Az oktató személyi-szakmai adatai
Név: Kecskeméti Gábor

születési év: 1965

végzettség és szakképzettség, az oklevél kiállítója, éve (pl. okl. gépészmérnök, BME, 1975)
magyar–történelem szakos középiskolai tanár, ELTE BTK, 1989
Jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök), több munkahely
esetén aláhúzás jelölje azt az intézményt, amelynek „kizárólagossági” nyilatkozatot (A)
adott!
pl. BME, GTK, Környezetgazdaságtan tsz. - egyetemi docens
BCE, GTK, Környezettudományi Intézet – egyetemi docens
MTA GKI - tudományos munkatárs
Miskolci Egyetem, BTK, Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet – egyetemi tanár,
intézetigazgató
MTA BTK Irodalomtudományi Intézet – tudományos tanácsadó, intézetigazgató
tudományos fokozat (a tudományág és a dátum megjelölésével) az Ftv. 149.¤-a (5)
bekezdésében foglaltak szerint: (PhD/CSc vagy DLA) (pl. CSc (közgazdaságtud.) 1998,
vagy PhD (építészmérnöki tud.) 2006) (5 éven belül megszerzett PhD esetén az értekezés
címe is!)
tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság: „dr. habil” cím, MTA doktora cím (DSc);
MTA tagság, (lev. vagy r. tag), egyéb címek
CSc (irodalomtudomány) 1997
DSc (irodalomtudomány) 2008
dr. habil. (irodalomtudomány, Miskolci Egyetem) 2009
Széchenyi professzori ösztöndíj, Széchenyi István ösztöndíj, vagy Békéssy György
posztdoktori ösztöndíj stb. és juttatásának időpontja
2000–2003: Széchenyi Professzori Ösztöndíj
eddigi oktatói tevékenység (oktatott tárgyak, oktatásban töltött idő, oktatás idegen nyelven,
külföldi intézményben stb.)
Az ELTE Régi Magyar Irodalomtörténeti Tanszékén 1990–1996 között tartottam órákat,
korábban mint tudományos ösztöndíjas, majd mint megbízott előadó. Vezettem irodalmi
proszemináriumi órákat és irodalomtörténeti szemináriumokat. 1995 tavaszán az ELTE
Magyar Irodalomtörténeti Intézete irányításommal hozta létre és szerkesztésemben
jelentette meg a magyar szakos hallgatók teljes tanulmányi idejének követelményeit és
olvasmányait első ízben rendszerező normatív tájékoztatóját.
Megalakulása, 1992 óta a Pázmány Péter Katolikus Egyetemnek óraadó tanára voltam.
1996 februárjától 1999 decemberéig tanítottam a Janus Pannonius Tudományegyetem
Klasszikus Irodalomtörténeti és Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszékének
másodállású adjunktusaként, 1998 tavasza óta docenseként. A következő címekkel és
tárgykörökben vezettem szemináriumokat és tartottam előadásokat: Textológiai ismeretek
a régi magyar irodalomban; A régi magyar irodalom retorikai és poétikai rendszerei;
Történelemszemlélet a régi magyar irodalomban; Az antik irodalom recepciója a régi
Magyarországon; Klasszikus szerzők fordításai a régi magyar irodalomban; A
magyarországi emlékirat-irodalom a 16–18. században; A régi magyar szerelmi és
lakodalmas költészet; Bornemisza Péter és kora; Zrínyi Miklós és kora.
A Miskolci Egyetemen 1997 óta tanítok, előbb másodállású egyetemi adjunktusként, 1998
óta egyetemi docensként, 2009 óta egyetemi tanárként. 2005 óta a Régi Magyar Irodalom
Története Tanszék tanszékvezetője, 2006 óta a Régi és Klasszikus Magyar
Irodalomtörténeti Tanszék tanszékvezetője, 2007 óta pedig a Magyar Nyelv- és

Irodalomtudományi Intézet intézetigazgatója vagyok. A magyar alapszakosok, a
magyartanári mesterszakosok, a magyar nyelv és irodalom diszciplináris mesterszakosok
számára tartok irodalomtörténeti évfolyam-előadásokat és szemináriumokat, valamint
retorikatörténeti tárgyú speciális szemináriumot. Vezetésemmel több sikeres TDK dolgozat
és szakdolgozat készült, több hallgatóm felvételt nyert doktori képzésre.
A Miskolci Egyetem Irodalomtudományi Doktori Iskolájának alapító tagja, törzstagja,
témavezetője és oktatója vagyok, 2004 óta e doktori iskola Doktori Tanácsának tagja és a
Klasszikus szövegtudomány c. doktori program vezetője, 2009 óta a doktori iskola
vezetője, a Doktori Iskola Tanácsának és a BTK Kari Doktori Tanácsának elnöke, a BTK
Kari Habilitációs Tanácsának tagja, 2013 óta elnöke. A doktoranduszok számára különféle
filológiai-textológiai kurzusokat tartok.
A Varsói Egyetemen működő East-Central European School in the Humanities keretében
több alkalommal tartottam posztgraduális kurzusokat angol nyelven lengyel, orosz, ukrán,
fehérorosz, litván doktoranduszhallgatók számára.
eddigi szakmai (tudományos, kutatás-fejlesztési, alkotói, művészeti) gyakorlat és
eredményei
Kandidátusi értekezésem nyomtatott változatának megjelentetése (1998) óta személyes
kutatási célom az 1580–1630 közötti magyarországi kritikatörténeti korszak-monográfia
megírása. A késő-reneszánsz, manierizmus és kora-barokk korának kritikatörténetében a
legfontosabb problémakörnek a magyarországi értelmiség számára hozzáférhető, mintaadó
nyugat-európai irodalomelméleti megfontolások hazai hatásának kimutatását gondolom. E
célból szükségesnek tartom nemcsak a magyarországi szerzők által kompilált, továbbá a
Magyarországon nyomtatásban megjelent vagy iskolákban használt irodalomelméleti
(logikai, grammatikai, retorikai, poétikai) kézikönyvek egyenkénti ismertetését, hanem a
közlés elméletét bármilyen szempontból befolyásoló filozófiai és teológiai rendszerek
feltárását is. Csak ezek tisztázása után következhet mindazon irodalmi tevékenységek
elméleti hátterének megértése, amelyek ezt a közismereti szintként számba vehető
általános tudatosságot meghaladják (filológiai tevékenység, belterjes eruditus irodalmi
körök, anyanyelvi fordítások, explicit kritikai észrevételek). E kérdésekkel foglalkozott A
magyarországi retorikai gondolkodás a 16–17. század fordulóján címmel készített
akadémiai doktori értekezésem, amelynek monográfia-változata 2007-ben jelent meg.
oktatott tárgy/tárgyak és az oktató szakmai/kutatási tevékenysége kapcsolatának
bemutatása:
a) az elmúlt 5 év szakmai, tudományos (művészeti) munkássága a szakterületen (az 5
legfontosabb publikáció vagy alkotás felsorolása)
b) az eddigi tudományos-szakmai életmű szempontjából legfontosabb 5 publikáció vagy
alkotás felsorolása - amennyiben azok az a) pontban megadottaktól különböznek
Mindkét lista szabályszerű bibliográfiai adatokkal: szerző(k), cím, a megjelenés helye/
könyv kiadója, éve, terjedelme (oldalszáma).
a)
• Philological Activities of Early Modern Hungarian and Transylvanian Humanists =
Acta conventus neo-Latini Budapestinensis: Proceedings of the Thirteenth
International Congress of Neo-Latin Studies, Budapest, 6–12 August 2006, general ed.
Rhoda SCHNUR, eds. Joaquin PASCUAL BAREA, Karl ENENKEL, Amedeo DI
FRANCESCO, David MONEY, Colette NATIVEL, Howard B. NORLAND, László
SZÖRÉNYI, Tempe AZ, Arizona Center for Medieval and Renaissance Studies, 2010
(Medieval and Renaissance Texts and Studies, 386), 343–351.
• The Reception of Ramist Rhetoric in Hungary and Transylvania: Possibilities and
Achievements = Ramus, Pedagogy and the Liberal Arts: Ramism in Britain and the
Wider World, eds. Steven J. REID, Emma Annette WILSON, Farnham, Ashgate, 2011,
205–225.

• Die konstitutive Philologie in der Frühen Neuzeit: Disziplinäre Institutionalisierung,
genustheoretische Interpretation und funktionelle Paradigmenbildung = Kulturtechnik
Philologie: Zur Theorie des Umgangs mit Texten, Hrsgg. Pál KELEMEN, Ernő
KULCSÁR SZABÓ, Ábel TAMÁS, Heidelberg, Universitätsverlag Winter, 2011
(Bibliothek der klassischen Altertumswissenschaften: Neue Folge, 2. Reihe, 131),
291–300.
• The Effect of the Universities of the Low Countries on the Intellectual History of
Hungary in the Early Modern Times, Hungarian Studies, 26(2012), 189–204.
• A humanista filológiai hagyomány és Magyarország = Filológia és textológia a régi
magyar irodalomban: Tudományos konferencia, Miskolc, 2011. május 25–28., szerk.
KECSKEMÉTI Gábor, TASI Réka, Miskolc, Miskolci Egyetem BTK Magyar Nyelv- és
Irodalomtudományi Intézet, 2012, 13–51.
b)
• Magyar nyelvű halotti beszédek a XVII. századból, kiad., jegyz. K. G., bev. K. G.,
NOVÁKY Hajnalka, Bp., MTA Irodalomtudományi Intézet, 1988, 505 l.
• Római szerzők 17. századi magyar fordításai, szerk. K. G., kiad., jegyz. BARTÓK
István, BORZSÁK István, ERDÉLYI Lujza, K. G., előszó HAVAS László, utószó K. G.,
Bp., Balassi Kiadó, 1993 (RMPE, 10), 827 l.
• A történeti kommunikációelmélet lehetőségei, ItK, 99(1995)/5–6, 561–576.
• Prédikáció, retorika, irodalomtörténet: A magyar nyelvű halotti beszéd a 17.
században, Bp., Universitas Könyvkiadó, 1998 (Historia Litteraria, 5), 325 l.
• „A böcsületre kihaladott ékes és mesterséges szóllás, írás”: A magyarországi retorikai
hagyomány a 16–17. század fordulóján, Bp., Universitas Kiadó, 2007
(Irodalomtudomány és Kritika: Tanulmányok), 622 l.
tudományos / szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi szakmai kapcsolatok, elismerések
Több sikeres kutatói pályázat közreműködője voltam: Akadémiai Kutatási Pályázat A
magyarországi irodalom- és tudománytörténet forrásai (1600–1800) címmel (1997–1998),
OTKA-kutatás A hitviták magyarországi társadalomtörténete, funkcióváltásai, műfaji
rendszere és adattára a 16–18. században címmel (2001–2004), NKFP kutatási pályázat A
magyarországi neolatin irodalom feltárására (2002–2006), Pázmány Péter kritikai kiadás
című OTKA-kutatás (2003–2006 és 2007–2011 között). Felsőoktatási minőségfejlesztési
projekt vezetője: TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0008 (2011–2013).
Nemzetközi kutatási programok közreműködője vagyok: a CNRS párizsi szövegtudományi
kutatóintézetében (Institut de Recherche et d’Histoire des Textes) francia–magyar
együttműködésben készülő nemzetközi humanizmuskori szövegtörténeti adattár
munkatársa, az MTA BTK Irodalomtudományi Intézete és a Varsói Egyetemen működő
Centre for Studies on the Classical Tradition in Poland and East-Central Europe által a
közép-európai latin kultúra történetének közös kutatására szervezett program és az Oxfordi
Egyetem irányításával folyó, Cultures of Knowledge c. kora újkori kutatási program
résztvevője. 1994 óta hat alkalommal folytattam kutatómunkát Wolfenbüttelben, a Herzog
August Bibliothekban. Rendszeresen tartok előadásokat hazai és külföldi konferenciákon,
fontosabb külföldi előadásaimra Bonnban, Krakkóban, Rómában, Tours-ban, Varsóban,
Zágrábban került sor.
Több hazai konferencia tudományos titkára és az ezek anyagát tartalmazó
tanulmánykötetek szerkesztője voltam. Tagja voltam a 2006 augusztusában Budapesten
megrendezett XIII. neolatin világkongresszus előkészítő bizottságának. 2011-ben a
magyarországi filológiai és textológiai munkát rendszeresen áttekintő konferenciasorozat
szervezésébe kezdtem Miskolcon: Filológia és textológia a régi magyar irodalomban
(2011), Filológiai és textológiai kérdések a 20. századi klasszikusok szövegkiadásaiban
(2012).
1997 óta az MTA Textológiai Munkabizottságának tagja, 2001–2008 között társelnöke,
2008 óta pedig elnöke vagyok. 2005–2008 között, majd 2010-től az OTKA Társadalom- és
Bölcsészettudományi Kollégiuma Magyar Irodalomtörténet – Modern Filológia zsűrijének

tagja, 2011-től a zsűri elnöke. 2007–2010 között a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs
Bizottság (MAB) Irodalomtudományi (2008-tól: Irodalom- és Kultúratudományi)
Bizottságának társelnöke, 2010–2012 között a MAB Bölcsészettudományi Bizottságának
tagja. 2008 óta az MTA Irodalomtudományi Bizottságának választott tagja. 2008-tól az
MTA Miskolci Területi Bizottsága Nyelv- és Irodalomtudományi Szakbizottságának
társelnöke, 2010-től elnöke. 2011 óta a Magyar Irodalomtörténeti Társaság Borsod-AbaújZemplén Megyei Tagozatának elnöke. 2010 óta a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj
szakértői kollégiumának tagja. A Tarnai Andor-díj kuratóriumának tagja.
Több akadémiai doktori eljárásban működtem közre mint bíráló és mint a bíráló bizottság
titkára vagy tagja, számos PhD fokozatszerzési eljárásban voltam opponens vagy bizottsági
tag.
1996 óta az Irodalomtörténeti Közlemények felelős szerkesztője vagyok. A 2004-ben a
magyarországi latin nyelvű irodalom történetének bemutatása céljából indított Camoenae
Hungaricae című idegen nyelvű évkönyvnek ugyancsak a felelős szerkesztője. 2008 óta a
Publicationes Universitatis Miskolcinensis: Sectio Philosophica c. periodika
szerkesztőbizottságának tagja. Egyik sorozatszerkesztője az Universitas Kiadó Historia
Litteraria c. könyvsorozatának.
A 2009. évi Tarnai Andor-díj kitüntetettje vagyok.
Az MTA Miskolci Területi Bizottsága (MTA-MAB) tudományos eredményeim és az
MTA-MAB keretében végzett munkám elismeréseként nekem ítélte oda a bölcsészet- és
társadalomtudományi területek 2012. évi Kitüntető Tudományos Díját.

