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Kurzus leírása, tematikája: Hogyan írjunk irodalomtörténetet? Az utóbbi években Magyarországon –
összhangban a nyugati „történeti fordulattal”, de elsősorban mégis a hazai irodalomtudomány
mulasztásaira válaszul – ismét ez vált az irodalomtudomány egyik legfontosabb kérdésévé. Több
kísérlet is történt a magyar irodalomtörténet újraírására (lásd pl. a Gintli–Schein- vagy a SzegedyMaszák-féle köteteket, továbbá az Akadémiai Kiadó Magyar irodalom c. kiadványát; az MTA ITIben pedig jelenleg folyik egy új akadémiai irodalomtörténet előkészítése, melynek programcikkei
megjelentek már), s ezek vagy részeredményeik közzétételét élénk viták kísérték. A kurzus – amellett,
hogy a vitákban való eligazodást segíti – a történettudomány friss eredményeit kamatoztatja az
irodalomtudományban, s olyan módszertani javaslatokkal él, melyek a történetírás korszerű elméleteit
használják fel. Így többek közt a kulturális és történeti antropológia, az új historizmus, a
társadalomtörténet, az új eszmetörténet, a kultúrtörténet vagy éppen a mikrotörténet-írás
módszertanába és ismeretelméleti kérdéseibe nyújt bevezetést, olyan sokat vitatott jelenségekre is
kitérve, mint a „nyelvi fordulat”, a „vizuális fordulat”, vagy legutóbb az „etikai fordulat”.
Kurzushoz tartozó kötelező irodalom:
Az első órán rögzítjük.
A kurzushoz tartozó ajánlott irodalom:
A Helikon – Irodalomtudományi Szemle tematikus számai: 1998/1–2; 2000/4; 2003/3; 2005/1–2; 2009/1–2.
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