
VARGA ÉVA TERÉZ 

ADALÉKOK A PÁPAI MEZESKALACSOSSAG 
TÖRTÉNETÉHEZ I. 

Mézeskalácsos ütőfák a pápai múzeum gyűjteményében 

i. 

Pápát a XIX. században csupán a jogi különbség,1 s 
az, hogy földesúri uralom alatt állott, választotta el az 
átlagosan fejlett szabad királyi városoktól.2 Az 1828. 
évi összeírás szerint minden ötödik családfő foglalko
zott iparral3 s a kézművesipari szakmák száma is ki
emelkedően magas volt.4 Bár önálló mézeskalácsos 
céh nem volt a városban,5 nagyszámú tárgyi emlék ta
núskodik fejlett mézeskalácsos iparáról: 

Ma is „Bábsütők házá"-nak nevezik a Korvin u. 
13. sz. alatti, XVII. században épült házat, amelynek 
kapuján méhkast ábrázoló díszítés látható.6 A műhe
lyek felszerelésének csak töredéke került a pápai 
gyűjteménybe.7 Jóval nagyobbra tehető a más múzeu
mok által megvásárolt eszközök száma.8 

A későbbiekben szeretnék hiteles képet adni a pá
pai mézeskalácsosság történetéről, fennmaradt emlék
anyagáról. Ehhez több év kutatómunkájára lesz szük
ség. Kezdő lépésként a helyben őrzött ütőfa-anyagot 
kívánom bemutatni, s a már meglévő ismeretek hoz
zájuk kapcsolódó részét. 

A mézeskalácsosok az országos9- és kirakodó vásá
rok, hetipiacok, egyházi búcsújáróhelyek rendszeres 
látogatói voltak. Pápán a hetipiacok napjai: mindmáig 
a kedd és a péntek. 

A bábosok sátraiban egyaránt megtalálhatók voltak 
az ehető és dísztárgynak szánt mintázott, később fes
tett mézeskalácsok, a méhser és a márc is. Ez utóbbi
ról 1905-ben így írt Ifj. Martonfalvay Elek: 

„A hajdan igen népszerű márc, melytől az ember 
ugyan nem rúgott be, de ennek a boldog állapotnak 
minden káros következményeit élvezhette, már jófor
mán detronizált nagyság, s inkább exportcikk a vásá
rokon és búcsúkon, ahol a pápai „bábos"-ok méltán 
igen jó hírnévnek örvendenek."10 

Jelentős volt a bevétel a lépesméz mellékterméké
nek a méhviasznak a feldolgozásából, a különböző 
gyertyákból, a búcsújáró helyeken használatos viasz 
offerekból (fogadalmi tárgyak, kéz, láb, béka, stb. 
alakúak) egyaránt.11 

Katula Gyula mézeskalácsos, bábsütő- és viaszöntő 
mester 1979-ben a következőket mondta a gyertyákról: 

„... Minden időszaknak megvolt a maga kelendő 
árucikkje. A gyertyaöntést pl. gyertyaszentelő, hús
vét, mindenszentek és karácsony előtt csináltuk. 
Ilyenkor nagyobb mennyiségű gyertya fogyott. Arra a 
munkára álltunk rá..." A „vaksteklik" készítése nem 
volt könnyű munka... ezeket a környékbeli sváb köz
ségek lakói hordták. Karácsony előtt elég sok fogyott 
belőle. Mikor a decemberi hajnalokon az emberek 
mentek a templomba, a rorátéra, akkor használták. 
Halottak napján a temetőbe is vitték, égetni. 

1. ábra. SZŰZ MÁRIA. Körtefa, egyoldalas, 0 . 26 cm, Ltsz.: 
63.101.1. „ii TS" mesterjeggyel és 1738 évszámmal. Vörösre 

színezett 
Abb 1. Jungfrau Maria, Birnenholz, einseitig, 0 26 cm. Inv. Nr..: 
63.101.1. Mit dem Meisterzeichen „ii TS" und Jahreszahl 1738. 

Rot gefärbt 

„Hamuka"-gyertyát is csináltunk. Ezek egyenes, 
vékony gyertyák voltak. Különfélére festettük őket. 
Ezeket a zsidóság vitte. Első nap egy szálat, második 
nap kettőt vitt egy-egy család. Karácsonykor, meg 
farsangi időszakra is készítettünk az ő részükre. Vala-
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mi templomi szertartásra kellett nekik. Az „abdolesz" 
nevű gyertyákat is a zsidók vitték. 

... készültek „kocsi-gyertyák" is. Valamikor a fiak-
kerokon ez a hatos gyertya égett. 

Volt olyan gyertya, amelyikből kettő nyomott egy 
kilót. Abban az időben a félkilós gyertyát „funtos"-
nak mondtuk. A „fél funtos" 25 dkg súlyú volt. A ki
sebbeket „verdungos" gyertyának neveztük. Ebből 8 
db került egy kilós csomagba. Vékonyabbakból, rövi
debbekből 16, 24, 32 db nyomott egy kilót... 

... Gyertyákat is vittünk búcsúkra, vásárokra. 
A legjellemzőbb termékükről, a mézesbábról ne

vezték el magát a mesterséget is. 
A báb anyaga leggyakrabban méz, liszt és valami

lyen puffasztó anyag.13 

A tésztából ütőfák segítségével alakították ki a bá
bokat. A figurákat némi szárítás után kisütötték. 

Az ország nyugati részén élő mézeskalácsosok14 az 
ütófa elnevezéssel illették a mézesbábok kialakításá
hoz használatos, fából faragott negatív formákat. Pá
pán is hagyományosan ezt a terminológiát használták. 
Ezekbe nyomták vagy öntötték a tésztát, hogy a fara
gás plasztikáját átvegye.15 

Az ütőfát gyakran maguk a mesterek, vagy segéde
ik készítették. 

Katula Gyula így emlékezett erre: 
„Kiszúró formákon kívül fából való kiveró-formá-

ink is voltak. Többnyire diófából készültek. Bábosok 
is faragcsáltak ilyet. Egyik kiverő formám Bajáról va
ló, Rácz János csinálta..."16 

Az ütőfák olyan fából készültek, amely jól állja a 
faragást. Leginkább a körte, vadkörte és diófa felelt 
meg, de olykor használták az almafát is.17 Hazánkban 
is - mint a német területeken - a XVII. század máso
dik fele és a XVIII. század a legértékesebb formák 
készülésének kora. A XIX. század első felében pedig 
a formafaragó művészet megújulását figyelhetjük 
meg. A hanyatlás a XIX. század második felében 
kezdődött. A mézeskalácsos ipar azonban tovább él, 
mint a formafaragás. Új díszítőmódszer lépett a piac
ra, az ún. „eizolás". (Kiszúróformákkal készülő, rikí
tó színű festékekkel, ragasztott tükrökkel, képekkel 
cifrázott mézeskalács).18 

II. 

Pápán a XX. század elején még öt mézeskalácsos 
mester dolgozott: 

Geiling Jenő (Török Bálint u. 3.); 
Nagy József (Kígyó u. 1.); 
Nagy Károlyné (Fő u. 17.); 
Tuczai Sándor (Fő u. 13.); 
id. Katula Gyula (Először a Korvin utcában, majd a 

Márton István u. 8. sz. alatt volt az üzlete).19 

A 20-as években már erősen észlelhető volt a szak
ma hanyatlása. Ezt bizonyítja az is, hogy a mesterek 
1914-ben felosztották egymás között a pápa környéki 

falvakat, hogy ki hova mehet búcsúra, a jobb megél
hetés végett: 

Kovácsi Nagy József, Nemesszalók Nagy József 
Mihályháza Geiling Jenő, Nagyszöllós Geiling Jenő 
Nagytevel Katula Gyula, Gecse Katula Gyula 
Magyartevei Nagy József, Ihászi Nagy József 
Pápasalamon Geiling Jenő, Szentiván Geiling Jenő 
Pápasalamon Geiling Jenő, Görzsöny Katula Gyula 
Kiss Ganna és Döbrönte Katula Gyula, 
Kisdém Nagy József, Bakonyjákó Geiling Jenő 
Bakonyszücs Nagy József, Szergény Katula Gyula 
Nyőgér Zsörk Geiling Jenó,Vinár Nagy József 
Béb Katula Gyula, Borsosgyőr Geiling Jenő 
Nóráp Nagy József, Bakonypölöske ; Katula Gyula 
Bakonykoppány Geiling Jenő, Pápadereske Nagy József 
Nagyganna Katula Gyula, Malomsok Geiling Jenő 
Bakonyság Katula Gyula, Nagydém Nagy József 
Csikvánd Nagy József, Hógyész Geiling Jenő 
Kesző Katula Gyula, Magyargencs Katula Gyula 
Gyarmat Geiling Jenő, Jákószthság Nagy József 
Békás Geiling Jenő, 1 iCatula Gyula, 
Kéttomyúlak Katula Gyula, Kovács Zsuzsánna.zu 

Nem volt rosszabb Pápán a mézesbábosság helyze
te, mint általában az országban. Ezt bizonyítja az is, 
hogy 1936. szeptember 3-án a pápai városház nagy
termében tartották a Cukrászok és Mézeskalácsosok 
Országos Szövetségének 1936. évi kongresszusát.21 

Az 50-es évekig még folyt a bábosság termékeinek 
árusítása. Katula Gyula visszaemlékezésében: 

„Egy személy el tudta végezni az árusítást. Vasár
napokon, búcsúkon már két- vagy három személy 
kellett, mert nagyobb volt a forgalom... Az Anna-napi 
búcsún eleinte a templom előtt vertünk sátrat, később 
a 20-30-as években már csak a Fa-piacon fértünk el. 
Híres volt a ferencrendiek temploma körül a „porcin-
kulai" búcsú is. 

Távolabbi vidékekre lovaskocsival mentünk. Mi 
bábosok, 52 helyre jártunk vásárokra, búcsúkra. 

Pápához legközelebb volt Borsosgyőr, legtávolabbi 
hely: Tét.22 

Az 50-es években ért véget Pápán a hagyományos 
értelemben vett mézeskalácsosság. A műhelyekben 
még ekkor is szép számmal fordultak elő a régi mé
zeskalács ütőfák. Szinte az utolsó percig egymás mel
lett létezett a régi és az új technika, sőt gyakran 
együtt alkalmazták a kettőt. Például: régi bölcsőben 
elizolt baba fekszik.23 

A bábos-ipar teljes felszámolása után kerültek a 
műhelyek felszerelései a különböző múzeumokba. 

A pápai gyűjtemény első, s máig is a legértékesebb 
mézeskalács ütőfáját Jászai József gyűjtötte 1963-ban 
(1. ábra). 

A kör-alakú ütőfa szélén virágokból és levelekből 
álló koszorú fut körbe. Középen Szűz Mária áll ba
rokkosán túldíszített ruhában. Nyakában szalagon 
függő kereszt, fején glória és a Mennyek királynőjé
nek koronája. Jobbjában országalma, felette Krisztus
monogram. Mellette kétoldalt „ii TS" mesterjegy és 
1738-as évszám. Alakját puttók lengik körül, s mind
ezt újabb keretbe foglalják a nap sugarai. Mária az 
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19a-b ábra. LÓ, GYERMEK ÉS KOCSI, diófa, kétoldalas, 15,3 x 12,2 x 5,5 cm. Ltsz.: 70.20.5. 
Abb I9a-b. Pferd, Kind und Wagen, Nußholz, zweiseitig, 15,3 x 12,2 x 5,5 cm. Inv. Nr.: 70.20.5. 

Apokalipszis „Napba öltözött asszony"-a. A holdsar
ló lemaradt a kompozícióról.24 

A gyűjtés még a múzeum „hőskorában" történt. 
Sajnos, a leltárkönyvből csak a lelőhelyet (Pápa) le
het megállapítani. Érdekes adatra bukkantam Horváth 
Elek-Tóth Endre 1936-ban megjelent Pápáról szóló25 

könyvében: „A régi pápai mézeskalácsosok egy öntő
formája, negatív vésésű, gazdagon cifrázott ruhás 
Mária-kép s 1737 évszám." 

Az évszám ugyan nem egyezik, de egy egészen ha
sonló darabról lehetett szó. A szerzők a pápai Refor
mátus Kollégium gyűjteményét ismertetve írták le e 
sorokat. Vajon nem lehet-e az évszám utolsó számje
gye nyomdahiba és - ismeretlen úton-módon ugyanaz 
az ütófa került a múzeum gyűjteményébe? Talán 
újabb kutatásoknak sikerül több adatot beszerezni ró
la. Pillanatnyilag is egy további adalékot jelent a pápai 
Mária-kultuszhoz. Erről a XIX. század elején így írt 
Francsics Károly a naplójában szobájukat bemutatva: 

„A két ablak között függött Szűz Mária képe, mely 
vászonra festve, mintegy harmadfél láb nagyságú, 
mély, négyszegű rámába volt helyezve. Ennek külse
je egykor aranyos volt, de az idő vasfogai által egy
kor koromfeketévé vált. Belől az üvegen, köröskörül, 
csinált virágokkal, gyöngyökkel, mindenféle színű 
üveggombocskákkal, s tudja Isten, mi mindenféle 
csecsebecsével volt a kép felékesítve, melyet apám -
minekutána a Szűz Máriának igen nagy tisztelője volt 
- minden esztendőben meg szokott újítani. Ezen kép 
alatt térdelő volt, melyen apám minden reggel szokta 
végezni reggeli imáit, felette egy kevés távolságra, a 
gerendáról lenyúló három rézláncon, egy kis réz mécs 
függött, melyben minden szombaton, a Szűz Mária 
tiszteletére, egész nap olaj pislogott."26 

Az sem véletlen, hogy a város hét országos vására 
közül hat Mária-ünnephez kapcsolódott. A gyűjte

mény többi üfófája a XIX. században készült. A té
mákban és a kivitelezés módjában egyaránt változá
sok következtek be. Az egyházi témát a világi ábrák 
váltották fel, s a technika leegyszerűsödött. Újat je
lentenek az elemekből összerakott figurák is. Ezek el
készítési módjára Katula Gyula a következőképpen 
emlékezett vissza: „Ebbe (az ütőfába) belenyomkod
tuk a tésztamasszát, amit kristályszirupból és lisztből 
készítettünk. Jól rápaskoltunk, késsel leszedtük a fe
lesleges tésztát. A késhegy segítségével levettük a 
formából, illetve kicsaptuk az asztalra... 

Kiverő formában készültek a kosárkák, bölcsők, 
kocsik, lovak, angyalok. A kocsi két oldalát és alját 
rozsliszttel ragasztottuk össze. A lovak színes papír
csíkkal kapcsoltuk hozzá. Ezeket a tésztákat csak szá
rítottuk..."27 

(Katula Gyula mézeskalácsos ütőfáit a veszprémi 
Laczkó Dezső Múzeum őrzi.) 

A pápai múzeum néprajzi gyűjteményében lévő 
XIX. századi ütőfákat - több más felszerelési tárgy-
gyal együtt - Mithay Sándor gyűjtötte Tuczai Sándor 
műhelyéből. (21 db). 

Az ezekkel az ütőfákkal készült mézesbábok szo-
bor-szerűek. Több darabból vannak összeragasztva. 
Ilyenek: hintó-félék lóval, vagy lovakkal, pólyásbaba 
kosárban, vagy bölcsőben, esetleg csak pólyásbaba, 
templom, stb. (Rájuk következő munkáim valamelyi
kében szeretnék részletesebben kitérni.) 

Díszítményeiket tekintve (vonalas, indás, leveles
virágos, szalagos, fonadékos) régieseknek tűnnek. 

ÖSSZEFOGLALÁS 

Nagyszámú tárgyi emlék tanúskodik Pápa fejlett mé
zeskalácsos iparáról, a XVHL századtól kezdve. A fából 
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faragott mézeskalácsformák egy része a Gróf Ester
házy Károly Kastély- és Tájmúzeum tulajdonában 
van. 

A legbecsesebb darab 1738-ból származik. Szűz 
Máriát ábrázolja nap sugarai által körülvéve, a 
Menny királynőjének a koronájával a fején, „ii TS" 
mesterjegy és 1738-as évszám van mellette. Sajnos, 
nem ismerjük, hogy ki készítette, sót azt sem tudjuk, 
hogy melyik műhelyben használták. 

A többi forma a XIX. századból származik. Ekkor 
már kedveltebbek voltak a világi témák. (Bölcső, ko-
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Auf das entwickelte Handwerk der Lebzelter in Pápa vom An
fang des 18-ten Jahrhunderts an deuten zahlreiche Gedenkstücke 
hin. Ein Teil der holzgeschnitzten Lebzeltenformen sind im Besitz 
des Schloß- und Landesmuseums Graf Károly Esterházy. 

Das werstvollste Stück stammt aus dem Jahre 1738. Es stellt die 
Hl. Muttergottes umgeben von Sonnenstrahlen und mit der Krone 
der Himmelskönigin auf dem Kopf dar. Daneben ist das Meister
zeichen „ii TS" und die Jahreszahl 1738 zu sehen. Leider wissen 
wir nicht, wer es gefertigt hatte, ja nicht einmal in welcher Werk
stätte es verwendet wurde. 

Die anderen Formen stammen aus dem 19-ten Jahrhundert. Da 
waren die weltlichen Themen schon beliebter (Wiege, Korb, Kut-

sár, hintó, lovak, stb.) Ezek már ún. „összetett' ' mé
zeskalácsok. A figurák több elemből tevődnek össze. 
Az egyes elemeket rozsliszttel ragasztották össze. A 
figurákat nem sütötték meg, hanem csak szárították, s 
néha színezték is. A gyűjteményben lévő ütőfák Tuc-
zai Sándor műhelyéből kerültek a múzeumba. (Gr. 
Esterházy Károly Kastély- és Tájmúzeum, Pápa). 

A pápai mézesbábos műhelyek ütőfái az ország 
több múzeumának gyűjteményét gazdagítják. Ezek 
felkutatása és bemutatása egy következő tanulmány 
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sehe, Pferde u.s.w.). Das waren schon die sogenannten „zusam
mengesetzten" Lebzelten. Die Figuren bestehen aus mehreren Ele
menten. Die Figuren wurden nicht gebacken, nur getrocknet und 
manchmal bemalt. Die Formenhölzer in der Sammlung gelangen 
aus der Wekstätte von Tuczai Sándor in das Museum. (Schloß- und 
Landesmuseum „Graf Károly Esterházy", Pápa.) 

Die Formhölzer aus den Pápaer Lebzeltenwerkstätten bereichern 
die Sammlung mehrere Museen im Lande. Diese zu erforschen und 
darzustellen ist die Aufgabe einer nächsten Studie. 
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Gróf Esterházy Károly Kastély- és Tájmúzeum 

H-8501 Pápa, Pf. 208. 
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Lebzeltenformhölzer in der Sammlung des Pápaer Museums 
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2. ábra. TEMPLOM, diófa, egyoldalas. 29,8 x 17,3 x 5,1 cm, 
Ltsz.: 70.20.3. 

Abb 2. Kirche, Nußholz, einseitig, 29,8 x 17,3 x 5,1 cm. 
Inv. Nr.: 70.20.3. 

За-Ь ábra. NYAKLÁNC-ELEMEK, diófa, egyoldalas és az 
oldalán lévő mesterjegy. 29,9 x 13,3 x 4,8 cm. Ltsz.: 70.20.2. 

Oldalán „Rikoty" - mesterjeggyel. 
Abb 3a-b. Halsketteelemente, Nußholz, einseitig und auf der Seite 

das Meisterzeichen, „Rikoty", 29,9 x 13,3 x 4,8 cm. Inv. Nr.: 
70.20.2. 

4. ábra. KOSZORÚCSKÁK, diófa, két azonos mintájú darab, 
egyoldalasak, 9 x 8,3 x 3,4 és 8,6 x 8,2 x 3,9 cm, Ltsz.: 70.20.1. 
Abb 4. Kränzchen, Nußholz, zwei Stücke mit gleichem Muster, 
einseitig, 9 x 8,3 x 3,4 und 8,6 x 8,2 x 3,9 cm. Inv. Nr.: 70.20.1. 

5. ábra. ZSEBÓRA FELHÚZÓVAL, diófa, egyoldalas, 
15,1 x 9,6 x 3 cm, Ltsz.: 70.20.1. 

Abb 5. Taschenuhr mit Aufzieher, Nußholz, einseitig, 
15,1 x 9,6 x 3 cm. Inv. Nr.: 70.20.1. 

Abb. 6. NYÚL ÉS SAS, diófa, egyoldalas, 
17,5 x 12,8 x 3,12 cm, Ltsz.: 70.20.4. 

Abb 6. Hase und Adler, Nußholz, einseitig, 
17,5 x 12,8 x 3,12 cm. Inv. Nr.: 70.20.4. 



7. ábra. BOHÓC, diófa, egyoldalas, 13,7 x 12,3 x 4,1 cm, 
Ltsz.: 70.20.1. 

Abb 7. Hampelmann, Nußholz, einseitig, 13,7 x 12,3 x 4,1 cm. 
Inv. Nr..: 70.20.1. 

9a-b ábra. KOSARAK ÉS KOSÁROLDAL, diófa, kétoldalas, 
24,6 x 8,6 x 3,6 cm, Ltsz.: 70.20.6. 

Abb 9a-b. Körbe und Korbseite, Nußholz, zweiseitig, 24,6 x 8,6 x 
3,6 cm. Invr. Nr.: 70.20.6. 

8a-b ábra. KATONA, BÖLCSŐ ÉS KOSÁR, diófa, kétoldalas. 
24 x 9,2 x 3 cm, Ltsz.: 70.20.5. 

Abb 8a-b. Soldat, Wiege und Korb, Nußholz, zweiseitig, 
24 x 9,2 x 3 cm. Inv. Nr.: 70.20.5. 

10. ábra. KOSÁR, BENNE GYERMEK, diófa, egyoldalas, 
17,6x11x3,1 cm, Ltsz.: 70.20.1. 

Abb 10. Korb, darin ein Kind, Nußholz, einseitig, 
17,6x l lx 3,1 cm. Inv. Nr.: 70.20.1. 
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11. ábra. PÓLYÁSBABA, diófa, egyoldalas, 14,6 x 6,6 x 3,9 cm, 
Ltsz.: 70.20.4. 

Abb 11. Wickelkind, Nußholz, einseitig, 14,6 x 6,6 x 3,9 cm. 
Inv. Nr.: 70.20.4. 

12a-b. BÖLCSŐ ÉS KOSÁR, diófa, kétoldalas, 
17,7 x 10,8 x 5,5 cm, Ltsz.: 70.20.6. Oldalán 1872-es évszám. 

Abb 12a-b. Wiege und Korb, Nußholz, zweiseitig, 
17,7 x 10,8 x 5,5 cm. Inv. Nr.: 70.20.6. An der Seite: Jahrzahl 1872. 

13a-b. ábra. BÖLCSŐBEN FEKVŐ GYERMEK, diófa, 
egyoldalas és a mézeskalács rekonstrukciója. 28 x 12,3 x 6,3 cm, 

Ltsz.: 70.20.2. 
Abb 13a-b. Ein Kind in der Wiege, Nußholz, einseitig und 

Rekonstruktion des Lebzelten. 28 x 12,3 x 6,3 xm. Inv. Nr.: 70.20.2 

14. ábra. POSTAKOCSI, diófa, egyojdalas, 20,7 x 10,6 x 2,4 cm, 
Ltsz.: 70.20.1. 

Abb 14. Postkutsche, Nußholz, einseitig, 20,7 x 10,6 x 2,4 cm. Inv. 
Nr.: 70.20.1. 
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15a-bábra. BABAKOCSI ÉS KOSÁR ALJA, KOSÁR 
OLDALA, diófa, kétoldalas, 24,2 x 10,8 x 4 cm, Ltsz.: 70.20.5. 

Abb 15a-b. Kinderwagen und unterer Teil und Seite eines Korbes, 
Nußholz, zweiseitig, 24,2 x 10,8 x 4 cm. Inv. Nr.: 70.20.5. 

17a-b. ábra. HINTÓ, LÓ ÉS ALJZAT, diófa, kétoldalas, 
25 x 16,4 x 5,1 cm, Ltsz.: 70.20.7. 

Abb I7a-b. Kutsche, Pferde und Unterteil, Nußholz, zweiseitig, 
25 x 16,4 x 5,1 cm. Inv. Nr.: 70.20.7. 

16a-b. ábra. BÖLCSŐ, SZEKÉR, LÓ ÉS HINTÓ, diófa, 
kétoldalas. 30,2 x 12 x 4,3 cm, Ltsz.: 70.20.7. 

Abb 16a-b. Wiege, Pferdewagen, Pferd und Kutsche, Nußholz, 
zweiseitig, 30,2 x 12 x 4,3 cm. Inv .Nr.: 70.20.7. 

18a-b ábra. HINTÓ, LÓ ÉS ALJZAT, diófa, kétoldalas, 
24,2 x 9 x 3,8 cm, Ltsz.: 70.20.5. 

Abb 18a-b. Kutsche, Pferd und Unterteil, Nußholz, zweiseitig, 
24,2 x 9 x 3,8 cm. Inv. Nr.: 70.20.5. 
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