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BARANYAI KÉZMÛVESEK

izenhárom éves korában
„játszásiból” fazekaskodott,
és gyûjtési szenvedélye is
ekkor kezdõdött. Páratlan
szépségû és értékû magán-
gyûjteményében több ezer
agyagedény, szõttes, népvi-
selet és korabeli bútor talál-
ható.

Mezei Ottó
fazekas 
és kéziszövõ

Ott, ahol a Kelet-Mecsek sûrû erdei a Völgysé-
gi-patakba szaladnak, Kárász határában, egy mese-
beli tanyán találjuk Mezei Ottó fazekas és
kéziszövõ mûhelyét és magángyûjteményét.

Mikor betoppanok hozzá, mûhelyében éppen fû-
szertartó edényeket korongoz. Ismerõsként kö-
szöntjük egymást, hiszen számos kirakodóvásáron,
fesztiválon találkoztunk már. Miközben egyik
edény a másik után nyeri el végleges formáját, az
elmúlt évtizedek munkásságáról mesél. Tizenhá-
rom évesen már a fazekasság, az agyagedények, és
azok gyûjtése foglalkoztatta. Kitanulta a keramikus
szakmát, majd tíz évig Szekszárdon dolgozott a ke-
rámiaüzemben.

1985-ben tért vissza a szülõi házba, ahol ma is
gyakorolja a szakmáját. Nyáron 10-12 órát dolgo-
zik, telente viszont csak nyolc órát tölt a mûhely-
ben, ilyenkor készíti a piacra szánt rongyszõnyege-
ket is. Amit télen „legyárt”, azt a nyári szezonban
vásárokon értékesíti. Mostanában többször hívják
németországi fesztiválokra, ahova szívesen megy,
mert a magyar piacon egyre nehezebb a megélhe-
tés. Átsétálunk a mûhely melletti családi fészekbe,
melynek földszintjén rendezte be páratlan szépsé-
gû magángyûjteményét. A három szoba tele szebb-
nél szebb edényekkel, szõttesekkel, korabeli ru-
hákkal és bútorokkal. Az egyik szekrénybõl elõke-
rül néhány ruhadarab, melyet évente egy-két alka-
lommal a mester felesége és lánya is visel.

A gyûjtemény anyagát nagyrészt a Völgység és
a Kelet-Mecsek falvainak sváb mesterei készítet-
ték az 1800-as években. A mindenféle színû és for-
májú kerámia között kimagaslik néhány óriás da-
rab. Mint megtudom, az ötvenliteres lakodalmas
edényekben akár száz fõre is fõztek. A jeles nap
reggelén a tûz mellé helyezett agyagedényekben
kezdték el fõzni a levest, káposztát, pörköltet, me-
lyet aztán estebédre tálaltak fel.
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Az érdeklõdõ vendégek bemutató foglalkozásokon is részt vehetnek, 

kipróbálhatják az agyagedények készítését, és hazavihetik az általuk 

készített tárgyakat. Ezenkívül természetesen vásárlásra is mód nyílik.

Mezei Ottó
Kárász, Kültelek 5. Tel.: 72/420-080
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