
Kecskeméti Gábor

Szónoki gyakorlat a magyar vitézségről 
a leuveni egyetemen

fi

fi

dilatatió
gradatio

consultatio
(Consultatio de principatu inter provincias Europae)

A török–magyar küzdelmek a XVI–XVII. századi nyugat-európai retorikai irodalomban In 
honorem Tamás Attila

Militia és littera (A magyarságkép változatai a kora újkori Európában) Mars és Pallas 
között: Múltszemlélet és sorsértelmezés a régi magyarországi irodalomban

„A böcsületre kihaladott ékes és mesterséges szóllás, írás”: A magyarországi retorikai ha-
gyomány a 16–17. század fordulóján

Magyar szónokképzés a XVI. századi Strasszburgban
A magyar irodalom európaizálódása (1946) Magyar irodalom – világ-

irodalom: Tanulmányok Irodalomelméleti kézikönyvek 
Magyarországon a XVI–XVIII. században

A consultatio Magyarországon: A politikai nevelés irodalmi formáinak és stílusának történetéhez

Consultatio de principatu inter provincias Europae



disputatio in utramque partem

(consultatio)
(Elogia oratoria, Dissertationes politicae)

Rhetorum collegii Porcensis orationes

consultatió
Dissertatio oratoria de peregrinatione

Leges peregrinationis

Oratio pro Hungaria
Szónoklata Magyarország dicsőítésére (Oratio pro Hungaria

Retorikák a reformáció korából

The History of  the Louvain Theatre Acta conventus neo-Latini Lovaniensis: Proceedings 
of  the First International Congress of  Neo-Latin Studies, Louvain, 23–28 August 1971 IJSEWIJN

KESSLER

i. m.



fi

consultatió

consultatió

Justus Lipsius és a magyar késő-reneszánsz utazási irodalom Pannóniából 
Európába: Tanulmányok a régi magyar irodalomról

The List of  Leges peregrinationis by Nicolaus Vernulaeus (1583–1649)
NÉMETH Ungarische Drucke und Hungarica 1480–1720: Katalog der Herzog August Bibliothek 

Wolfenbüttel – Magyar és magyar vonatkozású nyomtatványok 1480–1720: A wolfenbütteli Herzog August Könyvtár 
katalógusa

Certamen oratorium de militari gloria inter septem milites Hispanum, Germanum, 
Francum, Italum, Polonum, Belgam, Hungarum. Stylo publici eloquentiae professoris Lovanii



(Ad lectorem) certamen

prudentia
impetus

vigor insultus
generositas in armis

archirex annales



fi



consultatio
chriá

Quaestiunculae aliquot militares
chria

Pro Hungaria

Szájrul szájra: A magyarság szálló ígéi

A török–magyar küzdelmek…, i. m.,



consultatio

fortitudó vigor impetus circumspectió insultus
generositas

vehementiá

fertilitas

fi

Consultatio

 A török–magyar küzdelmek…, i. m.,

„Vitézeket írja krónikájába” (Eger diadala az irodalomban) Mars és Pallas között…, 
i. m.

Anno Domini Ascanius Centorius lib. 5. belli 
Transylv.



Theatrum vitae huma-
nae

Ajánlólevél és Előszó a Fejedelmeknek serkentő órájához Régi 
magyar költők tára, XVII. század  Bethlen Gábor korának költészete

Commentarii della guerra in Transylvania

i. m.

Theatrum vitae humanae

Alapítók (A trójai menekülés motívumainak hazai ismeretéhez) Septuagesimo anno 
humanissime peracto: Tanulmányok Kulcsár Péter 70. születésnapjára


