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Hétköznapi jelenetek 
egy késő középkori kályhán1

Mezei Emese

A késő középkori kályhák, mint hétköznapi használati tárgyak, forrásként szolgálhat-
nak a korabeli polgári kultúra megismeréséhez. A kályhacsempék alapján elméleti sí-
kon rekonstruált besztercebányai ún. Ebner-kályha2 ikonográfiai programja3 kapcsán 
már volt alkalmam hangsúlyozni e tárgyak evokatív szerepét, a kályhák képeskönyvsze-
rű működését, valamint azt, hogy segítségükkel árnyalható a késő középkori polgárság 
kultúrájáról, műveltségéről való ismeretanyagunk.4

Fontos, hogy az elemzett tárgyat saját kontextusában értelmezzük. Az Ebner-kály-
ha polgári közegben funkcionált (egy templomhoz közeli házban, jómódú polgári csa-
lád tulajdonaként). Magántérbe, magánhasználatra készült, mely azonban bizonyos 
esetekben társasági célokat is szolgált: a kandallók, kályhák általában a nagyszobában 
álltak, ahol a vendégeket fogadták. Az élet fontos színterének monumentális építmé-
nye így reprezentatív funkciónak is eleget kellett tennie. Az Ebner-kályha azért érde-
kes, mert ikonográfiai szempontból sokszínű és különleges anyag, s abban is kivételes, 
hogy egy leleten belül, a kontextus figyelembevételével tehettünk kísérletet a zsánerje-
lenetek értelmezésére.

Az Ebner-kályha esetében a csempéket hierarchikus rendben helyezhetjük el, ezt 
az elrendezést a csempék formai kiképzése is alátámasztja. A rendezés során a felső re-
giszterbe kerülnek a szakrális, míg az alsó részre a világi jelenetek, ezáltal az alsó rész a 
földi világot és annak hívságait, míg a felső rész a szakrális világot idézte meg, ez utóbbit 
kiegészítve erkölcsi üzeneteivel. Ily módon a kályha ikonográfiai kontextusa ér tel mez-
he tő intellektuális, vallási aspektusból, de a 15. század végi polgári hétköznapi élet köze-
ge az érzéki-érzelmi jellegű olvasatot is felveti. 

Jelen tanulmány célja az, hogy a már korábban elemzett zsánerjelenetek által kör-
vonalazott ikonográfiai toposzt feldolgozó más alkotásokat áttekintse, különös tekin-
tettel azok bibilai kontextusára, hogy ezáltal megvilágítsa a kályhacsempék ábrázo-
lásainak különböző jelentésváltozatait.. Ezáltal nemcsak az Ebner-kályha ikonográfiai 
programja árnyalható, de a korabeli polgári mentalitás története is. Kérdés, hogy a re-
konstrukció által feltételezett morális mondanivaló, illetve a polgári közeg és az egyéb 
párhuzamok miatt sejthető érzéki-érzelmi olvasat, a szatirikus töltet és az irónia va-
lóban jelen van-e ebben a műben? A kérdés eldöntésében a téma jelentésváltozásának 
sorra vétele lehet segítségünkre.
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A kályhacsempék zsánerjelenetei közt látjuk Ádámot és Évát, a következő kályha-
csempén a férjét csépelő asszonyt, s ennek mintegy pandanja az, amelyen egy lugasban 
látunk egy főkötős hölgyet egy ifjúval kacérkodni, míg az utolsón a hölgy szoknyája 
alá nyúló férfit látunk (1. kép). A zsánerjelenetek témáit figyelve a házasélet állomásai 
rajzolódnak ki előttünk: a csempék a szerelem különböző aspektusait mutatják be, de 
az ábrázolások még inkább leírhatóak a női cselek, vagy furfangos nők ikonográfiájával 
(Power of Women, ill. Weibermacht). Mindkét esetben az Ádám és Éva jelenet a nyitó 
kép, s nem önkényesen sorolódik a zsánerjelenetek közé: ő adta Ádám kezébe az almát, 
Éva a furfangos nő archetípusa.

A középkori társadalomban elfogadott családmodellen belül a nő helyzete deter-
minált volt (néhány izgalmas kivételtől eltekintve). Elmondható, hogy a nő helye a csa-
ládon belül, valakihez viszonyítva jelenik meg (valakinek a lánya, valakinek a felesége 
és valakinek az özvegye), míg a férfi sokkal inkább a társadalom tagjaként definiálódik.5 
Az illemtankönyvekből (Silvio Antoniano: Tre libri dell’educazione christiana dei fig-
liuoli, 1584) kiderül, milyennek tartották a megfelelő feleséget: az ideális nő engedel-
mes, hűséges, gondos.6 Anton Woensam A bölcs asszony allegóriája című, 1525 körüli 
metszetén mutatja be az erényes feleség magatartási szabályait (szerénység, jámborság, 
hűség, szeretet). A  feleség száján például lakat van, tükrében Krisztus arcképét látja 
mindig, s a paták a tisztesség talaján álló nő biztos állhatatosságára utalnak. Az erényes  
nő tehát ellentéte az önmagát férfi fölé rendelő asszonynak, aki azonban így a feje tete-
jére állított világ emblematikus alakjaként definiálódhatott.

A veszélyes, csalfa-cseles asszonyok nemiségüket kihasználva – mind fizikai, mind 
szellemi értelemben – hatalmas férfiakat elcsábítva azok fölé kerekednek, megszégye-
nítik, kifigurázzák őket. Ennek a toposznak ismerjük irodalmi lenyomatát is, s nemcsak 
festményeken, de a legkülönfélébb műfajú alkotásokon jelennek meg (előfordulásuk 
időbeli és térbeli határai hasonlóan tágasak). Népszerűségüket jelzi, hogy metszeteken 

is terjedtek. A  téma keretén belül meg-
jelenített személyek szinte minden alka-
lommal különböznek, de mindenképpen 
beszélhetünk jellegzetes alakokról, neves 
és nem nevesített asszonyokról.

A  férfin uralkodó nők csoportjában 
két főbb típust különböztethetünk meg: 
a hősnőket és a furfangos nőket. Az első 
csoportba tartoznak a mitológiák, vallá-
sok olyan alakjai, akik az emberiségért 
vagy népükért hajtottak végre nagy tettet, 
cselekedetükkel férfiakat legyőzve, fizika-
ilag a másik nem fölé kerekedve. Ilyen Já-
hel és Judit, de Delila ábrázolása is jelleg-
zetes azon festők körében, akik a női cse-
lek témáját örökítették meg. E toposzon 
belül jellegzetes továbbá Arisztotelész és 
Phyllis története, a Vergilius a kosárban 
jelenet, Omphale és Herkules párosa, va-

1. kép. Bothár-műhely: Enyelgő pár. 
Felvétel: Mezei Emese
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lamint a nadrágért folyó harc megjelenítése, de a nő kártyajátékban való győzelmének 
ábrázolása is ide tartozik. Mindegyikükre igaz, hogy furfangjukkal vagy épp szexuali-
tásukkal kerekednek a férfi fölé, és kényszerítik olyan cselekedetekre, amely különben 
nem állna érdekükben. A sorozatokon belül nem, illetve ritkán válik külön a hősnők és 
furfangos nők ábrázolása.

Ezek a nők a feje tetejére állított világ szereplői, melyben a szerepek megcserélő-
dése uralkodik. Ebben is Éva az archetípus.

„Hallgass Juszifra és Ádámot megfogadd,
Ki elveszíté üdvét az első nő miatt.”7

A nő bolonddá teszi a férfit – gyakorta szó szerint, mint Az Igazság szája (Boc-
ca della Verità)-történet esetén, amiben a szeretőt bolondruhába öltözteti a nő, férjét 
pedig átveri, így téve őt bolonddá.. A téma több szállal is kapcsolódik a farsangi-kar-
neváli világ szokásrendszeréhez és annak illusztrálásához is. A karnevál során a világ 
a feje tetejére áll, a halak az égen úsznak, a társadalmi rendet szabályozó normákat 
felfüggesztik. Az ekkor színre vitt komédiákban a hétköznapok visszásságait mutatják 
be, a így a szereplők között megtaláljuk a felszarvazott férjet és a házsártos asszonyt is. 
Vannak további kategóriái a népi színjátszásból ismert alakoskodásoknak, így tudunk 
vetélkedő játékokról, melyben előfordul cselekményként a veszekedés, ami a részeges 
férj és feleség párbeszédben zajló párbaja8 (a jelenet az Ebner-csempék közt is fellel-
hető).  A női cselek jelenetei is megelevenednek a farsangi játékokban, ott egy nő és 
tíz bolond fellépésével történik verses elbeszélésük.9 A karnevál mint intézményesített 
zűrzavar nemcsak a farsang során, hanem a bolond- és szamárünnepek alkalmával is 
megteremtődik.

A farsang olyan színjáték, ahol nincs határ színész és néző között, mivel a farsang 
eseményeit a közönség megéli, nem pedig nézi: így ez nem egy kívülről szemlélhető 
esemény, ez egy állapot.10 A farsang során a férfi női ruhát, míg a nő férfiruhát vesz 
fel. Ez a motívum a szerepek megcserélődésének egy sajátos formulája, mely része a 
nadrágért folyó harc toposzának is, sőt az említett Herkules-történetnek szintén fontos 
momentuma. Temesvárinál ugyancsak megjelenik a ruhacsere motívuma egy történet-
ben: az álarcos játék során több asszony férfiruhába bújik, majd a csoport vezetője a 
táncos mulatságból eltűnik, ezután a közeli mocsárból hallják jajgatását, mivel démo-
nok ragadják el, és szörnyű kínok közt pusztul el.11

A farsangi mulatságok és a korábban tárgyalt képi toposzok gyakori szereplői a 
bolondok. Sebastian Brant által jegyzett Das Narrenschiff 13. fejezete (A Szerelemről) 
olyan irodalmi forrás, amely megragadható kontextusban foglalkozik a cseles nőkkel:12

„A Bölcs négykézláb nem nyihogna
Vergil toronyfalon nem lógna” (13.73-74)

Arisztotelész és Vergilius mellett – a mű műfajával összhangban – a szerző fel-
sorol pozitív és negatív nőalakokat is, ezek a nők ellenpéldaként jelennek meg, és így 
kapnak helyet a bolondok hajóján. A 64. fejezetben – A gonosz asszonyokról – fel is so-
rolja e toposzba tartozó nőket (pl. Salomé). Egy másik irodalmi forrásunk a Házasélet 
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tizenöt örömei francia szatíra a 15. század elejéről, melyben a nők hiúsága és uralkodni 
vágyása dönti romba a férfiakat és teszi tönkre a családokat.13

Más kályhacsempéken is megtaláljuk a feje tetejére állított világ asszonyait. Első-
ként kell megemlítenünk a selmecbányai kályhacsempét, amelyen azt látjuk, ahogy a 
nő a négykézlábra ereszkedett/kényszerített férfit elnáspángolja. A jelenet a már emlí-
tett Phyllis-történetet idézi meg, de nem utal rá egyértelműen. Ennek a folyamatnak a 
végén áll a berni csempe,14 ahol a kendős parasztasszony ugyan hasonló pózban tanítja 
móresre férjét, de egyszerűen vidám jelenetként dolgozva fel a témát. Ugyanezt a kom-
pozíciós és tartalmi változást követhetjük nyomon más műfajok esetében is, például az 
ötvöstárgyakon és ennek megfelelően metszeteken is. A jellemző mozdulat megmarad, 
de a hercegnő és filozófus történetét már nem idézik meg, helyette a korántsem kecses 
parasztasszony válik főszereplővé, valamint a férfi eszén való győzelem helyett csupán 
nevetségessé tétele lesz a téma. A selmecbányai csempén a nő lábai közé szorítva tartja 
a fiatal, fiziognómiája szerint másutt angyal, illetve apród szerepben megjelenő gön-
dör hajú férfit,15 aki azonban egy különös béka-pózba kényszerül, mivel egyik lábát a 
hatékonyabb számonkérés folytán a nő felemeli, s noha indokolatlanul, de erre mégis 
rímelve a fiú keze ugyancsak szimmetrikusan, kiterülve jelenik meg. Érdekes ellent-
mondás ez: amíg a nő alakja térben van ábrázolva, addig ez a fejlettebb látásmód a férfi 
alakjánál nem jelenik meg.16 

A nő díszes ruhában látható, haja felkötve, tehát semmi esetre sem paraszti alakról 
van szó. Kezében orsó (?), amellyel csapást készül mérni a férfi hátsójára. Ez a kály-
hacsempe – jelenlegi tudomásom szerint – egy egész alakos Mária Magdolna imagót 
megjelenítő, egy Napbaöltözött Máriát a Gyermekkel mutató, valamint egy katonát 
(Longinus?) megjelenítő csempékkel együtt került elő. Mind a négy fiók formátuma, 
kerete, stílusa megegyezik.17 A katona alakja kifordul a frontális beállításból, így fel-
tételezhetően egy Kálvária kompozíció része lehetett, hiszen csak ez magyarázhatja 
valami felé fordulását. A Mária Magdolna és Mária Gyermekével jelenetek semmiféle 
narratívát nem jelenítenek meg, csupán attribútumaikkal utalnak történetükre. A zsá-
nerjelenetnek ez a kontextusa nagyon erősen kiélezi morális tartalmait, így bizonyosra 
vehető a didaktikus funkció, vagyis egyértelmű, hogy a bűnös asszony a bibliai figu-
rákkal szemben, az elfogadott morállal ellentétes viselkedést hivatott reprezentálni.18 

A berni darab esetében, mivel nem ismerjük a további fiókokat, a kontextus nem 
elemezhető. Újabb párhuzamot a budai anyagban találunk. Innen ismerünk egy töre-
dékes, önmagában nem túl sokat mondó csempét. Holl Imre azonban rámutatott, hogy 
ennek párdarabja megtalálható a bécsi Figdor-gyűjteményben,19 amely segítségével ki-
jelenthető, hogy ez a töredék is az Arisztotelész és Phyllis-jelenetet ábrázolja. Ezzel 
együtt került elő két másik darab is, amelyek azt a jelenetet dolgozzák fel, amikor Delila 
levágja Sámson haját. További fragmentumok is ide tartozhatnak, így egy mezítelen 
nőalak töredéke, illetve egy férfi torzó. Az összes ide vehető kályhacsempe a feje tetejé-
re állított világot és a pajzánságot idézi fel, így közel sincs olyan morális üzenete, mint a 
selmecbányai fiókoknak. A bécsi csempe eredete, gyűjteménybe kerülésének körülmé-
nye sajnos nem ismert, további információkkal nem tud szolgálni (az akantuszleveles 
keret népszerűsége sokban megnehezíti a műhely-azonosság kérdésének eldöntését, 
a motívum itt és több budai csempén is megjelenik. A Budapesti Történeti Múzeum 
gyűjteményét áttekintve, valamint a bécsi fiókokat átvizsgálva, tovább lehetne árnyal-
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ni az összetartozó fiókok képét, de ehhez 
szükséges a teljes körű felmérés. Jelenleg 
az feltételezhető, hogy – amennyiben be-
bizonyosodik, hogy a fenti csempék köré-
be tartoznak további tárgyak is – a felve-
tődött alkotások szintén világi jeleneteket 
ábrázolnak. Didaktikus, moralizáló funk-
cióról tehát itt nem beszélhetünk ).

A toposz sorozaton belül elemezhető 
Israhel van Meckenem és Lucas van Ley-
den metszetei esetében. Előbbi a Tizenkét 
hétköznapi jelenet című metszetsoroza-
tában a férfi és nő kapcsolatával foglal-
kozik.20 Látjuk a nadrágért folyó harcot, 
a hölgyét akrobata mutatványával elkáp-
ráztatni sikertelenül igyekvő (a nő arca 
igen sokat mondó) férfit, a kártyajátékban 
győzedelmeskedő hölgyet. Utóbbi ugyancsak sajátos megjelenése a nő férfin aratott 
győzelemének, mind a kártyában és a sakkban való felülkerekedése is ezt szimbolizálja: 
a sakk olyan harc (mely az udvarlás menetét illusztrálja), ahol a nő és férfi, mint egyenlő 
felek jelenhetnek meg (ami máshol nem jellemző).21 Érdemes itt előre utalnunk Iohan-
nis de Brunes (1589-1658) emblémakönyvére (Emblemata of Zinne-werck, 1661), ahol a 
kártyajáték jelenetet a következő felirat kíséri „U zelven hoort, geen ander woord”, tehát: 
„ritkán hallani másnak, (mint a nőnek) a hangját” (2. kép).22 

Leyden az 1510-es évek elejétől több sorozatban is feldolgozta a témát.23 Megjele-
nik nála Ádám és Éva, Sámson és Delila, Salamon bálványimádása (pogány felesége kö-
zéppontba helyezésével), Salome János fejével (az anya hangsúlyos szerepeltetésével – a 
második sorozatban ő van a kompozíció középpontjában), Vergilius a kosárban (itt a nőt 
nem látjuk), a művész továbbá a Bocca della Verità történetét is illusztrálja az északi ha-
gyománynak megfelelően, így nem kőlap, hanem bronzoroszlán ábrázolásával.24 „Kis” 
sorozatában,25 a már ismert jelenetek mellett, megjelenik a Sziszera fejébe sátorcöveket 
verő Jáhel, valamint a más sorozatokban nem látott Jézabel, a jelenet hátterében Nábót 
megkövezésével: Jézabel Akháb, Izrael királyának, feleségeként hamis tanúkat bérelt fel, 
akik istenkáromlással vádolták meg Nábótot, hogy így annak halálával földjéhez jussa-
nak. A király legnagyobb vétkeiért ugyancsak feleségét hibáztatja a Biblia.

„Valóban, nem volt ember, aki arra vetemedett volna, hogy azt tegye, ami gonosznak 
számít az Úr szemében, csak Acháb, mivel felesége, Izebel tévútra vitte” (1Kir21.25)

Az irodalomból ugynancsak ismert hősnők, femme fatale-ok hosszú sorát találjuk 
meg id. Lucas Cranach életművében is.26 A már megismert nők között találjuk az össze 
nem illő párok sorát, Bathsebát, Zsuzsannát, Lót lányait és Lukréciát, tehát nemcsak a 
férfiakat igába hajtó végzet asszonyait, hanem a szépségükkel önmaguknak ártó nemes 
és ártatlan nőket is.27 Apja nyomdokában ifjabb Lucas és Hans Cranach ugyancsak 

2. kép. Iohannis de Brunes: U zelven hoort, 
geen ander woord (Emblemata of Zinne-werck) 

Kiel University Library
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festett ebben a témában (egy-egy jelene-
tet többször is), ez mutatja a toposz nép-
szerűségét. Érdekesek id. Lucas Cranach 
esetében a Salamon bálványimádása jele-
netek, mivel maga az imádott bálvány is 
egy divatosan felöltöztetett nő. 

Egy 16. századi, mára elveszett (Ne-
mes Marcell egykori gyűjteményéből 
való),28 németalföldi falikárpiton együtt 
látjuk (jobbról balra haladva) az Ádám és 
Éva, a Sámson és Delila és a Judit Holofer-
nész fejével jeleneteket. A mű csupán ar-
chív felvételről ismert, a kép alapján nem 
láthatjuk a teljes művet, hiszen a fotón to-
vábbi jelenetek is szerepelhettek. Ahogy 
korábban az Ebner-csempék esetén is a 
zsánerjelenetek nyitóképeként határoz-
tuk meg Ádámot és Évát, úgy itt is ezzel 
találkozunk. A  viseletek igen világiasak, 
a kárpit hasonlóan profán, reprezentatív 
térben lehetett elhelyezve.

Következő példám egy limoges-i 
tárgy, Pierre Reymond munkája 1542-ből 
(3. kép). E reprezentatív sótartón is meg-
találjuk (jobbról balra) Ádámot és Évát, 
Arisztotelészt és Phyllist, illetve Jáhelt, 
amint cöveket ver Sziszera fejébe. A  tár-
gyon továbbá látjuk Delilát, ahogy Sám-
sont megfosztja erejétől, valamint azt a 
jelenetet, ahogy Vergilius a város láttára 
egy kosárban lóg, az utolsó kép pedig – a 
változó idők nyomaként – Salamont ábrá-

zolja bálványimádás közben, ez utóbbi jelenetnek ebben a kontextusban mindig kísérője 
valamelyik pogány felesége, aki mintegy okozója az igaz hitről való letérésének. A téma 
a protestáns országokban népszerű volt, hiszen a katolikus egyházzal szembeni kritiká-
jukat jól bemutatja: a katolikusokat, az általuk használt vallási képek alapján bálvány-
imádóként aposztrofáló protestánsoknak ennél jobb irodalmi-képi propaganda nem is 
kellhetett. E tárgyban mégsem a vallási propaganda eszközét kell látnunk, hiszen itt e 
jelentésnek az éle tompa, mivel a hordozó egy sótartó, ami reprezentatív asztaldísz. Ez 
esetben tehát dominánsabb a női erő által megbolondított nagyságok tematikája, ahol a 
szerelem bolondjait, a legnagyobbakat és legerősebbeket látjuk legyőzöttként. 

Végezetül érdemes megemlítenünk a toledói székesegyház Rodrigo Alemán ál-
tal 1489–145 között faragott stallumának díszeit.29 A stallum összetett architektúrája 
komplex képi rendszernek adott helyet, egészalakos imágókat és a város történelmé-
hez kapcsolódó jeleneteket ábrázol. Az alkotás alsó részén a művész mintha szabad 

3. kép. Pierre Reymond: Sótartó.  
© Trustees of the British Museum

4. kép. Rodrigo Alemán: Arisztotelész és Phyllis. 
Felvétel: Mácsay Krisztina
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utat engedett volna a fantáziájának, képzeletbeli állatokat, burleszk jeleneteket, állato-
kat, erotikus és obszcén jeleneteket találunk, köztük Arisztotelész és Phyllis történetét 
(4. kép) (Mivel máshol is találunk erre példát,30így nem valószínű, hogy ez a művész 
saját leleménye lenne). Ebben a szerepkörben elég egyértelműen a bűn allegóriájaként 
jelennek meg ezek a jelenetek (érdekes kérdés, hogy vajon tudták-e, hogy Arisztotelész 
maga az ábrázolt alak, vagy itt már csak egy népszerű, ismert történetet láttak a csábí-
tás, bujaság köréből). 

A fentiek alapján láthattuk a különbséget a szatírát és a morális funkciót hangsú-
lyozó alkotások között. Talán nem vagyunk messze az igazságtól, ha az Ebner-csempék 
esetében a polgári közeget, az 1500-as évek körüli irányzatokat figyelembe véve nem 
hajlunk sem a didaktikus, sem az érzékiséget hangsúlyozó megoldás felé: sokkal in-
kább a kettő egyenrangúsága jelenik itt meg. A templomba járó német ajkú polgárok 
elsősorban a szentek legendáit, de a korábban már körvonalazott szatirikus, farsangi 
hangvételű irodalmat is ismerhették. Bizonyos, hogy a kályha programjának interpre-
tációja  befogadónként változik, de képeskönyvszerűségét nem szabad figyelmen kívül 
hagynunk, és lehetséges jelentéseit igyekeznünk kell értelmezni.

A közel egy időből bemutatott példák (ezeknek a kiválasztásához a kályhásműhely 
lehetséges működési ideje adta az alapot, ami az 1480-as évektől a 16. század első feléig 
terjedhet) elemzésénél nem szabad figyelmen kívül hagynunk az ez idő tájt bekövetke-
ző társadalmi változásokat, a reformációt, ami újabb színezetet és lendületet adhatott a 
világi tárgyú képek elterjedésének (ráadásul a német és németalföldi művészek körében 
a leggyakoribb a tárgyalt téma ábrázolása). Átmeneti időszak ez több szempontból is, 
például láthattuk, hogy a gótika és reneszánsz határán állnak a bemutatott alkotások.

Az alkotások megértése szempontjából azonban még inkább az adott mű erede-
ti környezetét (ahol funkcióját betöltötte) kell megnéznünk, mely igen meghatározó 
azok jelentése szempontjából; így szinte azt mondhatjuk, hogy a tárgy áthelyezésével, 
esetleges újrahasznosításával meg tud változni korábbi jelentése, mivel ikonográfiá-
jának fontos momentuma a közeg, amelyben a szerepét betölti. Ennek megfelelően a 
moralizáló szerep mellett, az irónia segítségével történő tanító szándék, valamint az 
ember gyarlóságait egyszerre ironikusan és együttérzéssel megfogalmazó megoldások 
is megjelenhettek.

A  fönti felsorolás továbbá illusztrálta, hogy milyen sok műfajban jelenik meg a 
téma, de e lista sem az alkotások műfaja, sem a szereplők számbavételének és elemzé-
sének szempontjából nem lezárt. 
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Scenes of Daily Life on a Late Medieval Stove

The late medieval stoves – like an object of daily life – can provide information about 
bourgeois’s culture. It is important to interpret them in their own surroundings. The 
aim of the present study is to analyse the iconography and meaning of the Bothar 
Workshop’s „Ebner stove” in the light of other artworks with similar scenes. With spe-
cial attention on investigating their context, which shows us the wide variety of pos-
sible meanings. Thus, the history of bourgeois mentality can be detailed further. The 
question is, which is more typical on this masterpiece, the moral overtones (based on 
the iconography of the stove) or the sensual-emotive reading (based on the bourgeois 
milieu and other analogies)?

This study presents the „Power of Women” topic’s literary presence, the occur-
rence on other stove tiles, engravings, paintings and on applied art products (for ex-
ample tapestry, goldsmith’s art or stalls), while analyzes their moralizing and satiric 
aspect. While analising the examples (from the 1480’s to the first half of the XVI. cen-
tury, when the Bothar Workshop operated) we should not overlook the social chang-
es of these times, the reformation, which gives new meaning and momentum to the 
spreading of pictures with secular subject.


