
 

 

1638-ban járunk. „Emma félrebeszél, lázálmok gyötrik. A tudata csak néha, percekre tiszta, egy ilyen 

pillanatában magához hívatja testvérét. Tudja, néhány órája, talán még egy napja van hátra, és meg 

akarja gyónni a bűneit.” 

Hogyan is kezdődik a történet? Hogy Emma mit gyónt meg lelki atyjának, nem tudhatjuk meg a gyónási 

titok miatt, de az Emma mellett maradt szolgálólánytól megtudhatunk néhány részletet Emma életéről: 

1636. Juliát és Emmát  –– a konyhán dolgozó két lányt –– elbocsátják, miután korábbi gazdáik hirtelen 

tönkrementek. 

1637 Emma mély levegőt vesz, mielőtt belép az ajtón. Egy év telt el azóta, hogy utoljára itt járt. Most 

azonban nem a konyhához vezető bejáraton lép be, hanem mint a ház úrnője. 

Melyik városban játszódik a történet? Mi lett Emma és Bram sorsa? Milyen bűnöket akar Emma 

meggyónni? Hogyan lett egy csapásra gazdag, és korábbi gazdái miért lettek hirtelen szegények? Mi 

mindent tudsz meg a korszak életmódjáról, művelődéséről?  

 

Rakjátok ki a történetet a történetkártyákból, és keressetek magyarázatokat a történésekre! Mit 

tudsz meg a szereplőkről: Bram, Lisa, Emma, Julia, Descartes, François Thijssen, Vermeer… Hogyan 

kerültek ők egy történetbe? 

T1 Még sötét volt kinn, ezért 
gondosan meggyújtották a 
gyertyákat a csilláron. Több 
neves személy, köztük a 
kormányzó érkezését is várták 
az esemény szervezői.  

T2 A hatalmas, intarziás asztalra 
egy vázába két szál tulipán 
került. Sárga és piros szirmai 
előkelően pompáztak a lángok 
fényében. A terem elkészült. 

T3.Már két órája tartott az 
árverés, a teret betöltötte az 
izgatott zsongás. A következő 
tétel egy festmény volt.  



T4. A festményen hatalmas, 
sötétzöld függöny előtt egy 
leány látszott, gyöngy 
fülbevalóval. Egy ismeretlen 
külföldi vette meg néhány 
centért. 

T5. Bram gondterhelt volt, 
mikor az árverésből összegyűlt 
pénzt számolta. Szinte 
mindenüket eladták, mégis úgy 
érezte, miután kifizeti az 
adósságait csak két-három 
hónapig lesz elég ez a pénz.  

T6. Menniük kellett. Ez a város, 
a pénzügyek és 
gyémántkereskedelem 
központja, már túl drága lett 
számukra. 

T7. ,,Nem tudom, hogyan 
tűnhettek el azok 
tulipánhagymák. Erre tettünk fel 
mindent, és most nézz ránk: oda 
az egész vagyonunk.” – fakadt ki 
Bram pakolás közben. Lisa 
rátette kezét férje vállára, 
miközben némán gördültek le a 
könnycseppek arcán. 

T8. Mikor régi barátjuk, François 
Thijssen megszerezte nekik a 
Gulden Zeepaert nevű hajóra a 
jegyeket, indulniuk kellett. 

T9. Kifizetni már nem tudták a 
konyhán dolgozókat, ezért Lisa 
megengedte nekik, hogy az 
élelmiszerekből vigyenek, 
hiszen azokból már nem tudott 
többet pakolni maguknak a 
hajóútra. 

T10. Emma a gyümölcsökből és 
zöldségekből pakolt magának. 
Végül levett a polcról egy 
portugál bort és némi sajtot is, 
majd sietve, köszönés nélkül 
hagyta el a házat. 

T11. Julia viszont inkább némi 
teát és a különleges fűszereket, 
a szerecsendiót, fahéjat és 
szegfűszeget választotta, majd 
könnyes búcsút vett a családtól. 
Nagyon megszerette a 
gyerekeket. 

T12. A férfi Haarlem városából 
érkezett, Emma abban 
reménykedett, hogy ha minden 
jól megy, a vagyona már ma 
tovább gyarapodik, a 
hagymákat pedig elég lesz 
hónapok múlva átadnia. 

T13. Emma szíve hevesen vert. 
Néhány hete szinte minden 
pénzét két újabb Semper 
Augustusra költötte, annak 
reményében, hogy még azelőtt 
megsokszorozzák az árukat és 
túlad rajtuk, mielőtt átvenné 
őket. 

T14. Azonban nem talált rájuk 
vevőt, nevetséges összegeket 
kínáltak értük. Hitte, hogy Isten 
bünteti a tetteiért. 

T15. Emma nyirokcsomói 
fájdalmasan nagyra duzzadtak, 
napok óta csak feküdt, küzdött 
a lázzal. 

Kiegészítés 1 Méltóságteljesen 
vette birtokba új otthonát. A 
Keizersgracht kanális vize 
halkan csobogott mellette. A 
környező házak gondosan 
elrejtették a titkos Vrijburg 
templomot. 

Kiegészítés 2 Mikor anyja nem 
figyelt, Daan lopva elrejtette a 
csomagba két zekéje és 
térdnadrága alá a féltve őrzött 
hegedűjét. 

Kiegészítés 3 Lisa ismét rá 
kellett szóljon két gyermekére, 
hogy csak a 
legszükségesebbeket pakolják 
be a kofferbe. A két kisfiú 
könnyes szemekkel, csendben 
engedelmeskedett. 



Kiegészítés 4 Bram egyedül 
pakolt. Néhány tárgytól nem 
tudott megválni, féltve 
csomagolta be agyagpipáját és 
Calderón előző évben 
megjelent, Az élet álom című 
művét. 

Kiegészítés 5 Egy kedves 
barátja, Descartes, akivel 
néhány éve ismerkedett meg, 
elküldött néhány fejezetet 
készülő művéből, hogy a 
férfinek legyen mit olvasnia a 
hosszú utazás alatt. 

Kiegészítés 6 Emma méltóságán 
alulinak érezte, hogy a helyi 
kocsmában kössék meg a 
szerződést, mégiscsak több ezer 
gulden volt a tét, ezért ebéddel 
várta vendégét. Sült halakat és 
spanyol bort hozatott. 

Kiegészítés 7 Szinte biztos volt 
benne, hogy a Haarlemből 
érkező férfitől kapott el valamit, 
aki a napokban dühösen rontott 
be hozzá a korábbi szerződéssel. 
Érezte, közel a vég. 

Kiegészítés 8 Emma katolikus 
volt – Hollandia ugyan 
protestáns ország volt, de vallási 
szempontból türelem és 
nyitottság jellemezte, befogadta 
azokat, akik Európa-szerte 
vallásuk miatt üldözéstől 
szenvedtek. 

 

Info – kultúra A hegedű - a 
barokk zenében a 
vokális/táncos művek helyett 
előtérbe kerültek a hangszerek, 
szólamok, hegedű, brácsa, 
gordonka… 

Info - kultúra ,,Észak Mona 
Lisája”  

 

Info - kultúra Banksy-t is 
megihlette, a bristoli kikötőben 
alkotta meg, ahol a gyöngy 
fülbevalót egy riasztórendszert 
tartalmazó doboz helyettesíti. 
2020-ban a ,,lány” a 
koronavírus-járványra való 
tekintettel egy nagy sebészi 
maszkot is kapott. 

Info – életmód - a tulipán a 
gazdagok számára 
státuszszimbólum lett, a 
feltörekvő polgárok és 
kereskedők számára lehetővé 
tette, hogy vagyonukat szerény 
módon tegyék közszemlére. 

Info - életmód Korabeli divat: a 
spanyol divatot követték a 
legtöbben, a malomgallérral, de 
a módosabb réteg már 
elkezdett kényelmesebb 
öltözéket hordani, pl. megjelent 
a hosszabb felsőkabát, eltűntek 
a válltömések. 

Info - életmód bútorok: 
egyszerűbb kialakításúak, 
előnyben részesítik a formázott 
paneleket a faragott díszekkel 
szemben. Később az intarziás 
dekoráció és a dió-furnér 
felületek, a század végén a 
lakkozott bútorok terjedtek el. 

Info – életmód - A Vrijburg egy 
titkos protestáns templom, 
(1629-31 között épült), az 
amszterdami Keizersgracht-ház 
előtt álló házsor mögött 
rejtették el, így, hogy mind a 
négy oldalán házak vannak, és 
nincs nyilvános utcai 
homlokzata. 

Info - életmód: Bubópestis: A 
járványok gyakorisága, az 
általuk okozott pusztítás 
mértéke a pestist a kora-újkori 
történelem egyik legfontosabb 
jelenségévé teszik. 

Info - kultúra Értekezés az 
értelem helyes használatának s 
a tudományos igazságok 
kutatásának módszeréről. 
(magyarul megjelent: 1881) 
Descartes mind jobban kitágítja 
a gondolkodás fogalmát. A 
gondolkodás képessége egyben 
azt is jelenti: tudok magamról. 
,,Gondolkodom, tehát vagyok.”  

https://delphipages.live/link?to=ornament&lang=hu&alt=https://www.britannica.com/technology/ornament&source=17th-century-the-baroque-style
https://delphipages.live/link?to=ornament&lang=hu&alt=https://www.britannica.com/technology/ornament&source=17th-century-the-baroque-style


Info – kultúra René Descartes 
1634-ben még Amszterdamban 
ismerte meg azt a szolgálólányt, 
akitől 1635-ben gyermeke 
született. Bár ekkor már 
Denverben volt, de régi 
ismerősként levelezhetett 
főhősünkkel. 

Info - kultúra: Ebben a 
templomban manapság a Hágai 
Magyar Református Gyülekezet 
anyaegyházhoz tartozók minden 
hónapban egyszer magyar 
nyelvű gyülekezetet tartanak. 

Fogalom: a Holland Kelet-Indiai 
Társaság először 1605-ben 
fizetett osztalékot (15%-ot) - 
nem készpénzben, hanem 
borsban. Részvényeit kezdetben 
az utcán és kávéházakban 
árusították, de az üzletkötés az 
1611-ben alapított amszterdami 
tőzsdére kerül át. 

Info – gazdaság Gulden 
Zeepaert nevű hajó – a 
kapitánya François Thijssen 
holland felfedező volt, aki 
felfedezte Ausztrália déli 
partvidékét, amikor a 
Jóreménység-fokról Batáviába 
hajózott. 1638. október 13-án 
halt meg. 

Info - gazdaság A tulipánláz 

https://ng.24.hu/kultura/2006/
02/07/hollandiaban_veget_er_a

_tulipanlaz/  

Info gazdaság A világ első 
értéktőzsdéje Antwerpenben 
nyílt meg. 

Info – gazdaság - A hollandok a 
tenger fuvarosai: hajóik 
szállították a Baltikumból a 
gabonát a földközi-tengeri 
kikötőkbe, Svédországból a 
vasat és rezet, Norvégiából a fát 
Portugáliába, ahol sót vettek fel, 
amit az Északi-tengeri halász 
kikötőkbe vittek a 
heringfeldolgozáshoz. 

Info – gazdaság - A 
tulipánhagyma kimagasló 
hozammal kecsegtetett 
újdonsága, ismeretlensége 
révén, így ára sokszorosa lett 
reális értékének. Egy idő múltán 
azonban kipukkad a lufi: aki 
idejében kiszáll, vagyonokat 
kereshet, aki bent marad, annak 
mindene odavész. 

Info – gazdaság - A 
"burza"(börze) szó a 15. sz.-ban 
alakult ki: a flandriai Brugge-ben 
a kereskedők egy a tekintélyes 
kereskedőcsaládnak a háza előtt 
gyülekeztek (neve: "van der 
Burse") üzletkötésre (címerük 
három erszényt ábrázolt). 

Info - gazdaság: A tőzsde a 
vásárból alakult ki, amikor az 
üzletkötések tömegessé váltak, 
és az áru és a fizetési eszköz 
oldalán is a helyettesíthetőség 
vált uralkodóvá (a vásárokon 
mindig jelen volt az áru, a 
tőzsdén soha, csak minta). 

Info - gazdaság: A tulipánmánia 
idején, egy Semper Augustus 
hagymáért akár 5500 guldent is 
megadtak - mai értéken kb. 600 
millió forintot. 

Info - gazdaság: A hollandok új, 
jellegzetes formájú hajói a 
"fluitok" eljutottak India, Ceylon 
(ma Sri Lanka), Jáva, Kína és 
Japán távoli partjaira is. 
Alacsony árbocaik miatt lassan, 
nehézkesen, de biztonságosan 
haladtak. 

Info - gazdaság: A fluit a 17-18. 
században használt, 
háromárbocos hajó (600-1200 
tonna) - alacsony árbocok, széles 
és lapos hajótest és fenék a 
jellemzői. Eleinte főleg 
cetvadászatra, később nehéz és 
terjedelmes áruk szállítására 
használták. 

Info - gazdaság Semper 
Augustus: https://mult-
kor.hu/amikor-egy-

tulipanhagymaert-luxuslakast-
lehetett-venni-20150526 

Info – gazdaság a tőzsdén a 
vevőknek nem kellett rögtön 
kifizetniük az árut: csak 
megkötötték az üzletet - 
megállapodva, hogy mennyi 
árut és milyen áron adjanak el. 
Így sokkal több áru, sokkal 
gyorsabban cserélt gazdát, ami 
fellendítette a kereskedelmet. 

Info: korabeli árak: 2 last (1 last 
kb. 2 tonna) búza 448, 4 last rozs 
558, 4 hízott ökör: 480, 8 hízott 
disznó 240, 12 kövér birka 120, 2 
nagy hordó (kb. 500 liter) bor 70, 

Info: Németalföld 
mezőgazdasága: A 
mezőgazdaságban új módszerek 
jelentek meg, pl. a vetésforgó, az 
istállózó állattartás (lehetővé 

Info - gazdaság: 1602-ben 
alakult a Németalföldi Kelet-
Indiai Társaság, amely rövidesen 
hatalmas gyarmatbirodalmat 
hozott létre. Központja az 1619-

https://ng.24.hu/kultura/2006/02/07/hollandiaban_veget_er_a_tulipanlaz/
https://ng.24.hu/kultura/2006/02/07/hollandiaban_veget_er_a_tulipanlaz/
https://ng.24.hu/kultura/2006/02/07/hollandiaban_veget_er_a_tulipanlaz/
https://mult-kor.hu/amikor-egy-tulipanhagymaert-luxuslakast-lehetett-venni-20150526
https://mult-kor.hu/amikor-egy-tulipanhagymaert-luxuslakast-lehetett-venni-20150526
https://mult-kor.hu/amikor-egy-tulipanhagymaert-luxuslakast-lehetett-venni-20150526
https://mult-kor.hu/amikor-egy-tulipanhagymaert-luxuslakast-lehetett-venni-20150526


4 tun (1 tun kb. 950 liter) sör 32, 
2 tonna vaj 192, 1000 font (1 
font kb. 0,5 kg) sajt 120, 1 teljes 
ágy 100, 1 teljes öltözet ruha 80, 
1 ezüst ivókupa 60 - Összesen 
2500 gulden 

téve a fokozottabb trágyázást), s 
1636-ban itt használtak először 
cséplőgépet. Világhírűvé vált a 
virágkertészet.  

ben alapított Batavia (Djakarta) 
volt.  

Fogalom: a Holland Kelet-indiai 
Társaságot 1602-ben 
alapították. 

Fogalom: Gyarmat – Hollandia 
jelentős gyarmatbirodalomra 
tett szert flottájával (1638-1658: 
Ceylon, 1641: Malakka 
megszerzése Portugáliától.) A 
XVII. sz. első felében csaknem 
monopolizálta a keleti 
fűszerkereskedelmet (tea, 
szerecsendió, szegfűszeg). 

Fogalom: intarziás bútor 

 

 

Titok: 1638 ,,Én loptam el őket. Az Úr bocsássa meg! – kezdte – A zöldségek között hoztam el tőlük aznap 
a tulipánhagymákat…” 

Képek és források: 

http://users.atw.hu/kreativangol/Lala/tortenet.html 2021.   2021. december 30. 

A tőzsde: https://tozsdevacsora.hu/a-tozsde-tortenete/ 2021. december 30. 

A tőzsde: http://www.econom.hu/a-tozsde-tortenete/ 2021. december 30. 

Tulipánláz: https://hvg.hu/gazdasag/20090608_tulipanmania_penzugyi_valsag_krach 

Vermeer képe: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Johannes_Vermeer_(1632-1675)_-

_The_Girl_With_The_Pearl_Earring_(1665).jpg#/media/Fájl:Johannes_Vermeer_(1632-1675)_-

_The_Girl_With_The_Pearl_Earring_(1665).jpg 

Bútortörténet: https://delphipages.live/hu/vegyes/17th-century-the-baroque-style 2021. december 30. 

A holland Kelet-Indiai Társaság: https://www.portfolio.hu/uzlet/20170305/a-vilag-elso-tozsdei-cege-a-

holland-kelet-indiai-tarsasag-244986 

Tulipánláz: https://hvg.hu/gazdasag/20090608_tulipanmania_penzugyi_valsag_krach 2021. december 

30. 

Tananyag: https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_10_nat2020/lecke_01_002 

Kelet-Indiai Társaság: 

https://web.archive.org/web/20081222164605/http://www.eastindia.eu/index.php?page=koszonto&s

ubpage=eastindia 

Intarziás bútor: https://www.premiumbutor.hu/intarzias-908-ta-bovitheto-kerek-etkezoasztal-110-

150cm 
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Feladat a reflexióhoz: készíts gondolattérképet Németalföld kora újkori gazdasági életéről és 

művelődéséről! Gyűjts össze minél több kulcsfogalmat, rendszerezd őket, és rajzold meg a 

gondolattérképet! 

Példa egy lehetséges gondolattérképre - Téma: Korai kapitalizmus (tőke, tőzsde, részvény, társaság stb.) 

 

  



Megoldás: 

T Még sötét volt kinn, ezért 
gondosan meggyújtották a 
gyertyákat a csilláron. Több 
neves személy, köztük a 
kormányzó érkezését is várták 
az esemény szervezői.  

T A hatalmas, intarziás asztalra 
egy vázába két szál tulipán 
került. Sárga és piros szirmai 
előkelően pompáztak a lángok 
fényében. A terem elkészült. 

T Már két órája tartott az 
árverés, a teret betöltötte az 
izgatott zsongás. A következő 
tétel egy festmény volt.  

T A festményen hatalmas, sötét 
zöld függöny előtt egy leány 
látszott, gyöngy fülbevalóval. 
Egy ismeretlen külföldi vette 
meg néhány centért. 

T Bram gondterhelt volt, mikor 
az árverésből összegyűlt pénzt 
számolta. Szinte mindenüket 
eladták, mégis úgy érezte, 
miután kifizeti az adósságait 
csak két-három hónapig lesz 
elég ez a pénz.  

T Menniük kellett. Ez a város, a 
pénzügyek és 
gyémántkereskedelem 
központja, már túl drága lett 
számukra. 

T „Hogyan is tűnhettek el azok 
tulipánhagymák?? - Erre tettünk 
fel mindent, és most nézz ránk: 
oda az egész vagyonunk.” – 
fakadt ki Bram pakolás közben. 
Lisa rátette kezét férje vállára, 
miközben némán gördültek le a 
könnycseppek arcán. 

T Mikor régi barátjuk, François 
Thijssen megszerezte nekik a 
Gulden Zeepaert nevű hajóra a 
jegyeket, indulniuk kellett. 

T Kifizetni már nem tudták a 
konyhán dolgozókat, ezért Lisa 
megengedte nekik, hogy az 
élelmiszerekből vigyenek, 
hiszen azokból már nem tudott 
többet pakolni maguknak a 
hajóútra. 

T Emma a gyümölcsökből és 
zöldségekből pakolt magának. 
Végül levett a polcról egy 
portugál bort és némi sajtot is, 
majd sietve, köszönés nélkül 
hagyta el a házat. 

T Julia viszont inkább némi teát 
és a különleges fűszereket, a 
szerecsendiót, fahéjat és 
szegfűszeget választotta, majd 
könnyes búcsút vett a családtól. 
Nagyon megszerette a 
gyerekeket. 

T A férfi Haarlem városából 
érkezett, Emma abban 
reménykedett, hogy ha minden 
jól megy, a vagyona már ma 
tovább gyarapodik, a 
hagymákat pedig elég lesz 
hónapok múlva átadnia. 

T Emma szíve hevesen vert. 
Néhány hete szinte minden 
pénzét két újabb Semper 
Augustusra költötte, annak 
reményében, hogy még azelőtt 
megsokszorozzák az árukat és 
túlad rajtuk, mielőtt átvenné 
őket. 

T Azonban nem talált rájuk 
vevőt, nevetséges összegeket 
kínáltak értük. Hitte, hogy Isten 
bünteti a tetteiért. 

T Emma nyirokcsomói 
fájdalmasan nagyra duzzadtak, 
napok óta csak feküdt, küzdött 
a lázzal. 



Kiegészítés 1 Méltóságteljesen 
vette birtokba új otthonát. A 
Keizersgracht kanális vize 
halkan csobogott mellette. A 
környező házak gondosan 
elrejtették a titkos Vrijburg 
templomot 

Kiegészítés 2 Mikor anyja nem 
figyelt, Daan lopva elrejtette a 
csomagba két zekéje és 
térdnadrága alá a féltve őrzött 
hegedűjét. 

Kiegészítés 3 Lisa ismét rá 
kellett szóljon két gyermekére, 
hogy csak a 
legszükségesebbeket pakolják 
be a kofferbe. A két kisfiú 
könnyes szemekkel, csendben 
engedelmeskedett. 

Kiegészítés 4 Bram egyedül 
pakolt. Néhány tárgytól nem 
tudott megválni, féltve 
csomagolta be agyagpipáját és 
Calderón előző évben 
megjelent, Az élet álom című 
művét. 

Kiegészítés 5 Egy kedves 
ismerőse, Descartes, akivel 
néhány éve ismerkedett meg, 
elküldött néhány fejezetet 
készülő művéből, hogy a 
férfinek legyen mit olvasnia a 
hosszú utazás alatt. 

Kiegészítés 6 Emma méltóságán 
alulinak érezte, hogy a helyi 
kocsmában kössék meg a 
szerződést, mégiscsak több ezer 
gulden volt a tét, ezért ebéddel 
várta vendégét. Sült halakat és 
spanyol bort hozatott 

Kiegészítés 7 Szinte biztos volt 
benne, hogy a Haarlemből 
érkező férfitől kapott el valamit, 
aki a napokban dühösen rontott 
be hozzá a korábbi szerződéssel. 
Érezte, közel a vég. 

Kiegészítés 8 Emma katolikus 
volt – Hollandia protestáns 
ország volt, de vallási 
szempontból türelem és 
nyitottság jellemezte, befogadta 
azokat, akik Európa szerte 
vallásuk miatt üldözést 
szenvedtek. 

 

Info - életmód bútorok: 
egyszerűbb kialakításúak, 
előnyben részesítik a formázott 
paneleket a faragott díszekkel 
szemben . Később az intarziás 
dekoráció és a dió-furnér 
felületek, a század végén a 
lakkozott bútorok terjedtek el. 

Info - kultúra ,,Észak Mona 
Lisája”  

 

Info - kultúra Bansky-t is 
megihlette, a bristoli kikötőben 
alkotta meg, ahol a gyöngy 
fülbevalót egy riasztórendszert 
tartalmazó doboz helyettesíti. 
2020-ban a lány a koronavírus-
járványra való tekintettel egy 
nagy sebészi maszkot is kapott 

Info gazdaság A világ első 
értéktőzsdéje Antwerpenben 
nyílt meg.  

Info - életmód Korabeli divat: a 
Ebben a korban Németalföldön 
a spanyol divatot követték a 
legtöbben, a malomgallérral, de 
a módosabb réteg már 
elkezdett kényelmesebb 
öltözéket hordani, megjelent a 
hosszabb felsőkabát, eltűntek a 
tömések stb. 

Info – kultúra A hegedűt - a 
barokk zenében a 
vokális/táncos művek helyett 
előtérbe kerültek a hangszerek, 
szólamok, hegedű, brácsa, 
gordonka… 

https://delphipages.live/link?to=ornament&lang=hu&alt=https://www.britannica.com/technology/ornament&source=17th-century-the-baroque-style
https://delphipages.live/link?to=ornament&lang=hu&alt=https://www.britannica.com/technology/ornament&source=17th-century-the-baroque-style


Info – gazdaság Gulden 
Zeepaert nevű hajó – a 
kapitánya François Thijssen 
holland felfedező volt, aki 
felfedezte Ausztrália déli 
partvidékét, amikor a 
Jóreménység -fokról Batáviába 
hajózott. 1638. október 13-án 
halt meg. 

Info - gazdaság Semper 
Augustus: https://mult-
kor.hu/amikor-egy-

tulipanhagymaert-luxuslakast-
lehetett-venni-20150526 

Info - kultúra Értekezés az 
értelem helyes használatának s 
a tudományos igazságok 
kutatásának módszeréről. 
 

Info – kultúra René Descartes 
1634-ben még Amszterdamban 
ismerte meg azt a szolgálólányt, 
akitől 1635-ben gyermeke 
született. Bár ekkor már 
Denverben volt, de régi 
ismerősként levelezhetett 
főhősünkkel. 

Info - gazdaság A tulipánláz 

https://ng.24.hu/kultura/2006/
02/07/hollandiaban_veget_er_a

_tulipanlaz/  

Info – életmód - tulipán a 
gazdagok számára 
státuszszimbólum lett, a 
feltörekvő polgárok és 
kereskedők számára lehetővé 
tette, hogy vagyonukat szerény 
módon tegyék közszemlére  

Info – gazdaság - A hollandok a 
tenger fuvarosai: hajóik szállí-
tották a Baltikumból gabonát a 
földközi-tengeri kikötőkbe, 
Svédországból a vasat és rezet, 
Norvégiából a fát Portugáliába, 
ahol sót vettek fel, amit az 
Északi-tengeri halász-kikötőkbe 
vitték - a heringfeldolgozáshoz. 

Info – gazdaság - A 
tulipánhagyma az kimagasló 
hozammal kecsegtetett - 
újdonsága, ismeretlensége 
révén, így ára sokszorosa lett 
reális értékének – idő múltán 
azonban kipukkad a lufi: aki 
idejében kiszáll, vagyonokat 
kereshet, aki bent marad, annak 
mindene odavész. 

Info – gazdaság - A 
"burza"(börze) szó a 15. 
században alakult ki: a flandriai 
Brugge-ben a kereskedõk annak 
a tekintélyes 
kereskedõcsaládnak a háza elõtt 
gyülekeztek üzletkötésre, 
amelynek "van der Burse" volt a 
neve, címere pedig három 
erszényt ábrázolt. 

Info – életmód - A Vrijburg egy 
titkos protestáns templom, 
(1629-31 között épült) - az 
amszterdami Keizersgracht-ház 
előtt álló házsor mögött 
rejtették el- úgy, hogy mind a 
négy oldalán házak vannak, és 
nincs nyilvános utcai 
homlokzata.  

Info - gazdaság: A tulipánmánia 
idején, egy Semper Augustus-
hagymáért a akár 5500 guldent 
is megadtak - mai értéken kb. 
600 millió forintot. 

Fogalom: fluit: a hollandok új, 
jellegzetes formájú hajói a 
"fluitok" eljutottak India, Ceylon 
(ma Sri Lanka), Jáva, Kína és 
Japán távoli partjaira is. 
Alacsony árbocaik miatt lassan, 
nehézkesen, de biztonságosan 
haladt. 

Fogalom: a Holland Kelet-indiai 
Társaság 1602-ben alapították - 
először 1605-ben fizetett 
osztalékot (15%-ot) - nem 
készpénzben, hanem borsban. 
Részvényeit kezdetben az utcán 
és kávéházakban árusították, de 
az üzletkötés az 1611-ben 
alapított amszterdami tőzsdére 
került. 

Fogalom: Gyarmat – Hollandia 
jelentős gyarmatbirodalomra 
tett szert flottája révén (1638-
1658-ban Ceylont, 1641-ben 
Malakkát szerezte meg 
Portugáliától). A XVII. sz. első 
felében csaknem monopolizálta 
a keleti fűszerkereskedelmet 
(tea, szerecsendió, szegfűszeg),  

Fogalom: intarziás bútor 

 

https://mult-kor.hu/amikor-egy-tulipanhagymaert-luxuslakast-lehetett-venni-20150526
https://mult-kor.hu/amikor-egy-tulipanhagymaert-luxuslakast-lehetett-venni-20150526
https://mult-kor.hu/amikor-egy-tulipanhagymaert-luxuslakast-lehetett-venni-20150526
https://mult-kor.hu/amikor-egy-tulipanhagymaert-luxuslakast-lehetett-venni-20150526
https://ng.24.hu/kultura/2006/02/07/hollandiaban_veget_er_a_tulipanlaz/
https://ng.24.hu/kultura/2006/02/07/hollandiaban_veget_er_a_tulipanlaz/
https://ng.24.hu/kultura/2006/02/07/hollandiaban_veget_er_a_tulipanlaz/


   

 

 

 


