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A táplálkozáskultúrA VIzsgálAtA Az EurópAI 
eTNOLóGIÁBAN (1950–2010)

Amikor Tálasi István professzorom tiszteletére az európai etnológia két em-
beröltőnyi szakaszának munkájára tekintek, azzal kezdem, hogyan látta ő a 
szakasz elején a témát.

Az anyagi kultúra néprajzi kutatásának tíz éve (1945–1955) című írásá-
ban 1955-ben kiemelte a táplálkozáskultúra vizsgálatának elhanyagoltságát 
és indokolta a téma jelentőségét. A hazai néprajzban az 1950-es években 
fogalmazódott meg szélesebb egyetértés arról, hogy az együtt élő generá-
ciók életmódjának, műveltségének történeti interpretációja tényleges törté-
neti megismerést kíván. Célul tűzték ki két korszakfordulónak mutatkozó 
időszak – a 15–16. század fordulója, illetve a 18. század kezdete – for-
rásanyagának vizsgálatát. Mindkettőn a néprajz szakmában megszervezett 
munkaközösségek dolgoztak, levéltári munkát is irányítani képes szaktörté-
nészek szerepvállalásával. Maguk az etnográfusok a 18. századtól indult fo-
lyamatok visszakövetésére vállalkoztak egy-egy kérdésben (tálasi, 1955; 
Morvay, 1951; Belényesi, 1954). Az eredmények sorra értek be a követ-
kező évtizedekben. Az étkezés témakörét is érintve valósult meg a kukori-
ca, a burgonya, az olajos magvak, a paprika és a paradicsom hazai útjának 
feltárása, különböző hangsúlyokkal (Balassa, 1960; Kósa, 1980; selMeczi 
Kovács, 1993; Bálint, 1962; Kuti, 2004). A 18. század elejéről feltárultak 
Bél Mátyás körének leíró munkái, a 16. század derekáról pedig két kötetnyi 
Nádasdi-anyag, amelyben étkezések elszámolását jegyezték fel napról nap-
ra hosszú időszakon át.1 Tálasi szorosan követte a történész kutatók vitáját a 
17. századi hazai mezőgazdasági termelés és élelmiszerfogyasztás számítá-
sáról (MaKKai, 1979; PerJés, 1963; vita, 1964). ő maga a táplálkozás köré-
ben nem végzett célzott vizsgálatokat, egyetemi oktatóként azonban három 
irányban is inspirálta az előrelépést. Közvetlenül úgy, hogy tudatosan ter-
vezte az etnográfiai megfigyelés „fehér foltjainak” kitöltését mind földrajzi, 
mind tematikus értelemben. Így tűzte ki feladatul a táplálkozás vizsgálatát 
kisalföldi falvakban, és fogadta elismeréssel a Somogyban indult hason-
ló, majd később levéltári források bevonásával a 18. századig visszanyúló 
kutatást, nem kevésbé Hódmezővásárhely vizsgálatát.2 Melegen üdvözöl-
te ugyanakkor azt a munkát, amely hiedelemvizsgálat keretében elsőként 
gyűjtötte össze az egész nyelvterületről egy alkalom, a karácsonyi étkezés 
1 Bél 1730/1984 és megyei részletek másutt; KuMorovitz – M. Kállai, 1960.
2 A Kisalföld „fehér foltjai” kapcsán nála készült szakdolgozat, ill. egyetemi doktori disz-
szertáció: fileP, 2006 (építkezés), horváth, 1972 (népviselet), KisBán, 1960 szakdolgozat 
(táplálkozás); Knézy, 1975, 1977 (táplálkozáskultúra, Somogy megye); szűCs, 1982 (Hód-
mezővásárhely).
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változatait, közel egy évszázad leírásaiból (Pócs, 1965).3 elvárta, hogy a 
terepmunka során figyeljünk az emlékezet határán belül felemlített változá-
sokra. óvott a korszakokat átugró dokumentálatlan visszavetítéstől: a szak 
európa-szerte elterjedt gyermekbetegségétől. Éppen ő volt az, aki egy írá-
sának a címében is kiemelte már korábban a „változásvizsgálat” kifejezést 
(tálasi, 1942). Felfigyelt Morvay Juditnak arra a tanulmányára, amelynek 
a címe nem sejteti, hogy elsőként végzett idehaza egy jól körülhatárolt 
esetben mintaszerű változásvizsgálatot: kis mintán, három faluban, három 
generációnyi időszakon át követve nyilvános ünnepi étkezések ételeinek 
kicserélődését, a kezdeményezők és csatlakozók magatartását (Morvay, 
1950). Amikor a mi évfolyamainkat tanította, maga az aratóműveletek tör-
téneti alakulásának feltárásán dolgozott, a hazaiból kiindulva európai ösz-
szefüggésekbe helyezve azt. A középkor és a koraújkor fordulójáig jutott el 
kutatásában, melynek során a korábbi hazai interpretációk vitájában is újat 
hozott (tálasi, 1957, 1978).

Később egyik szorgalmazója volt annak, hogy az új néprajzi összefog-
lalás történeti távlatot is nyújtson valamilyen módon. ez a kötet megjelent 
2009-ben. Noha a főszerkesztő előszava a kutatásokból még hiányzó részle-
tekről is nyíltan szól,4 Tálasi örömmel látta volna, hogy eddig eljutottunk.5 

Az áttekintő munkák, amiket a táplálkozás témaköréből egyetemi kur-
zusához korábban olvastatni tudott, kisebb részben származtak saját tudo-
mányszakunkból. A Magyarság Néprajza fejezete mellett úttörők monog-
ráfiáit ajánlhatta Debrecen környéke és az őrség területéről, valamint egy 
friss tematikus kötetet a kenyérről Svédországból, amely az észak-európai 
régióban egészen Írországig kitekintett (BátKy, 1933; ecsedi, 1935; Kar-
dos, 1943; caMPBell, 1950). Országos felmérés idehaza a statisztika tudo-
mányában készült, kettő is. Az egyik Keleti Károly Magyarország népessé-
gének élelmezési statisztikája című munkája (Keleti, 1887). Forrásanyagá-
nak egyik része nem statisztikai, hanem élethelyzetekre vonatkozó leírások 
sorozata volt sok száz településről az ország egész területéről, 1881–1883 
közötti időszakból. A megjelent kötet ebből csak a munka módszerének be-
mutatására közölt részleteket. Az eredeti anyag Tálasi tudomása szerint a 
második világháborúig megvolt, azóta nyoma veszett. Professzorunk inten-
zíven kerestette, sikertelenül. A másik munkát Balassa Iván használta elő-
ször (Balassa, 1985, 130–146.). ez a Mezőgazdasági munkabérek Magyar-
országon 1899-ben című kötet (mezőgazdasági munkabérek, 1901), amely 
táblázatai kapcsán éppen a vele járó élelmezés részleteit jegyzeteli, több-
nyire étkezésenként, szövegekben.6 Két külföldi összefoglalás botanikus-

3 ennek előzménye Tálasi Istvánnál 1960-ban írt szakdolgozata.
4 Paládi-Kovács Attila a kötet történetéről: Paládi-Kovács, 2009, 5–9.
5 Tálasi történeti szemléletéről sárKány, 2010.
6 A napi étkezésekre kérdezve dolgozott későbben a KSH reprezentatív felmérése teljes 
társadalmi metszetben: étrendi szoKásoK, 1960. ugyanez az egészségtudományi vizsgála-
tok gyakori módszere, lásd például Kienle – rodler, 1970.
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élelmiszerkémikus, illetve eredetileg gyógyszerész végzettségű, Svájcban 
képzett szerzőktől származik. Az őstörténettől a legújabb korig terjednek, a 
növényi eredetű élelmiszerek–ételek, illetve kiemelten a kenyér történetét 
dolgozzák fel, és mozaikszerűen tartalmaznak időhöz és helyhez köthető, 
újkori európai részleteket (Maurizio, 1927; stocKar, 1951).7 

Mi történt azóta? európával folytatva két meghatározó munkát emelek 
ki. Az egyik a néprajzban a jelenből indult korábbi korszakok felé, a másik a 
történelemtudományban a középkortól kezdve későbbi időszakok irányába. 
Az első közép-európai, a másik francia kezdeményezés. 

Ami a néprajzot illeti, az első igazán nagy földrajzi területet lefedő, egy-
séges forráskorpusz a német néprajzi atlasz felmérésével jött létre, mely a 
vidéki lakosságra vonatkozik az 1930-as évek elejéről. Az étkezés tekinte-
tében elsősorban szituációkra kérdezhettek, valamint a megoldások válto-
zására a felmérés ideje és az 1880-as évek között. A feldolgozásra harminc 
évvel később, Günter Wiegelmann habilitációs disszertációjában került sor 
(wieGelMann, 1967, 2006). Az elemzés időbeli kereteit publikált történeti 
anyag képezte, amiből sok nyúlik vissza a 18. századig. A munka beve-
zetése felvázolta azt is, amit a 16–17. századi viszonyokról tudni lehetett, 
éspedig a teljes összetett társadalomra tekintettel. A munka nem monográ-
fia, hanem az anyag engedte részletek, indikátor jelenségek elemzése. A 
szerző hangsúlyozta, hogy a nagyobb rendszer keretében miért és mennyire 
fontos a konkrét étkezések megfigyelése. A könyv szemlélete és módszere 
áttörést hozott a téma európai néprajzi vizsgálatában. Jó támpontokat nyúj-
tott a közvetlen szomszédság, a közép-európai régiók vizsgálatához, mód-
szerével, és az elit kultúra fokozatosan mintává vált jelenségeinek számba 
vételével pedig sokkal szélesebb körben is. Sokak számára elérhető nyelven 
megjelentetve a munka szervező erőnek bizonyult a táplálkozáskultúra nép-
rajzi vizsgálatában. A Nyugat és Kelet közti személyes mozgás nehézségei 
ellenére rövidesen létrejött, és 1970-től máig dolgozik az európai etnológi-
ában a táplálkozáskutatók informális nemzetközi munkaközössége.8 2010-
ben túl van a tizennyolcadik témáján és a tizenhetedik megjelent kötetén. 
Mintájára hasonló történész munkaközösség szerveződött 1989-ben,9 amely 
a 18. század végétől kibontakozó modern iparosítás korszakával foglalko-
zik; tizenegyedik tematikus konferenciáját tartotta és tíz megjelent kötetnél 
tartott 2009-ben. Munkájukban egyes régiókat etnográfusok képviseltek. 
Megjegyzem, hogy fontos szomszédunk, Ausztria vidéki táplálkozáskul-
túrájának 18–20. századi alakulásáról is társadalom- és gazdaságtörténész 
szerzőtől való a legszélesebb körű munka (sandGruBer, 1982). 

7 Maurizionál a lengyel nyelvben és terepen való jártassága folytán szerepel legújabb kori 
lengyel anyag. Stockar az 1930-as években német őstörténésszé képezte át magát. Vélhető 
francia nyelvtudása nyomán bukkan fel e munkájában korabeli francia példa is. 
8 International Commission for ethnological Food research (ICeFr).
9 International Commission for research into european Food History (ICreFH).
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A történész szakma francia műhelyének mozgatója Jean-Louis Flandrin 
volt (†2001), maga a kutatás pedig az olasz és spanyol térséget is integrálta, 
melynek keretében középkori-koraújkori időszakot vizsgáltak elsősorban. 
A francia forrásanyag kiemelkedően gazdag más régiókhoz mérve. egye-
dülálló sorozatban hagyott hátra korai szakácskönyveket, más forrásokból 
pedig kideríthető mi és milyen rendben került valójában az asztalra. A vál-
tozások követhetők, előbb csak az elit, később a polgári életvitelre nézve 
is. Tanulságos a kutatás módszere egy olyan periódusban, ahol mégiscsak 
át kellett hidalni viszonylag forrásszegény középkori időszakokat. A válto-
zások folyamatában felfedtek olyan tendenciákat, amelyekről az etnográfus 
látja, hogy korántsem specifikusak abban az övezetben, későbbi időszakok-
ban lejátszódtak más európai régiókban, más társadalmi körökben is. Nem 
az újkori gasztronómiában divatossá vált francia mintákról beszélek, ha-
nem például a savanyú ízek preferálásáról, a fűszerhasználat változásairól, 
a levesétel műfaj bevezetéséről. Munkáik egy része mára angol fordításban 
is olvasható (flandrin, 2006; flandrin – Montanari, 1996).

ezenközben európa-szerte sokasodtak mind a feltáró, mind az elemző 
néprajzi tanulmányok egy-egy vidék étkezési szokásainak fontos elemeiről, 
egy európai etnológiához illően egyre gyakrabban felelgetve is végre egy-
másnak. A legújabb tanulmánykötetek, monográfiák összképe az észak-eu-
rópai kutatás elkötelezettségét mutatja: összefoglaló munkák készültek töb-
bek közt a svéd táplálkozáskultúra, a finnországi svédek, Hamburg térsége, 
Hollandia, Skócia hosszabb időtartamú eseményeiről, a norvég és finn házi 
sörfőzésről (BrinGéus, 2004; lindqvist, 2009; wieGelMann – MohrMann, 
1996; JoBse-van Putten, 1989; fenton, 2007; nordland, 1968; räsänen, 
1975).  A legfrissebb nemzetközi keresztmetszet a kutatásról a Wiegelmann 
köszöntésére készült kötet (MohrMann – hirschfelder – höher, 2008). Új 
szín a századvégen, hogy etnográfusok vállalkoztak történeti sorozatforrások 
felkutatására. Így született meg az intézményi ellátások elemzése a 16–19. 
század időszakából (stücKler, 1982; KruG-richter, 1994). A szociológus 
Norbert elias korábban elsikkadt munkájának (1939) új kiadása (1969) után 
a néprajzban is hangsúlyt kapott a társadalmi disztinkció kifejeződése az asz-
tali etikettben.10 A nagyipari munkások életmódjáról elsősorban történészek 
írtak átfogóan, angol, német és svájci területek elemzésével (Burnett, 1989; 
teuteBerG – wieGelMann, 1971, 2005; tanner, 1999).

Idehaza sok helyi felmérés készült az ország különböző vidékein, míg az 
új lendületet vett erdélyi néprajzi kutatásban a téma nem került még igazán 
előtérbe.11 A Tálasi-iskola hagyományából indult Nyisztor Tinka vizsgálata, 
amely messze a legrészletesebb egész Moldvából. A terület egyik sajátossá-
ga, hogy a múltat a jelenben mutatja meg, olyan megoldásokat tár fel műkö-
dő gyakorlatban, amit egyébként európa-szerte csak marginális töredékként 

10 elias, 1939, 1969, (magyarul) 1987. A néprajzban például schürMann, 1994.
11 Felidézésükre itt nincs módom. Az erdélyre vonatkozó legújabb írások közül roMsics, 
1998b; Gazda, 2008.
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vagy éppen évszázadokkal korábbi széles gyakorlatból ismerünk. ugyanak-
kor megfigyelhető a példátlan gyorsaságú változások sorjázása a legutol-
só négy-öt évtized folyamán (nyisztor, 1995, 1997; nyisztor – PáKozdi, 
2009). Új megközelítés idehaza a háztartásszervezés vizsgálata, a többféle 
társadalmi környezetet megjárt egyének életútja alapján a konyhai ismeret-
szerzés és az ismeretek alkalmazásának kutatása, továbbá elkezdődött a 20. 
századi intézményes oktatás áttekintése is (Kovács, 1978; roMsics, 1998a; 
Knézy, 2007).

Új színt hozott két nagyobb terület vizsgálata. Szolnok megyéé azzal, 
hogy szituációs a bemutatás, amennyiben a mindennapok–sajátos munka-
alkalmak–ünnepek étkezéseinek rendjében halad. A természetföldrajzi és 
vele megélhetési övezeteket átszelő történeti Gömör vármegye kutatásának 
eredményei elvisznek az Északi-Kárpátokig, részletei pedig szembesíthe-
tők más középhegységi régiókkal (köztük német-cseh területekkel is), ahol 
az étkezésbeli újítások sorozatosan előbb nyertek teret, mint a szomszédos 
gabonatermelő övezetekben. A hazai Palócföld bemutatása hidat kínál a két 
előbbi színhely között (BereczKi, 1986; bődi, 2006; schwalM, 1989).

egy korszakos jelentőségű váltás, a nyílt lángú főzőpadkáról a takarék-
tűzhelyre való áttérés hazai innovációs folyamatának kidolgozása a népi 
építészet vizsgálatából indult és a teljes társadalomra nyit. Mára jól áttekint-
hetők a jellegzetes szakaszok, a különböző színterek és társadalmi rétegek 
bekapcsolódása (saBJán, 1995). Több ponton kereszteződik vele a réz és 
cserép főzőedények cseréje öntöttvas és mázas lemezedények használatára 
(Kiss, 2010).

1958-ban készült el a Magyar Néprajzi Atlasz kérdőíve, utána anyag-
gyűjtése 417 településen (BaraBás, 1958). Az étkezés témakörének 121 
publikált térképe elsőrendű segítséget nyújtott az új Magyar Néprajz so-
rozat tematikus kötetéhez, később szélesebb összefüggésbe illesztette a re-
gionális összefüggések számítógépes feldolgozása (BaraBás, 1989, 1992; 
Balassa, 1997; Borsos, 2009). 

A 17. század végéről való az első nyomtatott magyar szakácskönyv, és 
nem az elitnek (mondhatnánk, szerencsére), hanem a középső társadalmi ré-
tegeknek szólt. ennek az évszázadnak tényleges mindennapi gyakorlatához 
visz közelebb egy-egy fiatal etnográfus és történész-levéltáros munkája. Az 
első az erdélyi fejedelmi udvarban, Bornemissza Anna irányításával készült 
gazdasági napló számítógépes feldolgozása a táplálkozás és háztartásszer-
vezés elemzésével (Kuti, 2001). ugyanez a Bornemissza Anna fejedelemné 
asszony fordíttatta le magának Közép-európa legkiemelkedőbb nyomtatott 
elit szakácskönyvét a megjelenés után egy évszázaddal. A másik a század 
főúri udvarainak étkezési szokásait vizsgálja, és felfedezett egy idehaza pá-
ratlan forrást is, amely uradalmi alkalmazottak napi két étkezésének étel-
sorát jegyezte fel napról-napra, mintegy két évtizeden át a 17. század első 
felében (Benda, 1996, 2004b). ehhez kapcsolódva került sor egy korábban 
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közölt, hasonló rendszerű, egy hónapnyi időtartamról szóló forrás datálásá-
nak helyesbítésére, amely így a 17. század derekára került.12

Végül is kísérletet lehetett tenni a magyar táplálkozáskultúrában néhány 
indikátor jelenség történeti útjának visszakövetésére társadalmi változataik-
ban. Közéjük tartozik az étkezések napi rendje, szerkezetében átalakuló étel-
sorával; a böjtös absztinencia rendező szerepe; a kenyér; a köles-, kukorica- 
és burgonyaételek; a szalonna és olvasztott zsír használata; a savanyú ízlés; 
a cukorhasználat; az itáliai, illetve oszmán közvetítéssel érkezett sikeres 
minták (köztük a főtt tészta, saláta és a töltött káposzta); továbbá a gulyásos 
hús; a kávézás bevezetése; szakácskönyvek; vendéglők választéka és mintái; 
az ún. bécsi konyha ajánlatai; a parasztlakodalom reprezentatív ételsorának 
változásai (KisBán, 1970, 1971, 1974, 1984, 1988, 1989, 1991, 1992, 1993, 
1994, 1995, 1996, 2003, 2004a, 2004b, 2004c, 2008, 2009, 2010b; fenton – 
KisBán, 1986; roMcsics – KisBán 1997).

Nagy ívű, összefüggéseket, sarokpontokat mérlegelő munka Hoffmann 
Tamás sorozata az európai köznépről, a történet kezdetétől az újkorig. A pa-
rasztok életmódjának történetét taglaló sorozatban A munka után következő 
kötetet Az étel és ital kérdéskörének szentelte. Itt csak arra tudom felhívni 
a figyelmet, hogy érveléséhez számos kézzelfogható részlet feldolgozását 
kutatta fel és interpretálta különböző régiókból és időszakokból, elsősorban 
a középkorból-koraújkorból. Felidézésük hivatkozási pontokat kínálna és 
kérdéseket sugallna más régiókban is az európai etnológiának, ezért is saj-
nálhatjuk, hogy csak magyarul olvasható. A kötet vitájának nem itt van a 
helye (hoffMann, 2001).

Az ételek könnyen válnak jelképpé. Az Amerikai egyesült Államok ma-
gyar emigráns nemzedékei közt végzett önkép- (óhaza jelkép-) vizsgálatok-
ról eddig kisebb gasztronómiai, antropológiai közlemények számoltak be 
(szathMáry, 1983; huseBy-darvas, 1992). 

Ahol az európai etnológia és a hazai néprajz is csak figyel még, az a leg-
szorosabb értelemben vett jelen. A táplálkozáskultúra társadalmi összképe 
sosem tapasztalt módon mozaikszerű mindenfelé. Széttartó irányok, törek-
vések közepette kézenfekvő tendenciákat mindnyájan látunk. A konkrét vizs-
gálatra vállalkozók nagyon körülhatárolt, szűk, valamilyen módon összetar-
tó kis köröket, esetenként egy-egy azonos szituációra vagy hívószóra adott 
válaszokat, avagy önreprezentációkat választanak elsősorban (BereczKi, 
1997; KisBán 2010a). Az eredmények társadalmi keretét a nemzeti statisz-
tikai hivatalok anyagánál életszerűbben rajzolják meg a piackutató inté-
zetek nagymintás vizsgálatai. Munkatársaik manapság egyre gyakrabban 
részt vesznek az etnológusok tanácskozásain, elsősorban a skandináv or-
szágokban. A hazai étkezési szokások alakulásáról legéletközelibb képet a 
GfK Hungaria piackutató intézet vizsgálatai kínálnak. 1989 óta kétévente 
ismétlik a felmérést társadalmilag reprezentatív mintán, amelyben az élel-

12 A Belényesi, 1958 közlemény újradatálása Benda, 2004a.
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miszer- és ételválasztás, a napi étkezések, a törekvések és lehetőségek egy-
aránt helyet kapnak. elemzéseik étkezési szokásaikban jellegzetesen eltérő 
fogyasztói csoportokat körvonalaznak.13 A néprajzban egy nagyságrendben 
egyezres lakosságú bükkaljai község háromgenerációs jelenvizsgálatának 
tapasztalatával felvértezve (Báti, 2008) éppen napjainkban indult az étke-
zésről egy pesti lakótelepi kutatás. Már látszik egyébként, hogy szakterü-
letünkön a jelen időszaka lehet az, ahol az antropológiai megközelítés is 
szélesebb terepet jár majd be az étkezés–táplálkozáskultúra körüli vizsgá-
latokban.14 
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eszter KisBán

FOOD AND FOODWAyS: HuNGArIAN reSeArCH AND 
eurOPeAN eTHNOLOGy (1950–2010)

Suggesting topics for MA theses in Hungarian ethnography at Budapest 
university, the commemorated professor, István Tálasi used to fill thematic 
and regional gaps of research. Such topics included food and eating habits. 
By the early 1950s, the main works in this field were studies on two small 
regions (1935, 1943). Tálasi initiated two further regional studies. The 
1950s was a period when Hungarian ethnography made serious efforts to 
integrate the historical aspect on the one hand and the european dimension 
on the other hand. The limited access to foreign books in the post-war period 
included Åke Campbell’s comparative historical-ethnological study on bread 
(1950). With its social and historical aspects, Günter Wiegelmann’s ‘Staple 
and festive foods, changes over the time’ (1967), with a new subtitle in the 
second, enlarged edition, ‘Innovations, structures and regions from the late 
Middle Ages to the twentieth century’ (2006), became the most important 
work for european research. Since it discussed a neighbouring region, it 
was even more important for Hungarian scholars. The length of the present 
paper being limited, the author brings examples of later developments in 
topics, aspects, and of international collaboration in european research, and 
refers to results of historians as well (e.g. International Commission for 
ethnological Food research, ICeFr 1970– ; International Commission for 
research into european Food History, ICreFH 1989– ; the medieval–early 
modern French-Italian-Spanish workshop of Jean-Louis Flandrin in Paris).

As structural indicators of changing Hungarian eating habits, ethnological 
research analysed the history and social background of topics such as the 
system of two or three daily meals with their dishes; meat versus days of 
abstinence; bread, millet, maize and potato dishes, lard as cold food and 
cooking agent; goulash changing from a common dish to ‘national’ one; 
sour dishes; position of sugar from medical status to staple; introduction of 
coffee; rural wedding meals; cookery books; eating out; household schools, 
Mediterranean influence; the change from the open hearth to the enclosed 
kitchen range, from copper and earthen to iron vessels, etc. The Hungarian 
ethnological Atlas covered 417 agrotowns and villages, and provided new 
data in 121 food-related maps. The period-based research of historians 
mostly contributed to seventeenth century studies.


