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Az 1884. évi ipartörvény szabályozta a kisipari tevékenységet, a kézműves mesterségeket 

képesítéshez kötötte, valamint kötelezővé tette az ipartestületek a városokban és az olyan 

községekben, ahol a képesítéshez kötött mesterséggel foglalkozó iparosok száma 

meghaladta a 100 főt. Az ipartestületeket alapszabály szerint szervezték, és a 

kényszertársulás elvén alapultak. Ezek célja az iparosok közti rend és egyetértés fenntartása, 

az iparhatóságok támogatása, az iparosok érdekeinek védelme. Bátaszéken 1891-ben alakult 

meg a Bátaszék és Vidéke Ipartestület 161 taggal. A testület 1900-ban székház céljára egy 

parasztházat vásárolt Bátaszék központjában, ugyanekkor alapította olvasókörét és létesített 

segédszállót. A Bátaszéki Ipartestületen belül 1900-ban megalakult Iparos Olvasókör 

alapszabályában a napi újságok és ipari szaklapok olvasását, felolvasás és társalgás általi 

önképzést, társas közhasznú mulatságok rendezését és kiváltképpen az ipar fejlesztését tűzte 

ki célul. Az 1904-ben készült alapszabály ezeket a célokat kibővíti a magyar irodalom és 

művészetek pártolásával, a művelődés terjesztésének igényével ipari kiállítások, 

szakelőadások tartásával. 

Az ipartestület az 1900-ban megvásárolt parasztházat átalakította, benne olyan színpaddal 

rendelkező nagytermet alakítottak ki, amely a kor kulturálódási igényeinek nagyban 

megfelelt. Az olvasókör könyvtára is helyet kapott a házban, az udvaron tekepálya készült, 

valamint olyan kerthelyiség állt rendelkezésre, ahol színielőadások megtartására és étkezésre 

is lehetőség volt. 

A Bátaszéken ez időben működő szépszámú színjátszó csoportok egyikét az ipartestület 

működtette. Természetesen az iparosok számára kiemelkedően fontos volt az ipari jellegű 

rendezvények tartása, amelyek szaktanfolyamok, szakvizsgáztatás, szakelőadás, ipari 

kiállítás formájában zajlottak. 

Bátaszéken 1925-ben 309 önálló iparos tevékenykedett. 1948-ban, amikor már egy éve 

zajlott a kitelepítés, az ipartestület 435 bejegyzett tagot számlált, melyek között legnagyobb 

számban a cipészek, a fodrászok, a kovácsok, az asztalosok, a kőművesek, a sütők és a 

kötszövők szerepeltek. 

1949 elején, túl a kitelepítés okozta közvetlen megrázkódtatásokon és a betelepítést követő 

beilleszkedési nehézségeken, január 27-én, utolsó közgyűlésükön a vezetőtestület lemondott 

és megalakult a Kisiparosok Országos Szövetségének helyi szervezete. 

Az Ipartestület közel 125 éve tevékenykedik Bátaszéken, segítve ezzel a település iparát és 

kézművességét, valamint vállalkozóit. 
 



 


