziipar nagy hódítást tett”.18 Mit is jelentett ez valójában? Főleg a szőnyegek 
(kilimek) keltettek feltűnést, tömegesen vásárolták őket, sok megrendelést kap
tak a kiállítók. Mindez arra késztette a bizottság tagjait, hogy belássák: eljött az 
ideje a torontáli háziiparnak. Valamit sürgősen és intézményes formában tenni 
kellene, hogy ezeket az értékeket kellőképpen megőrizzék, háziipari termékek 
formájában jövedelmeztessék. Szervezésileg magasabb szintre kellett emelni a 
már meglévő gyakorlatot. Megérett a helyzet a háziiparegylet megalakítására, 
szövőtelepek, vidéki szövőműhelyek felállítására. Kihasználva a budapesti kiállí
tás nyomán érezhető felbuzdulást, a nőipari kiállítás Torontál megyei bizottsága 
nem rekesztette be munkáját, hanem úgynevezett „működő bizottságot” alakí
tott, amely feladatul tűzte ki a torontáli háziiparegylet megalakítását.19 Tagjai 
között két név tűnt ki: Streitmann Antalé és Kovalszky Saroltáé.20

Évekkel később Báró Dániel Ernőné, az Országos Iparegyesület háziipari 
szakosztályában tartott előadást a torontáli háziiparról, ahol többek között elis
merő szavakkal méltatta Kovalszky Sarolta tevékenységét az Országos Nőipari 
Kiállítás után: „Kissé rendszeresebb figyelemben csak mintegy 17 év óta része
sülnek a torontáli szőnyegek, amikor -  közvetlenül az 1881-iki Nőiparkiállítás 
után -  Kovalszky Sarolta fölkarolta a szőnyegszövés rendszeresítését és fejlesz
tését, s kiaknázni kezdte a nép parlagon heverő képességeit. Akkortájt Nagy- 
becskereken is létesítettek szőnyegszövő-iskolát, majd szőnyeggyárat, mely 
azonban nem tudott sikert elérni. Az eleméri házi szőnyegszövés azonban fokról 
fokra fejlődött, minden kiállítás után jobban pártolta őket a közönség is. Jobb 
minták, jó anyagok kiosztása, a festés tökéletesítése után a házi szőnyegszövés 
igen szép fokra fejlődött.”21

Amikor 1883-ban, hosszú huzavona után megalakult a torontáli háziipar
egylet, a központi választmányban két eleméri is helyet kapott a Kiss családból: 
Kovalszky Sarolta és Bobor Róza.22 Egyébként a rendes tagok sorában találjuk 
Elemérről Dániel Augusztát, Balás Máriát, Pap Simon Ninát, Láng Ninát, Dániel 
Valériát, Bobor Amáliát és özvegy Bobor Rózát.23

Amikor 1884 májusában beindult a nagybecskereki szövő tanműhely, ter
mészetesen nemcsak arról kellett gondoskodni, hogy a szövőnők a tanműhely
ben mit hogyan tanuljanak meg, hanem arról is, hogy a tanultakat odahaza, min
denki a saját szövőszéke mellett jól begyakorolja. Streitmannéknak az „otthoni 
továbbképzésre” is kiterjedt a figyelmük, ami érthető volt, hiszen ezektől a kita
nult növendékektől várták el, hogy saját környezetükben népszerűsítsék a Streit- 
mann-szőnyegek készítési módját és a széles szövőszékek használatát.24

Hogy a növendékek a tanműhelyben tanultakat értékesíthessék, otthoni 
szövőszéküket a torontáli háziiparegylet saját költségén száznegyven centimé
terre szélesíttette ki.25 Arról is gondoskodtak, hogy ezeknek a szövőnőknek 
megrendeléseket biztosítsanak, sőt arról is, hogy otthon szakértői felügyelet 
alatt legyenek.26 Akkortájt ilyen szakértő volt Kovalszky Sarolta, a torontáli há
ziiparegylet központi választmányi tagja, akit Streitmannéknak sikerült meg
nyerniük erre a munkára, s aki addigra jelentős érdemeket szerzett a szőnyeg
szövés terjesztésében. Mi is volt Kovalszky Sarolta feladata a nagybecskereki 
tanműhelyben? Sorra járta Közép-Bánát falvait, hosszabb-rövidebb ideig elidő
zött egy-egy tanítványnál, tanácsokkal látta el, de ha kellett, maga ült a szövő
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szék elé, és szőtt.27 Néha rendeléseket is kézbesített, egyszóval ő volt a kapocs a 
tanműhely és a vidéken élő tanítványok között.28 Streitmann is az elismerés sza
vaival szólt Kovalszky Sarolta tevékenységéről: „Szívós kitartással s még több íz
léssel valóságos apostoli munkát végez Kovalszky Sarolta Eleméren. Szőnyegei 
nemcsak fejlesztett technikáról, hanem a tradicionális motívumok megőrzéséről 
és ügyes alkalmazásáról is tanúskodnak.”29

A torontáli szőnyegtől a svéd falikárpitig (1887-1898)

1887 januárjában újságolta a Torontói, hogy gyakorlati szövőtelepek kelet
keztek Melencén, Franyován és Eleméren.30 Ez logikus következménye volt a 
dolgoknak, hiszen a kikindai és nagybecskereki tanműhely azért is létesült, hogy 
tanítványai révén elhintse vidéken is a szőnyegszövés magvát. Streitmann Antal
nak és munkatársainak csupán néhány év elegendő volt ahhoz, hogy újításaikat a 
vidéki szövőnők is átvegyék, sőt, hogy ezt az átvett szőnyegszövési technikát szö
vőtelepek létesítésével továbbfejlesszék. 1887 áprilisában már van adatunk az 
eleméri szövőtelep sikeres szerepléséről a nagyszentmiklósi iparkiállításon.31 Az 
elkövetkező néhány évben az iparkiállítások díjazottjai között olvassuk szinte 
rendszeresen Kovalszky Sarolta nevét. 1891-ben a temesvári kiállításon szerb 
szőnyegeket állított ki, 1896-ban Budapesten pedig a millenniumi kiállítás nézői 
csodálhatták meg termékeit.33 Akkor írta róla Streitmann: „Egész iskolát terem
tett már maga körül, melynek szőnyegein az ős, erőteljes, de nyers színek helyé
be finom színérzékkel harmonizált, szelíd színtónusok lépnek.”34 1898-ig Ko
valszky Sarolta tevékenysége úgyszólván kizárólag a szőnyegszövéshez és a 
Streitmann-féle szőnyegkészítési mód elsajátításához és terjesztéséhez kapcsoló
dott. Ezt bizonyítják egyébként a levéltári adatok is.35 1898-ban azonban közbejött 
a szerencsés véletlen, ami Kovalszky Saroltát elindította az újítások, a siker útján.

A szecesszió bűvöletében: a scherrebeki technika 
meghonosítása (1898-1903)

Az egyik szerencsés körülmény a budapesti Iparművészeti Társulat felszólí
tása volt, a másik egy eleméri országgyűlési képviselő közbenjárása. 1898 máju
sában tették közzé az újságok, hogy a párizsi világkiállításon (1900) az Iparmű
vészeti Társulat „a modem törekvések szellemében készült, de magyaros jellegű 
iparművészeti tárgyakat akar kiállítani, s ez ügyben felszólítást is intézett a ma
gyar művészekhez. Főként oda irányul e törekvés, hogy -  mivel a bútorszövő 
ipar nálunk még nincs kifejlődve s a kiállított magyar tárgyakat idegen szövettel 
és szőnyegekkel nem akarja meghamisítani -  emiatt a magyar házi szövőipart 
akarja művészi becsű produktumokra képessé tenni”.36 A „modern törekvések” 
alatt természetesen az akkortájt Európa-szerte kibontakozó szecessziót értették. 
Ekkor már vidékünkre is eljutott a skandinávok kárpitszövésének híre, az észak- 
schleswigi Scherrebek faluban 1896-ban megnyílt szövőiskola közkedveltté vált
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szövéstechnikája,37 amely színén-visszáján egyforma felületű szövésmód volt, 
vagy más néven a skandináv gobelin, amely a scherrebeki szövőműhelyről lett is
mert a későbbi években. Ennek a technikának a híre hamar eljutott Budapestre, 
annál is inkább, mert az Iparművészeti Múzeum nemzetközi tárlatán ilyen mun
kák is bemutatásra kerültek.38 Budapestről a hír eljutott Elemérre Kovalszky Sa
roltához, méghozzá azt is tudjuk, hogy ki által. Papp Géza országgyűlési képvise
lő, egyébként eleméri lakos, Kovalszky munkájának jó ismerője vállalta a közve
títő szerepét.39 Ismerve az eleméri szövőnők képességeit, Papp meg volt róla 
győződve, hogy olyan minőségű munkákat, mint amilyeneket Budapesten látott, 
Kovalszky Saroltáék is tudnak készíteni Németeleméren. Csak meg kell ismer
kedniük az új szövési technikával. Maradt tehát a kérdés, hogyan tudnák Ko- 
valszkyék Bánátban minden külön útmutatás nélkül elsajátítani a skandináv szö
vési technikát. Papp Géza, aki igencsak bízott Kovalszky Sarolta rátermettségé
ben, az Iparművészeti Múzeumtól 1898 májusában kölcsönkérte a nemzetközi 
tárlaton kiállított norvég szőnyegek közül „az Angyalok karát, hogy a torontáli 
szövők megállapíthassák, képesek-e hasonló dolog létrehozására”.40 1898 má
jus-júniusában kezdett Kovalszky Sarolta behatóbban foglalkozni a scherrebeki 
technikával, s alig néhány hónap leforgása alatt már meg is honosította -  első
ként az akkori Magyarországon -  a scherrebeki szövésű falikárpitok készítési 
módját.41 A Magyar Iparművészeti Múzeum dokumentációjában 1898-ból há
rom Kovalszky-levelet őriznek, amelyek részletesebben rávilágítanak arra, mi
ként is került sor az Angyalok karának kölcsönvételére, illetve hogyan került sor 
a scherrebeki technika meghonosítására. 1898. május 14-én kelt levelében Ko
valszky Sarolta az alábbiakat írja a Magyar Iparművészeti Múzeum igazgatójá
nak: „Nagy örömmel vettem igazgató úrnak f. h. 9-iki szíves értesítését, melyben 
az »Angyalok Kara« czímű norvég faliszőnyeget tanulmányozás céljából nagylel
kűen átengedni és megküldeni kegyeskedett. A feszülten várt szőnyeg csak 12- 
ikén érkezett, hatása emelő volt, és rögtön elhatároztam utánzását -  talán csak 
nem ütközik ez valamely törvényes tilalomba, amely esetben szíves figyelmezte
tését különösen kikérem. A szövés technikai nehézségeit le tudnám küzdeni, ag
godalmat okoz azonban a 30, nagyrészt igen kényes színnek helyes és növényi 
festanyagokból való előállítása, hiszen az eddig használt egyszerű színek néme
lyike körül is sok szomorú tapasztalatom van a monarchia leghírnevesebb festői 
részéről.

A  szőnyeget ma gyorsáru gyanánt visszaküldöm, amennyire a két nap alatt 
lehetett, lerajzoltattam és a színeket megjelöltem. Az előkészületek megtétele 
után következő szövési munka természetesen sokkal sikerültebb lenne, ha akkor 
ismét oly szerencsés lehetnék az eredeti szőnyeget néhány napra használhatni, 
miután a felvett rajz az idő rövidsége miatt természetesen csak felületes lehet, és 
mivel a szövés-technikai nehézségek igen nagyok, hiszen eddig csak háziiparral 
foglalkoztunk, ezen falszőnyeg azonban már műipar, ami reánk nézve egészen új 
hatáskör és nagy lépés. ”42

1898. június 25-ei levelében már arról értesíti Radisits Jenő igazgatót, hogy 
halad a munkával: „Engedje becses tudomására hoznom, miszerint az »Angyalok 
Kará«-n javában dolgozom, és az alsó harmadát már meg is szövettem. Most kö
vetkeznek azonban a nehezebb részletek, amelyeknél nagy könnyebbségemre
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volna, ha kissé silány és sietségben készült rajzom és jegyzeteim kétes helyeinél 
az eredeti svéd szőnyeg is szemeink előtt volna.

Szépen kérem ennélfogva Nagyságodat, kegyeskednék e szőnyeget nagylel
kű ígérete szerint nekem -  az én költségemre -  megküldeni, és én rajta keszek, 
hogy azt mihamarabb sértetlenül visszaszolgáltassam.”43

1898. július 25-ei levelében már arról számol be, hogy elkészült az Angyalok 
karának másolásával, tehát sikerült az új szövési technika meghonosítása: „Mai 
postával van szerencsém az Angyalok Kara svéd szőnyeget, amelyet a t. igazgató
ság oly nagylelkűen kölcsönözni szíves volt, b. czimének visszküldeni.

Lemásoltam, és a mint a Vaszary féle bazsarózsa mintát megszövöm, ezzel 
együtt bátor leszek a lemásolt svéd faliszőnyeget is felküldeni a czélból, hogy a t. 
Igazgatóság azt az eredetivel egybevetve, a mi szövő-képességünket igazabban 
megismerhesse. ”44

Vele egy időben az említett budapesti tárlaton látott hozzá Vaszary János 
festő, a kiállított műveket elemezve, szemlélve „a szőnyegek, tapéták és a terve
zet-kartonok tanulmányozásához”.45 Vaszary csakhamar kapcsolatba került Ko- 
valszky Saroltával, minden bizonnyal Radisits Jenő, az Iparművészeti Múzeum 
igazgatója révén, ugyanis Radisits 1898 májusában Vaszary János festőművészt 
eredeti magyar szecessziós minták kidolgozására ösztönözte, s az új szövési tech
nika meghonosításával foglalatoskodó Kovalszky Saroltának 1898. május 17-ei 
levelében eredeti magyar mintákat ígért Vaszarytól, sőt eleméri látogatását is ki
látásba helyezte: „Gondoskodtam arról is, hogy Vaszary János festőművész úrral 
modern stylusban oly mintákat terveztessek, melyek a nehezen kivihető figurális 
díszítések elkerülésével alkalmas mintalapokul fognak szolgálni a svéd szövőipar 
technikai eljárásával készítendő szőnyegekhez. Ezek elkészülése idejében sze
mélyesen fogok Elemérre lerándulni, hogy ott Nagyságoddal a végrehajtás szem
pontjából szükséges dolgokat megbeszélve, a múzeumban rendezendő karácso
nyi kiállításra ily szőnyegek előállítását lehetővé tegyem.”46 1898-ban a szövőnő 
Németeleméren le is szőtte scherrebeki technikával „a cserépbe egymás mellé 
sorakozó bazsarózsákat”,47 s e munkát még az évben bemutatták a Magyar Ipar- 
művészeti Társulat karácsonyi kiállításán.48 „Az új szövéstechnika, a virágok sti
lizálásának módja a szecesszió egyik legkorábbi jelentkezése a magyar textilmű
vészetben” -  áll Vaszary bazsarózsás (később is leszövött) mintájával kapcsolat
ban a budapesti Iparművészeti Múzeum katalógusában.49

Az új technika elsajátítása, meghonosítása felhívta magára a szakmai kö
rök figyelmét, s csakhamar kiérdemelte azok elismerését is. Mint mondtuk, 
Kovalszky Sarolta első scherrebeki technikával készített kísérleteit mint fi
gyelemre méltó újdonságot mutatták be a Magyar Iparművészeti Társulat ka
rácsonyi kiállításán.50 Ezt követően a szakemberek és a közvélemény figyelme 
is mindinkább a bánáti Elemérre és Kovalszky Saroltára irányult. 1899. január 
15-én báró Dániel Ernőné az Országos Iparegyesület háziipari szakosztályában 
tartott előadást a torontáli háziiparról. Ebben többek között méltatta Kovalszky 
Sarolta 1881-től nyomon követhető tevékenységét a szőnyegszövés meghonosí
tása terén, s előadása végén a hallgatóknak -  újdonságként -  bemutatták a né- 
meteleméri műhelyben készült, „feltűnést keltett svéd minták igazán meglepő 
utánzásait”.51
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Ha magyarázatot keresnénk arra, hogyan tudta Kovalszky Sarolta oly egy
szerűen és viszonylag gyorsan meghonosítani az új, scherrebeki szövési techni
kát, el kell mondanunk, hogy ez a gobelintechnika azért terjedt el oly könnyen 
Bánátban, mert hasonlóságot mutat a torontáli kilim szövési technikájával.52

A budapesti Iparművészeti Múzeumban fennmaradt kárpitok bizonyítják, 
hogy Kovalszky Sarolta 1899-ben is folytatta a Vaszary Jánossal való -  egy évvel 
korábban megkezdett -  együttműködést. 1899-ben szőtte -a Juhászbojtárt, amely
nek igazi jelentősége a szakemberek szerint abban van, hogy „az európai sze
cesszió törekvéseit a magyar paraszti életből vett témával és a magyar népi díszí
tőelemekkel próbálja összekapcsolni”.53 Ugyancsak ez évben szőtte Horti Pál
nak, a magyar szecesszió kiemelkedő egyéniségének Falusi pár című munkáját.54 
1901-ben Vaszary János Kislány cicákkal című alkotását készítette el.55 Ezt a 
munkát a torinói nemzetközi iparművészeti kiállításon is bemutatták.56 Vaszaryt 
kitüntető oklevéllel (diplome d’honneur) jutalmazták, Kovalszky Saroltát pedig 
ezüstéremmel díjazták.57

„A németeleméri műhely munkássága a szecesszió magyarországi felvirág
zásával párhuzamosan bontakozott ki. Nagyban köszönhette ezt azoknak a mű
vészeknek, akik a szövési technikát szem előtt tartva tervezték a magyaros tema
tikájú, a magyar népi motívumokat és a szecesszió formavilágát ötvöző szőnyege
iket. Vaszary János, Körösfői, Horti, Mirkovszkyné Greguss Gizella, Lakatos 
Artúr és mások közreműködésével érte el sikereit a műhely már 1899-ben itt
hon, majd Párizsban, Torinóban, St. Louisban, a világkiállításokon is” -  írta, a 
közreműködők körét is vázolva, Keserű Katalin a Művészet című folyóiratban.58 
S megállapítása valóban helytálló. Kovalszky Sarolta munkáit itthon is, külföldön 
is jutalmazták. Az Iparművészeti Társulat 1899-ben, a karácsonyi iparművészeti 
kiállítás után elismerő oklevelet adományozott neki „a háziipar művészi irány
ban való fejlesztésében kifejtett eredményes fáradozásáért”.59 Mivel csoport- 
munkáról volt szó, az Iparművészeti Társulat nem feledkezett meg Kovalszky 
Sarolta saját költségén fenntartott szövőiskolájának vezetőiről sem. Guilleaumme 
Margitot és Marks Gizellát „értelmes és jeles technikával készített szövött mun
káiért” 100-100 koronás jutalomdíjban részesítette.60 1899 őszén Kovalszky arany
érmet kapott a szegedi kiállításon.61 A párizsi (1900) és torinói (1902) világkiállí
táson ezüstérmet nyert.62 1902-ben a glasgow-i kiállításon tűnt ki remek sző
nyegmunkáival. A hazai lapok is beszámoltak sikeréről: „Kovalszkyné már évek 
óta foglalkozik a szőnyeg művészetével, s e téren már számos sikerre tett szert, s 
az ő remek szövésű gobelinjei országos hírűek. Kovalszkyné művei külföldön is 
méltó feltűnést keltenek s így volt ez a glasgowi házi iparkiállításon is, hol Va
szary János Pásztor és Horti Pál Repülő libák című rajzai után Kovalszkyné kivi
telében készült szőnyegmunkák akkora feltűnést keltettek, hogy a szaklapok kü
lön hasábokat szenteltek méltatásukra s annyira tökéletesnek ismertettek el a 
munkák, hogy a kevésbé hozzáértő látogatóban kétely támadt az áru háziipari 
provenienciája felett.”63

1902 decemberében a budapesti karácsonyi műiparkiállításon a zsűri javas
latára a kereskedelmi miniszter Kovalszky Saroltát „a művészi szőnyegszövés 
meghonosításáért s háziiparszerű gyakorlásáért, művészi tervek értelmes és kifo
gástalan kidolgozásáért” állami éremmel tüntette ki.64
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Horti Pál: Falusi pár. Szőtte Kovalszky Sarolta Németeleméren 1899-ben 
(a budapesti Iparművészeti. Múzeum gyűjteményéből)

Ez idő tájt olvashatták a szövőnőről a következőket is: „Kovalszky Sarolta 
honosította meg nálunk a scherrebekiek modorát, mely abból áll, hogy művészek 
festményeit veszi mintául s azokat szövi gobelinné, s Kovalszky Sarolta munkája 
pontosság és finomság dolgában máris felülmúlja a scherrebekiek eredmé
nyét.”65

S éppen akkor, amikor már úgy tűnt, hogy Kovalszky Sarolta művészi tevé
kenységét semmi sem akadályozhatja meg, valamikor 1902-3 táján leálltak a szö
vőszékek a németeleméri műhelyben.66 Feltehetően az történt vele, mint a becs- 
kereki szőnyeggyárral is: a művészi munkák sikere itthon is és külföldön is híres
sé tette, de megfelelő anyagi megalapozottság nélkül egyszerűen leállt a munka. 
A szőttesek művészi értékéhez nem párosult a kifizetődőség! Nyilván a kiváló 
művészi munkák ellenére sem volt annyi rendelés, nem volt akkora piac, hogy az 
nyereséget biztosított volna.
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Kovalszky Sarolta és a gödöllői művésztelep (1904)

Amikor nyilvánvaló lett, hogy Kovalszky Sarolta műhelyére lakat kerül, a 
szövőnő állami segélyért folyamodott.67 Keserű Katalin szerint ekkor léphetett 
közbe Körösfői-Kriesch Aladár, aki „mint e műhely közvetlen ismerője értesül
hetett nehézségeiről, s megtette, amit kellett, azért, hogy a fellendülő magyar 
szőnyegművészet ne szakadjon félbe: Kovalszky Saroltától a szövőműhelyt átvet
te, és Gödöllőre telepítette”.68 Keserű Katalin egy másik helyen így értekezik: 
„Kovalszky Sarolta -  talán a munkában elfáradva vagy anyagi nehézségek miatt 
-  1903-ban a kultuszminisztériumhoz fordult műhelye átadása ügyében. K. Lip- 
pich Elek Körösfőinek ajánlotta fel Kovalszky műhelyének berendezéseit, mert 
tudott az ő és Wigand Ede szándékáról egy iparművészeti telep létesítésével 
kapcsolatban. így kerültek németeleméri szövőszékek Gödöllőre 1904-ben Guil- 
leaumme Margit szövőnővel együtt, s hamarosan megindult a munka: szőnyeg
csomózás és szövés a gödöllői iparművészeti tanműhelyben”.69

Remsey Jenő visszaemlékezése szerint „Németeleméren volt egy szőnyeg
műhely, Kovalszky Saroltáé. O egy idős nő volt, belefáradt már és felajánlotta a 
kultuszminisztériumnak. A gödöllői műhely úgy alakult ki, hogy Kriesch meg
kapta az egész eleméri felszerelést, sőt hozzávett még szövőszékeket. Zseniális 
szervezőképességgel az eleméri felszerelést mind beállította a lakásával szemben 
lévő nagy földszintes házba. Ez lett a szövőiskola. A műhelyt úgy szervezték, 
hogy leadott egy hirdetést, hogy bizonyos műveltségű úrilányokat fölvesznek az 
iskolába”.70

László Emőke írja, hogy „a gödöllői szövőműhely a tönkrement németele
méri műhely szövőszékein kezdte működését. Rövid ideig itt szőtt még Ko
valszky Sarolta, s tanítványa, Guilleaumme Margit tanította a gödöllőieket a szö
vésre”.71 Ott háromféle technikával dolgoztak. Ógobelint, skandináv gobelint és 
hagyományos gobelint készítettek.72

Kovalszky Sarolta rövid gödöllői működéséről, sajnos, nagyon keveset tu
dunk. Az Iparművészeti Múzeum katalógusa szerint 1904-ben már Gödöllőn 
szőtte Vaszary János Jegyespár-Vásár című munkáját (amit 1898-ban készített el 
először Németeleméren), függönypárt, díványtakarót, karosszék kárpitját díszí
tette.73

1904-ben St. Louisban Körösfői arany- és ezüstérmet nyert a Vallomás, va
lamint az Ádám és Éva című munkáival, melyeket úgyszintén Kovalszky Sarolta 
szőtt.74

Amennyiben hinni lehet Maszlagi Gézánénak, a gödöllői szövőműhely 
egyik szövőnőjének, nemcsak Kovalszky Sarolta fordult meg Gödöllőn, hanem 
még egy Kiss családtag: Kiss Mária Valéria, állítólag Kiss Ernő aradi vértanú 
leánya. (Erről hivatalos adatokat nem találtunk.) Maszlagi Gézáné visszaemlé
kezésében ugyanis ezt vallja: „Kiss Mária Valéria, Kiss Ernő 48-as honvéd altá
bornagy leánya volt egy kedves, idős hölgy. A szövőiskola vezetője és egyik alapí
tója. Felszólította a növendékeket, hogy őt csak néninek szólítsák. A nénike fekete 
bársonyruhát és fekete csipke fejkötőt viselt, igazi nagyasszonyi fejkötőt. Eh
hez az öltözékhez sötétkék festőkötényt hordott, rózsaszín vagy piros zsinórral
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A gödöllői szövőműhely 1905 táján
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nyakába akasztva. A kötényen 10 cm. nagyságú monogram volt, K. M. V. betűk
kel, piros hímzett virágok között.”75

Keserű Katalin is említést tesz Kiss Valériáról, aki képzett szövőnőként 
1904-ben, a gödöllői szövőműhely beindulásakor huszonhat, később pedig negy- 
ven-ötven kislányt tanított a szövési technikákra: „Ez a különös életű székely ta
nítónő, miután szegénységi fogadalmat tett, jobbára gyalogszerrel bejárta a fél 
világot, hogy megtanulja a szövés és csipkekészítés titkait. Perzsia, Arábia, Tö
rökország, Velence és Brüsszel után tért haza, s míg Gödöllőre eljutott, 32 me
gyében tanította az asszonyok-lányokat háziipari technikákra, a megélhetés le
hetőségéhez segítve őket. Értett a fonalfestéshez, a növényi eredetű festék ké
szítéséhez is. így Gödöllőn is meghonosította az igényt ennek az ősi módszernek 
a felelevenítésére, s termeszteni kezdte a festékek készítéséhez szükséges növé
nyeket a Körösfői házával szemben levő szövőiskola kertjében. Gödöllői műkö
dése azonban rövid volt.”76

1906-tól Kiss Valériát Kovalszky szövőnője, Guilleaumme Margit váltotta 
fel, „aki a szőnyegüzemnek lett technikai kérdésekben jártas vezetője”.77 Róla 
valamivel több adatunk van. Tudjuk, hogy 1904-ben érkezett Németelemérről 
Gödöllőre, ahol „a reprezentatívabb művésztervek, a képszőnyegek egyik kivite
lezője” volt.78 Németeleméri tapasztalatait a házi szövési módokban Gödöllőn 
jól hasznosította. Többek között ő tanította szőni Undi Carlát és Jolánt is.79 Mű
veiről is szólnunk kell. 1907-ben ő készítette el Körösfői Ülő nő rózsákkal című 
szőnyegét „a szecesszió gazdag ornamentikájával”.80 1917-ben újraszőtte scher- 
rebeki technikával Nagy Sándor Toldiját,81 1918-ban pedig, a gödöllőiek kiállítá
sán a Nemzeti Szalonban bemutatásra került Nagy Sándor két, Virágok című 
skandináv gobelinje, ugyancsak Guilleaumme Margit alkotása.82

Az itt elmondottak természetesen további kutatásra ösztönöznek, mert 
azok talán teljesebben körvonalaznák Kovalszky Sarolta, illetve a németeleméri 
szövőműhely szerepét, hatását a gödöllői szövőműhelyre, s jobban megvilágíta
nák Kovalszky Sarolta, Kiss Valéria és Guilleaumme Margit szerepét és jelentő
ségét a magyarországi szecesszió kialakulásában, különösen a szőnyegszövésben 
megnyilvánuló szecessziós törekvésekben.

Az eddig elmondottak alapján állíthatjuk, hogy Kovalszky Sarolta német
eleméri szövőműhelye úttörő szerepet játszott a magyarországi szecesszió kiala
kulásában (még évekkel a gödöllői művésztelep megalakítása előtt),83 annál is 
inkább, mert műhelyében meghonosította a képszövésre igen alkalmas scherre- 
beki technikát, s úgyszintén ott kezdte szőni 1898-ban Vaszary János művészi 
tervei alapján az első, eredeti magyar motívumokkal készült szecessziós falikár
pitokat. Később pedig ezt a tevékenységet plántálta át Gödöllőre, ahol rövid 
ideig jómaga is dolgozott, őt követően pedig tanítványa, Guilleaumme Margit 
biztosította e művészi küldetés folytonosságát, aki még a húszas években is ott 
szőtte a művészi kivitelezésű szőnyegeket.
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1 Művészeti lexikon (főszerkesztők: Zádor Anna és Genthon István). IV. k. Második, 
változatlan kiadás, Budapest, 1984. 567.1.
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A bánáti háziipar Streitmann Antal fellépése előtt (1879-ig)

1 Tkanine i vezovi Zrenjanina i okoline (katalog). Zrenjanin, 1967, valamint: Narodna 
umetnost Srednjeg Banata (katalog izlozbe) (Vladimir Mitrovié). Zrenjanin, 1970

2 Torontái, 1873. június 12.
3 Torontái, 1876. január 20.
4 Torontái, 1876. január 20.
5 Uo.
6 Torontái, 1876. május 25.
7 Torontái, 1876. május 25.
8 Torontái, 1876. szeptember 21.
9 Torontái, 1881. július 7.

10 Torontái, 1879. augusztus 14.
11 Torontái, 1879. augusztus 21.
12 Torontái, 1879. augusztus 21.
13 Az idő tájt Torontái megyében még nem volt ipari tömörülés. Az 1874. január 1-jei 

Torontóiban a szokásos évi főispáni jelentésben olvashatjuk, hogy Jparegyesületekről, 
tudományos és művészi társulatokról szó sincs, pedig a kezdeményezés itt is a kor
mány részéről történt erkölcsi és anyagi támogatást ígérő leiratban”.
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Streitmann Antal és a bánáti háziipar

1 A nagybecskereki gimnázium értesítője az 1896. évre úgy jegyzi, hogy Streitmann az 
1879-80-as tanévben kezdett el tanítani Becskereken.

2 Kalapis Zoltán: Életrajzi kalauz (Streitmann Antal). Újabban Béla Duránci érteke
zett róla (Duga nad akademijom, 1991).

3 Dr. Csaba Jenő megemlékezése Streitmann Antalról A nagybecskereki gimnázium 
1917118. évi értesítőjében.

5 Uo.
6 Torontál, 1901. április 18.
7 Dr. Csaba Jenő i. m.o

A nagybecskereki gimnázium értesítője az 1883/84. évre.
9 Dr. Csaba Jenő i. m.

10 A nagybecskereki gimnázium értesítője az 1896. évre.
11 Uo.
12 A nagybecskereki gimnázium értesítője az 1895/96. évre.
13 L. a korabeli nagybecskereki gimnázium értesítőknek „a tanárok közhasznú és iro

dalmi működésére” vonatkozó fejezetét.
14 Uo.
15 Uo.
16 Torontói, 1876. január 20.
17 íme, hogyan emlékezett Streitmannról talán az utolsó szemtanú, a kilencvenéves 

nagybecskereki Stagelschmidt Margita, aki 1993. IV. 1-jén hunyt el, s aki közelebbről 
is ismerte: „Streitmann Antalt szintén nagyon jól ismertem. A lánya osztálytársam 
volt itt a Messingerben. Gimnáziumban tanított, de tulajdonképpen egy művészem
ber volt. Egész közelről: egy csodabogár volt -  mindig maga. ( .. .)  Nem maradt fenn 
róla fénykép, mert különc volt. Én jártam a Jolánkához (Streitmann Antal leányához 
-  N. F. megjegyzése). A mama és a lánya tökéletesen külön voltak. Volt egy szoba, 
amibe nem volt szabad bemenni. Az öreg takarította. . . Őneki külön kitették a tá
nyért az ebédlőasztalra, és külön ebédelt. Hogy miért? Neki volt egy első házassága, 
és volt egy fia, de azt én soha nem láttam, nem volt Becskereken. Úgy látszik, az sok
kal idősebb volt nálunk, talán 15-20 évvel.
Hogy miért volt ilyen különc, az egész furcsa. (. ..)  Szóval, tudja, milyen volt? Mint 
ahogy régen, mondjuk, Móricz Zsigmond leírt volna egy száz évvel ezelőtti tanár bá
csit. Zömök, csak nem volt olyan joviális, mint a táblabírók, sörtés ősz haja volt, föl
felé fésülve. Olyan Petőfi-frizurája volt, rövidre vágva. Jó kemény haj kellett hozzá. 
Nagyon komor volt. (...) Nem volt kövér, inkább olyan négyszögletes formájú ember 
volt, elég széles vállal és mindig sötét ruhában, mindig nagyon korrektül öltözve. (A 
riportot Kókai Sándor készítette 1992 novemberében az Újvidéki Rádió számára.)

18 Vallás- és közoktatási m. kir. minisztérium F-36, 53. sz. doboz (tanügyi problémák 
1876-1918), 615. számú ügyirat
Büchler Hugó: Nagybecskerek népoktatásának története. Nagybecskerek, 1914.47.1.

20 Torontói, 1918. március 4. („Este 9 órakor váratlanul elhunyt.”)
László Emőke: Képes kárpitok az Iparművészeti Múzeum gyűjteményében II. Budapest, 
198999
Sz. Szigethy Vilmos: Torontáli fametszetek. Szeged, 1937.174.1.
Büchler Hugó i. m.

24 Torontói, 1909. augusztus 13-16. (Tarkó János: A nagybecskereki községi ipartanonc
iskola története 1880-1909)
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25 Uo.
26 Uo.
27 Uo.
28 Uo.
29 Uo.
^.Büchler Hugó i. m.
31 Torontói, 1880. április 1.
32 Torontói, 1881. április 21.

Az idő tájt bízta meg a kereskedelmi miniszter Rejtő Sándort, hogy a háziipar fejlesz
tése végett tanulmányozza, „mi módon és mely helyeken állíthatni fel állami segéllyel 
ipariskolákat, mintaműhelyeket”, mire Rejtő először is Torontál megyét kereste fel 
ez ügyben. (Torontál, 1881. április 7.)

33 Torontál, 1881. április 28.
34 Uo.
35 Torontál, 1881. július 7.
36 Uo.
37 Uo.
38 Uo.
39 Uo.
40 Uo.
41 Uo.
42 Tallián Béla évi jelentése Torontálmegye állapotáról (1881)
43 Torontál, 1881. augusztus 18.
44 Uo.
4 Torontál, 1881. szeptember 1.
46 Uo. *
47 Torontál, 1881. szeptember 22.

Tallián Béla alispáni jelentésében számol be a kiállítás sikereiről: „Házi iparunk 
szempontjából az elmúlt év teljesen meddőnek még sem mondható. Ezen évben mu- 
tattattak be a megyénk területén házilag űzött ipartermékek hazai közönségünknek. 
Az országos nőipari kiállításon megyénk 369 tárggyal és 145 kiállítóval jelent meg. 
Képviselve voltak Nagy Becskerek városa finom női kézi munkákkal, a török-becsei 
leányiskola, a perjámosi apácza-zárda, a nagy-kikindai leányiskola, Ellemér finom női 
kézi munkákkal és pór női iparral, Csóka finom női kézi munkákkal és népviseleti 
tárgyakkal. Kumán, Mellencze, Beodra, Frányova, Karlova, Tarras, Uzdin és Ó-Bes- 
senyő népviseleti tárgyakkal és a nagy keletnek örvendett szerb szőnyegekkel.”
A Torontál megyeiek közül a következő kiállítókat díjazták: „Arany érmet csupán 
Torday György, a pancsovai Főreáliskolai igazgató nejének ítéltek oda. Ezüst érmet 
nyertek: I. osztály: Todits Jusztina, Loncsárszky Adrienné, Rukity Szimáné, Trifanov 
Jóczáné, Duin Milánná, Bocsarac Méla, Galucsin Szóka, Szekulics Szósza, Szubovics Ti- 
ria, Tubits Gyuláné, Jovanov Dusanné, Bartos Éva és Mikor Lenke pórnők. II. osztály: 
Bayer Telbisz Karolin Nagykikinda, Bayer Józsefné Zsombolya, Betalovits Emma Pan- 
csova, Grünbaum Paulina Nagybecskerek, Mundrucz Olga Versec, Tichy Kamilla Nagy
becskerek, Dánielné Kiss Auguszta Nagybecskerek, Bronz érmet: Kuss Gizella.”

48 Torontál, 1881. szeptember 8.
49 Uo.
50 Torontál, 1881. szeptember 15.

Torontál, 1881. szeptember 22.
52 Uo.
53 Torontál, 1881. november 17.
54 Uo.
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57 Torontói, 1881. november 3.
Itt hívjuk fel a figyelmet az alapszabály-tervezet első három szakaszára, amely az egy
let legfontosabb célkitűzéseit tartalmazza:
„1. §. Czélja az egyletnek az ipari szakoktatást előmozdítani a házi ipart a nép között 
terjeszteni és a létező ilynemű ipart a kor igényeinek megfelelően fejleszteni.
2. §. E czélból igyekezni fog az egylet mindenütt, hol azt Torontál vármegye területén 
a viszonyok megengedik és kívánatossá teszik, és hol kellő érdekeltség által a megfe
lelő támogatás biztosíttatik:
a) a kéz és műipar elméleti és gyakorlati oktatásra megkívántató iskolákat állítani s 
berendezni, vagy netalán létező ily iskolákat segélyezni,
b) a házi ipar terjesztése és tanítása, és fejlesztése céljából tanműhelyeket alkotni és 
ezeket berendezni,
c) az iparos vándortanítást, és
d) iparkiállításokat rendezni,
e) kitűnő házi ipar termelvények készítőit jutalmazni,
f) esetleg folyó vagy röpiratok kiadása vagy felolvasások által a házi ipar emelésére hatni
3. §. Az egylet működését Torontál vármegyére terjeszti ki: székhelye Nagy Becskerek 
városa lészen.”

58 Torontál, 1882. február 2.
59 Uo.
|’° Wochenblatt, 1883. május 19.
1 Wochenblatt, 1883. október 6.
9 Uo. A torontáli háziiparegylet megalakításáról eddig eltérő és téves adatok jelentek 

meg. Béla DuranciJStreitmann Antalról írt tanulmányában (Híd, 1991. április. 376.1.) 
azt állítja, hogy „a Torontáli Háziipar Egyesületet az 1878-79-es iskolaév folyamán 
alapították”.

63 „Az egyesület feloszlatására irányuló javaslat” 1894. június 29-én került a torontáli 
háziiparegylet rendkívüli közgyűlésének napirendjére.

A nagykikindai szövőtanműhely (1883)

1 Torontói, 1881. szeptember 8.
Tallián Béla évi jelentése Torontálmegye 1883. évi állapotáról. Nagybecskerek, 1884 

3 Torontál, 1881. október 20.
Uo.

6U°-
7 U0.

Torontói, 1882. november 16.
Torontál, 1882. december 14. Egyébként is vitás, mikor kezdett el üzemelni a tanmű
hely. 1882. december 14-én írja a Torontál, hogy „Nagy-Kikindán egy műszövészeti is
kola alapja immár le is van rakva”. Ezt úgy értelmezhetjük, hogy a tanműhely már ak
kor készen állt a munkára. A zrenjanini Textind című lap 1983. szeptember 30-án írja, 
hogy a kikindai szövőtanműhely 1883. október 29-én kezdte el munkáját. (Ekkor ala
kult meg a felügyelőbizottság.) Ugyanezt a nézetet vallja Béla Duránci is Duga nad 
akademijom (1991) című tanulmánykötetében.

9 Torontál, 1882. december 14.
10 Uo.
11 Tallián Béla évi jelentése Torontálmegye 1883. évi állapotáról. Nagybecskerek, 1884
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12 Uo.
13 A Pallas Nagy Lexikona a Háziipar címszó alatt a szerb vászonszövésről az alábbiakat 

írja: „Figyelemre méltó háziiparág a szövészetben a szerb vászonszövés melyet külö
nösen Torontál vm. szerb s román nőlakossága készít, s melyet ma már külföldi gyá
rak is utánoznak.”

14 Uo.
15 Uo.
16 Uo.
17 Tallián Béla évi jelentése Torontálmegye 1884. évi állapotáról Nagykikinda, 1885

A nagybecskereki szövőtanműhely (1884)
1 Torontál, 1884. május 15.
2 Uo.
3 Uo.
4 Uo.
5 Torontál, 1883. október 11.
6 Uo.7

Tallián Béla évi jelentése Torontálmegye 1884. évi állapotáról. Nagykikinda, 1885
8 A szövőtanműhely a Kis-Amerikának nevezett városrészben, az Andrássy-féle házban 

volt, lásd: Wochenblatt, 1884. május 3. Az említett épületet a város átengedte a szövő
tanműhelynek, lásd: Wochenblatt, 1883. október 6. A tanműhely május 1-jén kezdte el 
munkáját, lásd: Wochenblatt, 1884. május 3. Az épület használatáért a tanműhely évi 
300 forint lakbért fizetett a városnak. Lásd: Torontál, 1885. január 8.

9 Wochenblatt, 1884. május 3. A nagybecskereki tanműhely létesítéséről a torontáli há- 
ziiparegylet hivatalosan 1883. november 14-ei ülésén hozott határozatot.

10 Torontál, 1884. május 15.
11 Torontál, 1884. május 15. Tallián Béla évi jelentése Torontálmegye 1884. évi állapotá

ról. Nagykikinda, 1885
1 Tallián Béla évi jelentése Torontálmegye 1884. évi állapotáról. Nagykikinda, 1885
13 Uo.
14 Uo.
15 Uo.
16 Uo.
17 Uo.
18 Uo.
™ U°-20 Torontál, 1883. október 11.
21 Tallián Béla évi jelentése Torontálmegye 1884. évi állapotáról. Nagykikinda, 1885
22 Évi jelentés Torontálmegye állapotáról (1884). Büchler Hugó írja Nagybecskerek nép- 

oktatásának történetében (57. 1.), hogy a tanműhelyben „kezdetben szerb tarka vász
nakat és torontáli szőnyegeket csináltak, hogy a szőnyegmotívumokat kereskedelmi 
nívóra emeljék”.

23 Tallián Béla évi jelentése Torontálmegye 1884. évi állapotáról. Nagykikinda, 1885
24 Uo.
25 Uo.
26 Uo.
27 Uo.
28 Uo.
29 Uo.
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30 Uo.
S UaTorontói, 1887. január 20.
33 A torontáli szövőnők számáról a Közgazdasági Lexikon (Budapest, 1898. II. k. 831.1.) 

ezt írja: „szőnyeget sző Torontálban körülbelül 3500 nő”.
34 Rónay Jenő: Jelentés Torontálmegye 1886-9. évi állapotáról. Nagybecskerek, 1890
35 Uo.
38 Uo.
2 Uo-Torontói, 1890. május 11.
^  Rónay Jenő: Jelentés Torontálmegye 1886-9. évi állapotáról Nagybecskerek, 1890

41 Torontály 1889. augusztus 11.
42 Uo.
43 Torontály 1890. május 11.
44 Torontói, 1890. május 11. és 1890. május 25. 

Torontói, 1893. május 13.
í Uo-47 Uo.
48 Torontói, 1893. május 13.
4*Uo.

Torontói, 1893. november 2.
2 U°-
3 U0'53 Uo.

54 Uo.
Tallián Béla évi jelentése Torontálmegye 1884. évi állapotáról. Nagykikinda, 1885 
Torontói, 1890. május 11.
Jelentés Torontálmegye állapotáról (1886-9). Torontói, 1888. február 16.; 1888. július 
26.; 1890. május 11.; 1893. november 2. -  A szakirodalom a szmimaszőnyeget magas 
sörtéjű, durvább csomózású keleti szőnyegnek mondja, amely eredetileg Kis-Ázsiában, a 
törökországi Szmirna városban és környékén készül. Perzsaszőnyeg alatt a sűrűn csomó
zott, gazdag mintájú és színezésű, Perzsiábán készült szőnyegeket értik. A múlt század 
90-es éveiben Európa-szerte divatos lett készítésük, és kialakult a Magyarországon ké
szült csomózott keleti szőnyegeket jelölő fogalom: a magyar perzsa, illetve szmirna. A 
Torontál megyében készült szőnyegeket torontáli perzsának és szmirnának nevezték. 
Rónay Jenő: Jelentés Torontálmegye 1886-9. évi állapotáról Nagybecskerek, 1890 

, Torontál, 1888. február 16.
60 Uo.^ Torontály 1888. június 26.J; Torontály 1888. november 15.

Torontály 1890. május 11.
Torontály 1892. július 13.

S Uo-66 Uo.
^  Torontál, 1893. május 13.
“  Torontál, 1893. július 19. 

Torontál, 1893. november 2.70 Torontói, 1893. május 13.: „A m. kir. államvasutak igazgatósága 1.350 frt. erejéig 
szmirna szőnyegeket rendelt meg az udvari kocsik számára.” 1893. november 2: „Az 
államvasutak igazgatósága a szövőtanműhelyt megrendelésével tüntette ki, és a szállí
tott cikkekkel teljesen meg van elégedve.”
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71 Torontói, 1894. január 18.
72 Uo.
73 Torontói, 1893. november 2.
74 Torontói, 1893. november 2., 1894. február 1., 1894. február 5., 1894. február 6., 1894. 

február 13., 1894. február 17.
75 Torontói, 1894. február 5.
76 Torontói, 1894. március 8.
77 Torontói, 1894. május 18.
78 Torontói, 1894. december 19.
79 Torontói, 1894. június 23.
80 Torontói, 1897. június 15.
81 Torontói, 1903. május 16.
82 Tallián Béla évi jelentése Torontálmegye 1884. évi állapotáról Nagykikinda, 1885
83 Uo.
84 Tallián Béla évi jelentése Torontálmegye 1885. évi állapotáról. Nagybecskerek, 1886
85 Torontói, 1885. október 1.
86 Tallián Béla évi jelentése Torontálmegye 1885. évi állapotáról. Nagybecskerek, 1886
87 Torontói, 1885. október 1.
88 Uo.
89 Torontói, 1886. május 16.
90 Torontói, 1887. április 7.
91 Torontói, 1894. augusztus 29.
92 Büchler Hugó: Nagybecskerek népoktatásának története. Nagybecskerek, 1914.57.1.
93 Uo.

A  nagybecskereki szőnyeggyár (1894)

I Torontói, 1893. november 2.
2 Uo.
3 Torontói, 1894. február 1.
4 Torontói, 1894. február 5.
5 Uo.
6 Torontói, 1894. február 6.
7 Torontói, 1894. február 17.
8 Torontói, 1894. március 23.
9 Torontói, 1894. március 28.
10 Uo.
II Torontói, 1894. március 29.
12 Torontói, 1894. április 21.
13 Uo.

16 Torontói, 1894. április 25.
17 Torontói, 1894. május 18.
18 Torontói, 1894. május 22., Textind, 1983. szeptember 30.
19 Wochenblatt, 1894. június 26.
20 Uo.
21 Torontói, 1894. augusztus 25.
22 Uo.
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23 Uo.
24 Torontói, 1894. szeptember 1.
25 Uo.
26 A foglalkoztatottak számát illetően kissé eltérőek az adatok. Torontói, 1895. február 

14.: „Több száz munkásnőnek ad foglalkozást.” Wochenblatt, 1902. november 8.: A 
cikk szerint 300-350 dolgozót foglalkoztat a szőnyeggyár. Torontói, 1932. június 3.: 
„Közel 300 családnak adott megélhetést.” A becskereki szőnyeggyárról szolgáltat 
adatot Bodor Antal is (Temesvár és Délmagyarország. Temesvár, é. n. 266.1.). „Az El
ső magyar torontáli szőnyeg- és bútorszövetgyár, hazánk első szőnyeggyára mely ál
landóan 220 munkást foglalkoztat s a belföldön kívül Ausztriába, Romániába és Dal- 
mácziába jelentékeny kivitele van.”

27 Torontói, 1895. február 14.
28 Uo.
29 Torontói, 1895. május 21. 
39 Torontói, 1895. május 31. 

Torontói, 1896. március 9.
32 Uo.
33 Uo.
34 Uo.
35 Uo.
36 Torontói, 1896. május 2.
37 Uo.
38 Torontói, 1896. augusztus 22.
39 Torontói, 1896. október 2.
40 Torontói, 1897. június 15.
41 Uo.
42 Torontói, 1898. január 17.
43 Torontói, 1898. szeptember 9.
44 Torontói, 1901. december 24.
45 Uo.
46 Torontói, 1902. január 8.
47 Nagybecskereki Hírlap, 1902. augusztus 21.

Borovszky Samu írja az 1902. évi becskereki iparkiállításról: (Torontói vármegye Bp., 
1911. 507.1.): „A kiállításnak különösen a szövőipari csoportja tűnt ki, s azon is a to
rontáli szőnyeggyár remek készítményeivel.”

48 Wochenblatt, 1902. november 8.
49 Wochenblatt, 1903. április 18.
50 Uo.
51 Torontói, 1903. április 8.
52 Uo.
53 Torontói, 1906. március 15.
54 Az iparművészet könyvében (szerk.: Ráth György. Budapest, 1912. III. k.) a keleti sző

nyegek európai beáramlásáról szólva Mihalik Gyula a becskereki szőnyeggyárról is 
említést tesz:
„A keleti áru szinte feltartózhatatlan hanyatlásának tulajdonítható, hogy a szőnyeg
csomózás a múlt század vége felé Európában többfelé honosodott meg s vette föl a 
versenyt az ilyennemű keleti munkákkal. Magyarországon a torontáli szőnyeggyár 
részvénytársaság különösen Horti Pál és Körösfői-Kriesch Aladár tervei nyomán ho
zott szép és tartós munkát forgalomba.”
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55 Torontói, 1899. november 30.: „Újdonságszámba mennek ezenkívül a szőnyeg-gobeli
nek bámulatos szép tájképmintákkal.”

56 Művészet, 1975. decemberi száma. (Keserű Katalin: Művésztelepek, csoportosulások)
57 Uo.
58 Wochenblatt, 1902. január 11.
59 Torontói, 1903. február 28.
60 Wochenblatt, 1902. június 7.

Bánáti szövőtelepek, szövőműhelyek, 
háziipari vállalatok a századfordulón

1 Szegedi Napló, 1898. április 1.
2 Torontói, 1900. február 17.
3 A torontáli nők házi ipara. Torontói, 1898. március 29., valamint Szerb hímzések a 

párizsi kiállításon. Torontói, 1898. május 7.
4 Lazar Meékié: Növi Becej i Vranjevo kroz istoriju. Növi Beőej, 1989.200.1.
5 Torontói, 1887. április 7.
6 Torontói, 1896. augusztus 11.
7 Dr. Borovszky Samu: Torontói vármegye, Budapest, 1911. 240.1.
8 Torontói, 1882. január 19.
9 Torontói, 1896. augusztus 11.

10 Torontói, 1899. szeptember 7.
11 Borovszky Samu i. m. 240.1.
12 Aleksandar Stanojlovié: Petrovgrad. 1938.305.1.
13 Borovszky Samu i. m. 240.1.
14 Számláinak fejlécén ez a cégalapítási dátum található. Egyébként a levéltári források 

hol az 1856., hol pedig az 1857. évet veszik a cégalapítás évének.
15 Torontói, 1899. november 30.
16 Uo.
17 Torontói, 1900. május 3.
18 Wochenblatt, 1905. február 25.
19 Uo.20 Borovszky Samu i. m. 240.1. és Aleksandar Stanojlovié i. m. 304.1.
21 Lásd egy-két fennmaradt hirdetéses levelezőlapját.
22 Uo.
23 Nagybecskereki Hírlap, 1902. augusztus 22.
24 Borovszky Samu i. m. 577.1. A többi között ezt írja a cégről: „Grünbaum Vilmos házi 

ipari termelő és értékesítő vállalata, amely 1856 óta fennáll, sokat tesz a torontáli há
ziipar fejlesztése és terjesztése érdekében. Gyűjti a régi és műbecsű népipari termé
keket és azok motívumainak felhasználásával száznál több háziiparost is foglalkoztat, 
hogy új szükségleti cikkeket állíttasson elő. Szerb, román, bolgár és egyéb határőrvi
déki népek sajátos, eredeti munkáiból valóságos kiállítást tart. . . ”

25 Uo., a 160., a 169. és a 170. oldal képanyaga
26 Lásd korabeli számlájának fejlécét.
27 Lásd a cég számlájának fejlécét.
28 Uo.
29 Dragoljub D. Őolié: Ucesce jevreja u razvoju privrede Banata. Jevrejski Istorijski Mu- 

zej -  Beograd. Zbornik -  4. Beograd, 1979.163.1.
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30 Torontói, 1907. október 17.
31 Torontói, 1900. május 3.
32 Torontói, 1904. december 17.

Torontói, 1904. március 29.
34 Torontói, 1904. december 17.
35 Uo.
36 Torontói, 1904. március 31.
37 Uo.
38 Uo.
39 Mr. Ljubica áijaőki: Privreda Banata izmedu dva svetska rata. Növi Sad, 1987. 216.1.

Kovalszky Sarolta és a németeleméri szövőműhely 
(1887)

1 Béla Duránci: Umetniéke kolonije. Subotica, 1989,113.1.
2 Az aradáci evangélikus templom házassági anyakönyvének bejegyzése szerint Petro- 

vatzon (Baéki Petrovac) született, s tekintettel arra, hogy 1880-ban 30 éves volt, így 
1850 lehet a születési éve.

3Uo.
4 Torontói, 1880. április 1.

Az anyakönyvi bejegyzés szerint házasságkötésekor elvált asszony volt.
6 Torontói, 1877. szeptember 20.

Az esküvőt 1880. március 29-én tartották Aradácon, evangélikus szertartás szerint. 
(Torontói, 1880. április 1.)

8 Lásd az aradáci evangélikus templom házassági anyakönyvének bejegyzéseit.
9 Torontói, 1880. április 1.

10 Uo.
11 Torontói, 1881. szeptember 1.
12 Lásd az 1881. évi Torontói több cikkét
13 Torontói, 1881. július 7.
14 Uo.
15 Uo.
16 Uo.
17 Torontói, 1881. november 17.
18 Uo.
19 Uo.
20 Uo.
21 Torontói, 1899. január 17.
22 Torontói, 1883. szeptember 27.
23 Torontói, 1883. február 22.
24 Tallián Béla évi jelentése Torontálmegye 1884. évi állapotáról Nagykikinda, 1885
SUo-26 Uo.
27 Tallián Béla évi jelentése Torontálmegye 1884. évi állapotáról Nagykikinda, 1885 

A megfogalmazás szerint a nagybecskereki szövőtanműhely a szövőnőkkel kapcsola
tosan „arról is gondoskodik, hogy otthon is szakértői felügyelet alatt legyenek. Ily 
szakértőt sikerült megnyernünk. . .  Dr. Kovalszkyné Sarolta úrnőben. . .  ki a szőnyeg 
szövés terjesztése körül eddig is érdemeket szerzett magának”.
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28 Uo.
29 Torontói, 1896. augusztus 11.
30 Torontói, 1887. január 20.
31 Torontói, 1887. április 7.
32 Torontói, 1891. február 22.
33 Torontói, 1896. augusztus 11.
34 Uo.
35 Más irányú tevékenységét 1898-ig nem fedik fel az egyébként is gyér levéltári forrá

sok.
36 Torontói, 1898. május 7.
37 László Emőke: Képes kárpitok az Iparművészeti Múzeum gyűjteményében II. Budapest, 

1989
38 Torontói, 1898. május 7.
39 Uo.
40 Uo.
41 Ezt az úttörő szerepet a mai szakirodalom is elismeri. A levéltári adatok összességé

ből közvetve arra lehet következtetni, hogy az új technikát a szövőnő 1898 május-jú
niusában sajátította el. Hogy Kovalszky Sarolta honosította meg elsőként Magyaror
szágon a scherrebeki szövési technikát, zz\ & Magyar Iparművészet című folyóirat is bi
zonyítja (1900.17.1.): „Különös figyelmet érdemel a nálunk csak újabban meghonosí
tott scherrebeki szövési mód, amellyel első ízben, tudvalevőleg Kovalszky Sarolta úr
nő próbálkozott meg.”

42 A Magyar Iparművészeti Múzeum Irattára, 1898.207. sz.
43 A Magyar Iparművészeti Múzeum Irattára, 1898.268. sz.
44 A Magyar Iparművészeti Múzeum Irattára, 1898. 319. sz.
45 Torontói, 1898. május 7.
46 A Magyar Iparművészeti Múzeum Irattára, 1898.207. sz.
47 László Emőke i. m.
48 Uo.
49 Uo.
50 Uo. 1898 karácsonyán a Magyar Iparművészeti Társulat kiállításán Kovalszky Sarolta 

műhelyének munkái igencsak felcsigázták az érdeklődést. A Magyar Iparművészet 
1899.14.1.) elismerően nyilatkozott a bemutatott munkákról: „A Kovalszky Sarolta 
úrnő dicséretes vezetése alatt álló eleméri Torontálmegyei Háziipar a maga régi dol
gain kívül újnemű tárgyakkal is beállított. Kovalszkyné egész új szövőtechnikát hono
sított meg, olyant, amilyent Scherrebeckben űznek, s igen jeles, modernül stilizált 
mintákat dolgozott föl. (. . .)  Ha Kovalszkyné ezután is ezen az úton halad, bizonyára 
nagy eredményeket fog elérni. Mégis azt a tanácsot adjuk neki is, azoknak a művé
szeknek is, akikkel rajzokat készíttet, hogy ne kövessék olyan nagyon az angol, német 
és északi mintákat, s hogy inkább a lineáris ornamentikát alkalmazzák, mint az álla
tokból és növényekből stilizáltat.”

51 Torontói, 1899. január 17.
52 Az is színén-visszáján egyforma szövési technika.
53 László Emőke i. m.
54 Uo.
55 Uo.
56 Uo.
57 Uo.
e o

Keserű Katalin: Művésztelepek, csoportosulások. Művészet, 1975. december
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59 Torontói, 1900. február 13.: „Kovalszkyné azáltal, hogy nemes ambíciójának megfele- 
lőleg saját költségén szövőiskolát tart fenn, nem csak meghonosította a házi szövő
ipart úgyszólván a megye nagy területén, hanem finom lelkű jó ízlésének megfelelően 
azt oly tökélyre emelte, hogy munkái művészi kivitelűek.”

60 Uo.
61 Torontói, 1899. szeptember 7.
62 Magyar Iparművészet, 1903. 17.1., 141.1. A Magyar Iparművészet (1903. 297-300 1.) az 

1902. évi torinói kiállítás kapcsán írja Kovalszky Saroltáról: „Ezüst érem, igen nagy 
szótöbbséggel. Kowalszky úrnő Vaszary szőnyegterveinek megvalósítója, rendkívül 
ügyes munkás s ezen művész rajzainak soha nem tévedő visszaadója.
Frida Hansen technikáján lelkesülve, sikerült neki valódi művésznővé válnia, nem ke
vésbé, mint De Rudder úrnőnek Belgiumban.” A toriniói kiállítás még két díjazottjá
nak munkája is szorosan kapcsolódott vidékünkhöz, pontosabban a nagybecskereki 
szőnyeggyárhoz. Vaszary János díszoklevelet kapott, amelynek megindoklásában ez 
áll: „A magyar osztályban neve alatt kiállított két szőnyeg, melyek az őket kitüntető 
emelkedett művészi felfogás révén az osztály legnagyobb ékességei voltak, megmutat
ta, hogy mily fokig éljen a díszítő művészet híres művészek közreműködésével. Más
részt számba veendő, hogy Vaszary az oly jól képviselt torontáli szőnyeggyár művé
szeti irányának egyik bátor irányítója.” Nagy Sándor aranyérme is tulajdonképpen a 
nagybecskereki szőnyeggyárhoz kapcsolódik. A díj megindoklásában ezt olvassuk: 
„Egy a torontáli gyárban készült faliszőnyege magyar viseletben ábrázolt alakokkal, 
mutatja dicséretes és szerencsés irányát és művészi képességeit.”

63 Torontói, 1903. április 7.
64 Uo.
65 Torontói, 1901. március 9.

Gellér Katalin-Keserü Katalin: A gödöllői művésztelep. Budapest, 1987.90.1.
67 Keserű Katalin: Művésztelepek, csoportosulások. Művészet, 1975. december
68 Uo.
69 Gellér Katalin-Keserü Katalin: A gödöllői művésztelep. Budapest, 1987.90.1.
70 Polónyi Péter: Emlékezések a gödöllői művésztelepre. Gödöllő, 1982. 20.1.
71 Lásd László Emőke már idézett művét. Ezt Keserű Katalin kétségbe vonja, mondván, 

hogy „semmi adat nincs Kovalszky gödöllői tartózkodásáról” (Gellér Katalin-Keserü 
Katalin: A gödöllői művésztelep. Budapest, 1987,231.1.).

72 Uo.
73 László Emőke i. m.
74 Gellér Katalin-Keserü Katalin: A gödöllői művésztelep. Budapest, 1987.89.1.
75 Polónyi Péter i. m.
76 Gellér Katalin-Keserü Katalin: A gödöllői művésztelep. Budapest, 1987.90.1.
77 Uo.
78 Uo.

Gellér Katalin-Keserü Katalin:^ gödöllői művésztelep. Budapest, 1987.91.1.
80 Uo. 92.1.
81 László Emőke i. m.
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Kalapis Zoltán írja Festők nyomában (Újvidék, 1990. 102.1.) című kötetében: „Sok, 
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I. Beodrai szerb kilim 
(a Vajdasági Múzeum gyűjteményéből leltári szám: 2852)

/ 
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II. Tiszaszentmiklósi szerb kilim
(a Vajdasági Múzeum gyűjteményéből, leltári szám: 6641)

III. Szerb kilim Ferdinándfalvóról
(a Vajdaság Múzeum gyűjteményéből, leltári szám: 4306)



IV  Beodrai szerb kilim a századfordulóról 
(a Vajdasági Múzeum gyűjteményéből, leltári szám: 2852)

V. Bókái szerb kilim 
(a Vajdasági Múzeum gyűjteményéből, leltári szám: 7085)



VI. Szerb kilim Franyováról
(a Vajdasági Múzeum gyűjteményéből, leltári szám: 2238)

VII. Kelitnszövéssel nemcsak szerb kilimek készültek, hanem népi képes falikárpitok is. 
A képen látható kárpit ismeretlen szerző munkája. Törökbecsén készült a század elején 
tű Vajdasági Múzeum gyűjteményéből, leltári szám: 7078)



VIII-1X. Két régi szőnyegkarton a század elejéről 
(a zrenjanini Proleter szőnyeggyár tervezőosztályának archívumából)



X-XIH. Szmirna- és perzsa-, valamint szecessziós szőnyegminták a század elejéről 
(a zrenjanini Proleter szőnyeggyár tervezőosztályának archívumából)
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XIV-XVI. A nagybecskereki szőnyeggyárban készült szmirna- és perzsaszőnyegek 
a becskereki Stagelschmidt-hagyatékból





XVII. A nagybecskereki szőnyeggyár szövött cégére a század első éveiből 
(a zrenjanini Proleter szőnyeggyár tulajdona)

v i
fi



XVIII. Egy jellegzetes század eleji szőnyeg a nagybecskereki szőnyeggyárból
(a Proleter szőnyeggyár tulajdona)



XIX. Vaszary János-Kovalszky Sarolta. 
Függöny -  részlet
(a budapesti Iparművészeti Múzeum 
gyűjteményéből, leltári szám: 14 768)



XX. Vaszary János-Kovalszky Sarolta: Juhászbojtár 
(a budapesti Iparművészeti Múzeum gyűjteményéből,

leltári szám: 54.2061)



XXI. Vaszary János-Kovalszky Sarolta: Jegyespár
(a budapesti Iparművészeti Múzeum gyűjteményéből, leltári szám: 14 972)



XXII. Vaszary János-Kovalszky Sarolta: Vásár 
(a budapesti Iparművészeti Múzeum gyűjteményéből, leltári szám: 14 973)



XXIIl. Nagy Sándor-Giiilleaiunme Margit: Toldi
(a budapesti Iparművészeti Múzeum gyűjteményéből, leli ári szám: 71185)



A kötetben előforduló 
Torontói megyei helységnevek jegyzéke

Aracs (Jug.) Közép-Bánát. Beolvadt Törökbecsébe.
Aradác -  Aradac (Jug.) Közép-Bánát. Szerb-Aradác és Tót-Aradác egyesítésével 

jött létre.
Beodra -  Novo Milosevo (Jug.) Észak-Bánát.
Bóka -  Boka (Jug.) Közép-Bánát. Szerb- és Horvát-Bóka egyesítésével jött 

létre.
Botos -  Botos (Jug.) Közép-Bánát.
Csóka -  Coka (Jug.) Észak-Bánát.
Elemér -  Elemir (Jug.) Közép-Bánát. Német- és Szerb-Elemér egyesítésével jött 

létre.
Erzsébetlak -  Belő Blato (Jug.) Közép-Bánát.
Ecska -  Ecka (Jug.) Közép-Bánát. Román- és Német-Ecska egyesítésével jött 

létre.
Ferdinándfalva -  Növi Kozjak (Jug.) Dél-Bánát.
Franyova -  Vranjevo (Jug.) Közép-Bánát. Beolvadt Törökbecsébe.
Horvát-Bóka, lásd: Bóka
Ittabé v. Ittebé -  Srpski Itebej (Jug.) Közép-Bánát.
Kanak -  Konak (Jug.) Közép-Bánát.
Karácsonyifalva -  Ofsenita (Rom.)
Karlova -  Novo Milosevo (Jug.) Észak-Bánát. Beolvadt Novo Milosevóba.
Kis-Torák, lásd: Tórák
Klekk -  Klek (Jug.) Közép-Bánát.
Kumán -  Kumane (Jug.) Közép-Bánát.
Melence -  Melenci (Jug.) Közép-Bánát.
Módos -  Jasa Tomic (Jug.) Közép-Bánát.
Nagybecskerek -  Zrenjanin (Jug.) Közép-Bánát.
Nagygyörgyfalu -  Ivanovo (Jug.) Dél-Bánát.
Nagykikinda -  Kikinda (Jug.) Észak-Bánát.
Nagyszentmiklós -  Sinnicolau Maré (Rom.)
Nagy-Torák, lásd: Tórák 
Német-Elemér, lásd: Elemér 
O-Bessenyő -  Budestii Vechi (Rom.)
Orlovát -  Orlovat (Jug.) Közép-Bánát.
Pádé -  Padej (Jug.) Észak-Bánát.
Pancsova -  Pancevo (Jug.) Dél-Bánát.
Perjámos -  Periam (Rom.)
Periasz -  Perlez (Jug.) Közép-Bánát.
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Petrovoszelló -  Vladimirovac (Jug.) Dél-Bánát.
Román-Écska, lásd: Écska 
Sándoregyháza, lásd: Nagygyörgyfalu 
Szerb-Aradác, lásd: Aradác 
Szerb-Elemér, lásd: Elemér
Szőlősudvarnok -  Banatski Dusanovac (Jug.) Közép-Bánát.
Tarras -  Taras (Jug.) Közép-Bánát.
Tiszaszentmiklós -  Ostojicevo (Jug.) Észak-Bánát.
Tórák -  Begejci (Jug.) Közép-Bánát. Kis- és Nagy-Torák egyesítésével jött létre.
Tót-Aradác, lásd: Aradác
Törökbecse -  Növi Becej (Jug.) Közép-Bánát.
Uzdin (Jug.) Közép-Bánát.
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A szerző jegyzete

Köszönetét mondok mindazoknak, akik segítségemre voltak munkám meg
írásában és képanyagának egybegyűjtésében: mindenekelőtt Kalapis Zoltánnak, 
Csorba Zoltánnak, Bánszky Máriának, dr. Mirjana Maluckovnak, Alexandrescu- 
né Stagelschmidt Ilonának, Kamenkovic Arankának, László Emőkének, továbbá 
a zrenjanini Történelmi Levéltárnak, az újvidéki Vajdasági Múzeumnak, a buda
pesti Iparművészeti Múzeumnak és a zrenjanini Proleter szőnyeggyárnak; vala
mint a Fórum Könyvkiadónak és a Magyar Köztársaság Művelődési és Közokta
tási Minisztériumának könyvem megjelenésének támogatásáért.

A szerző
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Torontalski cilim

Kada se na razmedi poslednja dva stoleca govorilo o torontalskoj domacoj 
radinosti, mislio se pre svega na tkace i na cuvene torontalske cilime koji su, u 
meduvremenu, postali pojam u cilimarstvu: u leksikonima se navode pod poseb- 
nom odrednicom.

Prema tumacenju Leksikona umetnosti „torontalski cilim je prostirka naci- 
njena od vunenog materijala, tehnikom klecanja, s geometrijskom ornamentikom i 
u zivim bojama”. Radilo se, zapravo, o zbirnom pojmu pod kojim se u proslosti pod- 
razumevalo cilimarstvo torontalskih Srba, Rumuna, Bugara, Slovaka. Tkanje je u 
narodnoj umetnosti pomenutih naroda u Torontalskoj varmedi imalo vekovnu tra- 
diciju. A  u slucaju tkanja cilima upravo su ona cetiri elementa bila zajednicka za sve 
one narodne umetnike, koja su odredivala i pojam torontalskog cilima: vuneni ma- 
terijal, tehnika ukosenog, odnosno kelim tkanja, primena geometrijskih motiva, or- 
namenata, te nadalje zive, ponekad prekomemo jarke bője.

Najpoznatiji medu torontalskim cilimima bili su srpski cilimi, na najvisem 
umetnickom nivou oni su tkani u Melencima, Kumanima, Elemiru, Novom Mi- 
losevu, Tarasu, Kikindi i u tadasnjem Velikom Beckereku. Evropa se, prema na- 
vodima strucne literature, prvi put upoznala sa delima banatskih tkaca 1867. go- 
dine, i to na Svetskoj izlozbi u Parizu. Potom su torontalski cilimi gotovo redov- 
no bili zapazeni na svim znacajnijim evropskim zanatsko-industrijskim izlozbama 
i veoma cesto su i nagradivani.

Krajem XIX i pocetkom XX véka zahvaljujuci uglavnom radu dvoje izvrs- 
nih umetnika, Antalu Strajtmanu (Streitmann Antal, 1850-1918) i Sarolti Ko- 
valskoj (Kovalszky Sarolta, 1850—?) torontalsko cilimarstvo dozivljava pravi 
procvat, ciji je rezultat bio umetnicki do kraja osmisljen zanatski proizvod strogo 
u tradiciji narodnih motiva. Tóm uzletu je u institucionalizovanoj forrni znatno 
doprinelo i Torontalsko udruzenje domace radinosti (1883). Strajtman je bio táj 
koji je od 1880-ih godina, u okviru zamaha pokreta domace radinosti, s podrs- 
kom celnih ljudi Torontalske varmede i uz pomoc Torontalskog udruzenja do
mace radinosti pokrenuo akciju spasavanja originalnih narodnih motiva propisu- 
juci skoro kao obavezan predmet za polaznice nesto kasnije osnovane tkacke 
skole kopiranje, precrtavanje -  ukratko: cuvanje -  starih narodnih (srpskih, ru- 
munskih, bugarskih itd.) motiva. Strajtman je, naime, bio medu prvima koji su 
shvatili vrednost torontalskog cilima, njegove potencijalne industrijske mo- 
gucnosti. Zbog toga je i smatrao narocito vaznim da odredenim „umetnickim in- 
tervencijama” zaustavi „kvarenje” originalnih narodnih motiva torontalskog cili
ma. Tako je Strajtman ovako „obnavljenim” cilimima obezbedio evropsku slavu. 
U narednoj etapi on je u Banatu odomacio i izradu u Evropi tada veoma 
trazenih uzlanih istocnjackih tepiha (smirna, persijaner) i to na tako visokom
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umetnickom nivou i zanatski tako uspesno, da je na tim iskustvima kasnije nasta- 
la i prava industrija tepiha.

Strajtmanovi tkaci su u pocetku radili u kikindskoj (1883) i u velikobecke- 
reckoj (1884) tkackoj skolskoj radionici, a 1894. pocela je i industrijska proiz- 
vodnja u Torontalskoj fabrici tepiha dd.

Zlatno dóba torontalskih cilima poklapa se s onim cetvrtvekovnim perio- 
dom (1879-1904) koji je poceo dolaskom Antala Strajtmana u Beckerek, a traja- 
lo je do zatvaranja elemirske tkacke radionice Sarolté Kovalski, odnosno, do for- 
miranja umetnicke kolonije u Gedeleu (Gödöllő). U meduvremenu, na razmedi 
stoleca izradom i prodajom tada vec cuvenih torontalskih cilima bavili su se ba- 
natske tkacke kolonije, tkacke radionice i preduzeca domace radinosti. Od onih 
u unutrasnjosti znacajnije su bile tkacke kolonije u Melencima i u Vranjevu, te 
tkacnice Nine Láng (Láng Nina) u Elemim, gospode Istvanfi (Istvánffy István
ná) u Novom Beceju i gospode Jesenski (Jeszenszky Ignácné) u Velikoj Kikindi. 
U Banatu je, medutim, daleko najznacajnija, i po kvalitetu svojih proizvoda naj- 
bolja i najuglednija bila tkacnica Sarolté Kovalski u Elemim. I u Beckereku, koji 
je u to vreme bio sredise öve zanatske delatnosti, bilo je takode nekoliko spome- 
na vrednih preduzeca domace radinosti, koja su pronosila slavu torontalskog cili
ma. Takvo je bilo preduzece Vilmosa Grinbauma (Grünbaum Vilmos) kője je, u 
domacoj radinosti, zaposljavalo 200-300 tkalja, zatim preduzece domace radi
nosti i pogon za preradu vune udove Jakaba Gutmana (Guttman Jakab) te jós 
neka manja gradska zanatska preduzeca: Velikobeckerecka fabrika tepiha i 
tkacnica Pavelke i Hermana, firma Lipota Kuglera (Kugler Lipót) i sinova itd.

Na prekretnici stoleca ni cilimarstvo nije izbeglo uticaj novih umetnickih 
stremljenja. Secesija se poslednjih godina proslog véka pojavila i u banatskim 
tkackim radionicama u vidu „stilizovanih motiva” kako se u to vreme govorilo. U  
tóm razdoblju, u stilu secesije cilimi su izradivani u dva cilimarska sredista: u ele- 
mirskoj tkaonici Sarlote Kovalski i, skoro istovremeno (1898), u beckereckoj 
fabrici tepiha. I najistaknutiji predstavnici madarske secesije u tekstilnoj indust- 
riji, János Vásári, Pál Horti, Sándor Nad itd. (Vaszary János, Horti Pál, Nagy 
Sándor) poveravali su, izmedu ostalog, ovim dvema radionicama izradu svojih 
skica zidnih tapiserija i tepiha, realizaciju svojih kartona. Tada su vec i ucenici 
Antala Strajtmana i Sarolté Kovalski radili na tako visokom umetnickom nivou, 
da su bili u stanju da udovolje skoro svim zahtevima. Sarolta Kovalski je bila 
prva koja je u Madarskoj odomacila serebecku tehniku tkanja, to jest i na licu i 
na nalicju jednaku, torontalskoj srodnu, skandinavsku goblen-tehniku, koja je 
potom omogucila pravi prodor madarske secesije u tekstilnoj industriji, a An
tal Strajtman je znacajno obnovio nácin izrade, umetnicku obradu torontalskog 
cilima. Oboje su, na svoj nácin, razvijali, popularisali i na najvisem umetnickom 
nivou negovali torontalske cilime i torontalsko tkanje. Bavili su se oboje i izra
dom secesionistickih motiva i to nekoliko godina pre formiranja tkacke radioni
ce umetnicke kolonije u Gedeleu (1904), pre nastanka prve madarske secesio- 
nisticke umetnicke kolonije. I u Gedeleu su nazocni radovi Sarolté Kovalski i 
njenih ucenika, naime, sticajem sretnih okolnosti upravo su tkacki razboji Sarol
té Kovalski preneti u Gedele, a njena najbolja ucenica, Margit Gijom (Guilleaum- 
me) koja je jedno vreme i rukovodila elemirskom tkacnicom, jós je i krajem 
Prvog svetskog rata radila na izradi umetnickih zidnih tapiserija.

Prevod: Arpad VICKO
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Der torontaler Teppich

Wurde um die Jahrhundertwende über das torontaler Hausgewerbe ge
sprochen, waren es vor allem die Kunstweber und der berühmte torontaler Tep
pich gemeint, welcher seitdem zum Begriff geworden, in Lexiken als selbständi
ges Stichwort zu finden ist.

Laut Kunstlexikons ist der torontaler Teppich „Gebrauchsteppich, der aus 
Wolle betrieblich erzeugt wird, Kelimgewebe, geometrische Muster und lustige 
Farben hat”. Es war eigentlich ein Sammelbegriff, unter welchem in der Vergan
genheit die Teppiche der torontaler Serben, Rumänen, Bulgaren, Slowaken ge
meint wurden. Im Komitat Torontäl hat das Weben in der Volkskunst der er
wähnten Völkergruppen jahrhundertelange Tradition gehabt. Beim Teppichwe
ben waren eben jene vier Elemente gleich, die den Begriff des torontaler Teppi- 
ches bestimmten: die Wolle als Grundstoff, das schräge Gewebe, auch Kelim
technik genannt, die geometrischen Formen als Muster, und die lustigen, 
manchmal zu starken Farben.

Unter den torontaler Teppichen waren die serbischen Kelims die berühm
testen, die in Melenze (Melenci), Kumän (Kumane), Deutsch Ellemir (Eiemir), 
Beodra (Novo Milosevo), Tarrasch (Taras), Groß-Kikinda (Kikinda) und Groß- 
Becskerek (Zrenjanin) mit größter Kunst hergestellt wurden. Laut Fachliteratur 
hat Europa zum erstenmal im Jahre 1867 das Gewebe aus Banat kennengelernt, 
zudem auf der pariser Weltausstellung. Danach hat man die torontaler Teppi
che fast regelmäßig an den größeren europäischen Industrieausstellungen fin
den können, und häufig haben sie auch Preise erhalten.

Ende des XIX. und Anfang des XX. Jahrhunderts hat, vor allem dank zwei 
hervorragenden Kunstgewerblern, Antal Streitmann (1850-1918) und Sarolta 
Kovalszky (1850-?), die torontaler Weberei eine rasche Entwicklung erlebt, 
woraus ein Erzeugnis der angewandten Kunst, das die Motive der traditionellen 
Volkskunst bewahrt hat, hervorgegangen ist.

Dazu hat in institutioneller Form auch der torontaler Hausgewerbeverein 
(1883) wesentlich beigetragen. Streitmann war derjenige, der in den 1880-er 
Jahren im Rahmen der sich entfaltenden Hausgewerbebewegung, mit Unter
stützung der führenden Leute des Komitats Torontäl und des torontaler Haus
gewerbevereins damit angefangen hat, die originellen volklichen Webemuster 
zu bewahren. Er hat sogar die Weberinnen der späteren Webelernenwerkstatt 
dazu verpflichtet, daß sie die alten volklichen (serbischen, rumänischen, bulga
rischen, usw.) Webemuster kopieren, aufzeichnen und -  retten. Streitmann hat 
nämlich zu denen gehört, die als ersten den Wert und die potentiellen industri
ellen Möglichkeiten der torontaler Teppiche erkannt haben. Darum hat er es
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für wichtig gehalten, daß man mit bestimmten „künstlerischen Eingriffen” den 
„Verfall” der originellen volklichen Motive des torontaler Teppiches aufhalte. 
Damit hat er den, durch ihn „erneuerten” Teppich zum europäischen Ruhm ge
holfen. Danach hat er noch die Herstellung der, damals in Europa sehr belieb
ten, geknüpften orientalischen Teppiche (Smirna, Persianer) in Banat einge
führt, in so künstlerischer Ausführung und so erfolgreich sogar, daß aus seinen 
Bemühungen ein großindustrielles Unternehmen entstanden ist.

Die Streitmannschen Teppiche wurden anfangs in den Webelernenwerk
stätten von Groß-Kikinda (1883) und Groß-Becskerek (1884) hergestellt, und 
im Jahre 1894 begann auch die großindustrielle Produktion in der Torontaler 
Teppichfabrik AG.

Die Glanzzeit des torontaler Teppiches dauerte von 1879 bis 1904 -  von da 
an, als Antal Streitmann nach Becskerek angekommen ist, bis der Schließung 
der Werkstatt von Sarolta Kovalszky in Németelemér, bzw. der Gründung der 
Künstlerkolonie in Gödöllő. In der Zwischenzeit, um die Jahrhundertwende, 
haben sich Weberkolonien, Webewerkstätten und hausgewerbliche Unterneh
men in Banat mit Herstellung und Verkauf von damals schon sehr berühmten 
torontaler Teppiche beschäftigt. Am Lande waren die wichtigeren Weberkolo
nien in Melence und Franyova, und die folgenden Werkstätten: von Nina Láng 
in Elemér, von Istvánffy Istvánná in Törökbecse (Novi Becej) und Jeszenszky 
Ignácné in Groß-Kikinda. Von allen war aber die Webewerkstatt von Sarolta 
Kovalszky in Németelemér die hervorragendste, angesehenste und von höchs
tem Niveau in Banat. In Becskerek, dem damaligen Zentrum, gab es auch ein 
paar hausgewerbliche Betriebe, die zu erwähnen sind, die alle den Ruhm des to
rontaler Teppiches verbreitet haben. Zum Beispiel das Unternehmen von Willi
am Grünbaum, der 200-300 Hausfrauen am Lande beschäftigt hat, das hausge
werbliche Unternehmen von der Witwe Guttmann Jakabné, wo auch Wolle ve
rarbeitet wurde, und die kleinstadtlichen Betriebe, die es verdienen, erwähnt zu 
werden: die Groß-Becskereker Teppich- und Webefabrik von Pavelka und Her
mann, die Firma Lipöt Kugler und Söhne, usw.

Um die Jahrhundertwende konnte sich auch die Teppichweberei vom Ein
fluß neuer Kunstrichtungen nicht fernhalten. Der Jugendstil hat sich in den letz
ten Jahren des vorigen Jahrhunderts in Form „stilisierter Webemuster” gemel
det, wie das damals genannt wurde. Jugendstilgewebe wurden in zwei Zentren 
angefertigt: in der Werkstatt von Sarolta Kovalszky in Németelemér und fast 
gleichzeitig (1898) in der Teppichfabrik von Becskerek. Die Künstler des unga
rischen Jugendstils in der Textilindustrie (János Vaszary, Pál Horti, Sándor 
Nagy, usw.) haben unter anderem auch in diesen beiden Werkstätten ihre 
Wandteppich-, Teppich- und Kartonpläne ausarbeiten lassen. Damals haben 
schon die Schüler von Antal Streitmann und Sarolta Kovalszky so künstlerische 
Arbeit geleistet, daß sie fast allen Erwartungen entsprechen konnten. Sarolta 
Kovalszky hat als erste die Webetechnik von Scherrebek, jene skandinavische 
Gobelintechnik, die von rechts und links gleich, und somit mit der torontaler 
Webeart verwandt ist, in Ungarn eingeführt. Diese Technik hat dann in der Tex
tilindustrie den Weg für die Entwicklung des ungarischen Jugendstils geöffnet, 
und Antal Streitmann hat die Ausführung und künstlerische Bearbeitung des to-
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rontaler Teppiches wesentlich erneuert. Beide haben auf eigene Art den toron- 
taler Teppich entwickelt, popularisiert und auf künstlerisches Niveau gehoben, 
und das Gewebe von Torontál zum Ruhm geholfen. Sie haben Jugendstilmuster 
ausarbeitet, viele Jahre bevor es bei der Künstlerkolonie in Gödöllő eine Webe
werkstatt gegründet wurde (1904), und die erste ungarische Jugendstil Künstler
kolonie enstanden ist. In Gödöllő kann man die Arbeit von Sarolta Kovalszky 
und ihrer Schüler noch bestaunen, weil glücklicherweise gerade die Webstühle 
von Sarolta Kovalszky nach Gödöllő gebracht wurden, und ihre beste Schülerin, 
Margit Guilleaumme, die eine zeitlang auch Leiterin der Werkstatt in Német
elemér gewesen ist, noch gegen Ende des I. Weltkrieges in Gödöllő ihre künst
lerischen Wandteppiche gewebt hat.

Übersetzung: Márta PALICS
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Torontal Carpets

At the turn of the century, whenever the handicraft of the county of Toron
tal was mentioned it was mostly its famous weavers and their carpets that people 
had in mind, carpets which have since then earned themselves a name and ente
red as headword into encyclopedias.

In the Arts Encyclopedia the Torontal carpet is defined as a Kelim type car
pet done in wool in bright colours with geometrical patterns made in industrial 
production. In fact it used to be a collective term covering the carpets made by 
the Serbs, Romanians, Bulgarians and Slovaks living in Torontal. Weaving had 
centuries of tradition in the folk art of these people living in the county, and in 
carpet weaving it is exactly those four elements which were the same in each of 
them that define the Torontal carpet: wool as the basic material, the oblique 
weav, that is the Kelim technique, the use of geometrical patterns and design 
and the bright, sometimes even harsh, colouring.

Of the Torontal carpets, the Serbian Kelims were the best known, and the 
Kelims made at Melence (Melenci), Kumán (Kumane), Németelemér (Elemir), 
Beodra (Novo Milosevo), Tarras (Taras), Nagykikinda (Kikinda) and Nagybecs- 
kerek (Zrenjanin) had a real artistic finish to them. According to the literature it 
was in 1867 at the World Exhibition in Paris that the rest of Europe first had the 
opportunity to see these woven works from Banat. From then on the carpets 
from Torontal were exhibited regularly at the more important industrial fairs 
and were often awarded prizes.

At the end of the XlXth and the beginning of the XXth centuries, thanks 
to the efforts of mainly two outstanding artists -  craftsmen, Antal Streitmann 
(1850-1918) and Sarolta Kovalszky (1850-?), the weaving trade in Torontal had 
a great upswing which resulted in an artistically elaborate product of fine work
manship which cherished the traditional folk motifs.

All this was institutionally supported by the Torontal Association of Han
dicraftsmen. At the beginning of the 1880s, it was Streitmann who, as the move
ment of cottage industry started to gain momentum, set off to save the original 
folk patterns in weaving backed by the county officials and the Association, and 
then made it almost obligatory for the women weavers in the apprentice work
shop to master and save the old folk patterns (Serbian, Romanian, Bulgarian) by 
copying and drawing them. Streitmann was among the first to recognize the va
lue of the Torontal carpet and its industrial potentials. Therefore he considered 
it important to stop the „spoilage” of the true folk designs by individual artistic 
intervention. He succeded in making a name for the carpets by „renewing” them 
in this way. Later on, he introduced in Banat the craft of knotted carpets from 
the Orient (Smirna, Persia) which were most popular in Europe at the time, and
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they were made with such artistic proficiency that his efforts resulted in whole
sale manufacture.

The Streitmanns first made their carpets in their weaving workshops at 
Nagykikinda (1883) and Nagybecskerek (1884) and then in 1894 they started 
with their wholesale manufacture in the Torontal Carpet Factory Corporation 
(Torontáli Szőnyeggyár Rt).

The golden age of the Torontal carpets was between 1879-1904, a quarter 
of a century which started with Antal Streitmann’s arrival at Nagybecskerek and 
ended with the closing down of Sarolta Kovalszky’s workshop at Németelemér 
and the foundation of the Artists’Colony at Gödöllő. At the turn of the century 
there were other workshops, weaving centres and homecraft co-operatives 
which were also manufacturing and selling the carpets which, by then, had acqui
red a trade name. The best known producers in the district were at Melence, 
Franyova and the workshops of Mrs István Istvánffy at Törökbecse (Novi Becej), 
Nina Láng at Elemér and Ignác Jeszenszky’s wife at Nagykikinda. By far the most 
outstanding workshop with the best reputation was run by Sarolta Kovalszky. At 
Nagybecskerek, which was considered at the time a regional centre, there were se
veral notable homecraft co-operatives, which raised the reputation of the Torontal 
carpets. Among others there was Vilmos Guttmann who had some two to three 
hundred housewives working for his company, then the homecraft and wool pro- 
cissing workshop of the widow of the late Jakab Guttmann, as well as some smaller 
enterprises in the town like the Pavelka and Hermann carpet and textile mill, the 
Lipót Kugler and Sons Company, and so on.

At the turn of the century carpet weaving was not exempt from the influen
ce of new trends in art. Secession (Art Nouveau) had an influence, and the 
„stylized patterns”, as they referred to them at the time, found their way into the 
weaving workshops as well. Two workshops made tapestry and carpets in the 
style of Art Nouveau: Sarolta Kovalszky’s and almost at the same time, the car
pet factory at Nagybecskerek. The developers of the Hungarian Secession in we
aving (János Vaszary, Pál Horti, Sándor Nagy, etc.) used, among others, these 
workshops to realise their tapestry or carpet designs and cartoons. By this time 
the pupils of Antal Streitmann and Sarolta Kovalszky had achieved such artistic 
skill that they could meet all requirements. Sarolta Kovalszky was the first in 
Hungary to apply the Scherrebek weaving technique which is a Govelin tech
nique related to the one used in Torontal and results in a fabric with an identical 
front and back; this gave way to the development of Secession in weaving. Antal 
Streitmann brought new techniques into the production and artistic workmans
hip of the carpets. Both of them earned merit for the development, artistic finish 
and popularization of Torontal weaving. They incorporated the Secession style 
into their designs as well, years before the weaving workshop was set up at the 
Secession Artists’Colony at Gödöllő (1904), which was the first one of its kind in 
Hungary. One can see the works of Sarolta Kovalszky and her pupils at Gödöllő 
also, since due to fortunate circumstances it was her looms that were taken to 
Gödöllő, and the best one of her pupils, Margit Guilleaumme, who had been the 
manager of the workshop at Elemér for some time, still worked and made her 
beautiful tapestries at Gödöllő even after the First World War.

Translation: Márta McCONNELL
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