
A szerkesztő megjegyzése 

 

2020 júniusában ezzel levéllel fordultam néhány kiváló kollégámhoz, az általam is kutatott 

“Moszkóvia” jeles szakértőihez, amivel kezdetét vette egy nagy nemzetközi tudósi 

összefogással készülő igazi 21. századi historiográfiai project. 

Dear Colleague, 

 In the name of the editorial board of RussianStudiesHu 

(https://www.russianstudies.hu/onlineperiodikaen.html). I would like to enquire if You could 

contribute to our 2021 issue on the subject, Historiographies of Moscovia 1462-1689, (2000-

2020). 

We intend to approach those scholars who are internationally recognized in this field to provide 

the summary of research of the country they represent. Andrei Pavlov and Viacheslav Kozliakov 

from Russia have already accepted our invitation. 

The preferred length of the paper would be 40. 000 characters with spaces, including footnotes 

and bibliography. Maximum length is 60. 000 characters (in case the material requires so), or 

in case of double authorship, it can be a little more. The language of the contribution can be 

either English or Russian. The deadline is January 31, 2021. 

We would very much appreciate to have You as one of our contributors, the expert from ... 

In case you have questions, please do not hesitate to contact me. 

I am looking forward to hearing from You. 

With best regards, 

Gyula Szvák 

Chief Editor 

 

A levélre nagyon hamar nagyon pozitív válaszok jöttek és összeállt a szerzői gárda a 

következők szerint: Andrej Pavlov és Vjacseszlav Kozljakov, Charles J. Halperin, Maureen 

Perry, Ludwig Steindorff, Pierre Gonneau, Marta Jaworska-Okninska, Gábor Gyóni vállalták, 

hogy megírják Oroszország 1462-től 1689-ig terjedő történetének 21. századi oroszországi, 

egyesült államokbeli, brit, német, francia, lengyel és magyar historiográfiáját. 

Ennek sikerén felbuzdulva, a Szerkesztőség úgy döntött, hogy az egyes korszakokhoz 

társszerkesztőket bevonva („Moszkóvia”: Sashalmi Endre, Régi Rusz: Font Márta, 18. század: 

Alekszandr Kamenszkij) a tematikát kiszélesíti és elindítja "Az oroszországi történelem 

historiográfiái (2000-2020)” című sorozatát, ezért 2020 októberében felkértünk újabb 

kollégákat a „Régi Rusz” (862-1462) és a 18. századi oroszországi történelem (1689-1801) 

nemzeti historiográfiáinak megírására. 

https://www.russianstudies.hu/onlineperiodikaen.html


Októberre elkészült az első mű Charles J. Halperin jóvoltából, amelyet a következő levéllel 

küldtem a kollégáknak. Ez egyszersmind a szerkesztői állásfoglalást is tartalmazza a lehetséges 

feldolgozási formák és módszerek kérdésében. 

 

Dear Colleagues! 

 

I am pleased to inform You that the first essay of the series "Historiographies of Moscovia" 

planned for next year has been completed by our distinguished colleague, Charles J. Halperin. 

Charles 's impressive article offers a novel methodological approach, which is, however, only 

one of the possible methods to choose. 

 

All "national" historiographies have their own specific profile, so their study must also be 

specific. For me the bibliography-centred description is as legitimate a method as the 

descriptive and evaluating one. I look forward to the other articles on "national" 

historiographies. The presentation of their peculiarities in itself can evoke great 

historiographical interest. 

 

With very best wishes, 

Gyula Szvák 

 

A tisztelt Olvasó ennek az előkészítő munkának első eredményeit láthatja a russianstudies.hu 

oldalán. 
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