
Az oktató személyi–szakmai adatai 
Név: Kertész Noémi 
Születési év: 1964 
végzettség és szakképzettség, az oklevél kiállítója, éve : 
magyar nyelv- és irodalom szakos tanár, lengyel filológus, ELTE (Budapest), 1987 
 
Jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök), több munkahely 
esetén aláhúzás jelölje azt az intézményt, amelynek „kizárólagossági” nyilatkozatot 
(A) adott!  
Miskolci Egyetem, Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet, egyetemi adjunktus 
 
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  
PhD történettudomány, 2002 
Széchenyi professzori ösztöndíj, Széchenyi István ösztöndíj, vagy Békéssy György 
posztdoktori ösztöndíj stb. és juttatásának időpontja  
 
eddigi oktatói tevékenység (oktatott tárgyak, oktatásban töltött idő, oktatás idegen 
nyelven, külföldi intézményben stb.)  
1991–1993: ELTE, lengyel szak: lengyel irodalom- és kultúratudomány, lengyel 
nyelvű kurzusok (óraadóként) 
2013: Debreceni Egyetem, lengyel szak: lengyel irodalom- és kultúratudomány, 
lengyel történelem, lengyel és magyar  nyelvű kurzusok (óraadóként) 
2016–2017: PPKE lengyel mesterszak: lengyel irodalom- és kultúratudomány, 
Közép-Európa története és kultúrája témában lengyel nyelvű kurzusok (óraadóként) 
 
1995 szeptemberétől a Miskolci Egyetem Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi 
Intézetének főállású oktatójaként  a következő témákban tartottam kurzusokat: 
Közép-Európa fogalma, kultúrája, irodalmi reprezentációja 
komparatisztika 
a gyermekirodalom történeti megközelítései 
lengyel irodalom, történelem, kultúra  
múltreprezentáció 
az irodalom és társművészetek kapcsolata  
a magyar irodalom közép-európai kontextusa 
az irodalom és hatalom viszonya 
második nyilvánosság és szamizdat 
19–21. századi világirodalom 
19–21. századi magyar irodalom 
 
idegen nyelvű:  Literature, Politics and Oppositon in Socialist Eastern and Central 
Europe 
 



Külföldi intézményben:  
1994–1995-ös tanév: a Krakkói Jagelló Egyetem Magyar Tanszékének főállású 
oktatójaként, magyar irodalom- és kultúratudomány témában lengyel és magyar 
nyelvű kurzusok 
 
Erasmus vendégoktatóként 
Nápoly Universita degli Studi di Napoli „L’Orientale”, 2011, egy hét  
Krakkó, Jagelló Egyetem: 2012, két hét, 2014-2017, egy-egy hét, 2018 két hét 
 
 
eddigi szakmai (tudományos, kutatás-fejlesztési, alkotói, művészeti) gyakorlat és 
eredményei  
Kutatói ösztöndíjak: 
1988-ban hat hetet a Művelődési Minisztérium ösztöndíjával Varsóban és 
Wrocławban, az 1993–94-es tanévben három hónapot MÖB ösztöndíjjal a Lengyel 
Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetében, 2000 nyarán két hónapot 
MÖB kutatói ösztöndíjjal Varsóban, könyvtári kutatómunkával töltöttem. 
1992: CEU komparatisztikai program (Nemzeti mítoszok a 19. századi irodalomban) 
1993: CEU RSS ösztöndíj (A lengyelek és magyarok önképe 19. századi irodalmuk 
tükrében). 
1998: a Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány Dunatáji Népek ösztöndíj (A 
19. századi lengyel hősideál irodalmi reprezentációi) 
2004‒2005:  OTKA T 046259 jelű, A Magyarországon 1945 után megjelent lengyel 
történeti vonatkozású művek adatbázisa projekt, Petneki Áron vezetésével 
2017-ben a Thesaurus Poloniae három hónapos lengyel állami kutatóösztöndíj, 
Krakkó, ICC (Danzig-Gdańsk irodalmi reprezentációi) 
2019:  Wacław Felczak Alapítvány Örökéletű Tölgy ösztöndíj, Gdańsk (városi táj, 
identitás,irodalom)  
 
Kiállítás: 

Szolidaritás. Ellenzék és kultúra Lengyelországban 1980–1989. (Szentendre. 
Szentendrei Képtár, 2008. november 7. – 2009. január 31.; Eger, Ifjúsági Klub, 2009. 
október 19 – november 13.) (a kiállítás kurátora (Erdősi Péterrel) és a kísérőszövegek 
szerzője) 
 
Műfordításkötetek: 

• Paweł HUELLE, Weiser Dávidka, Bp., Európa,	2002. 
• Paweł HUELLE, Mercedes-Benz, Bp., Európa, 2003. 
• Paweł HUELLE, Castorp, Bp., Európa, 2007. 
• Piotr KŁODKOWSKI, A Kelet csodálatos zamata, Bp., Typotex, 2008. 
• Robert MAKŁOWICZ, Café Museum, Bp., Európa,	2012. 

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).  

KERTÉSZ Noémi, „A lengyelség iskolája”: A lengyel romantika 
gyermekirodalma, Göd,  Rézbong, 2018.  
Noémi KERTÉSZ, Strategie wydawnicze pisarzy węgierskich w latach, in: 1977–
1989. = Od „Zapisu” do... Zapisu historii. Kultura poza cenzurą w europie 
środkowej i wschodniej w latach 1977–1991, red. Bogusław BAKUŁA, 
Agnieszka MATUSIAK, Elżbieta TYSZKOWSKA-KASPRZAK, Wrocław, 
Wydawnictwo Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego. 
2018, 285‒298. 
Noémi KERTÉSZ, „Buchstab nach Buchstab”: Die Erinnerung an die Danziger 
Deutschen in der polnischen Prosaliteratur der 1980er und 1990er Jahre = 
Verschränkte Kulturen: Polnisch-deutscher und ungarisch-deutscher Literatur- 
und Kulturtransfer,  Hrsg.	Tamás HARMAT; Zsuzsa SOPRONI,	Berlin, Frank und 
Timme, 2018. 99–121. 
KERTÉSZ Noémi, Lepecsételt helyek felfedezése: Az egykori német területek a 
kortárs lengyel prózában, Partitúra,  2017, 12, 17–32.  
Noémi KERTÉSZ, Encyclopaedia, Baedeker or a Last Monument? The Polish 
Dimension of Galicia in the Kronprinzenwerk = Galician Polyphony: Places 
and Voices, ed. Alina MOLISAK, Jagoda WIERZEJSKA, Warsaw, ELIPSA, 2015, 
253–272. 
 
 

tudományos / szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi szakmai kapcsolatok, 
elismerések  
MTA I. Osztály Irodalomtudományi Bizottsága: köztestületi tagság 
MTA MAB Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Szakbizottság: tagság 
European Association for Urban History: tagság 
 
Szakmai kapcsolat a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Közép-Európa Intézetével, a 
Debreceni Egyetem Szlavisztikai Intézetével, a budapesti Lengyel Intézettel, a 
Lengyel Tudományos Akadémia Irodalomtudományi, illetve Történettudományi 
Intézetével, krakkói Jagelló Egyetem Magyar Tanszékével, a krakkói Könyvintézettel, 
a krakkó Ignatianum Akadémiával, a bydgoszczi Nagy Kázmér Egyetem 
Komparatisztikai tanszékével, a Gdański Egyetem Polonisztikai Intézetének Gdańsk-
Sopot-Gdynia irodalmi reprezentációt vizsgáló kutatócsoportjával. 
 

 
 


