Az oktató személyi-szakmai adatai
Név: Szigeti Jenő

születési év: 1936

végzettség és szakképzettség, az oklevél kiállítója, éve
ATF lelkészi oklevél (1961) – Evangélikus Hittudományi Egyetem (1965)
Jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök), több munkahely
esetén aláhúzás jelölje azt az intézményt, amelynek „kizárólagossági” nyilatkozatot (A)
adott!
Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar – emeritus prof.
Adventista Teológiai Főiskola – tanár
Baptista Teológiai Főiskola – óraadó tanár
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 (teológia) Debreceni Teológiai Egyetem (1978–1997)
CSc (történelem–folklór 1988)
dr. habil. (ELTE 1998)
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.)
Szabadegyházak Lelkészképző Intézete 1967-1990 – újszövetségi tárgyak, egyháztörténet
Adventista Teológiai Főiskola 1990- újszövetség, szisztematika teológia
ELTE – (négy félév) Folklore Tanszék, protestáns népi vallásosság, folklór és a Biblia
Andrews University Berrien Springs (MI.) USA . 1979-80. - kutató prof. európai
egyháztörténet.
Babes Bolyai Egyetem, Kolozsvár (2 félév) – prot. népi vallásosság
Békéscsabai Tanárképző Főiskola 1992-93. (3 félév: Biblia a művelődéstörténetben
Evangélikus Hittudományi Egyetem – három félév egyetemes egyháztörténet
Debreceni Egyetem Folklór Tsz. – prot népi vallásosság (2 félév)
Pünkösdi Teológiai Főiskola (két félév) vallástörténet, vallásszociológia
Baptista Teológiai Főiskola 2009 – Biblia a művelődéstörténetben
Zsigmond Király Főiskola (2007-2009) – A népi vallásosság története (4 félév)
Miskolci Egyetem (1994-) folklór, biblia, népi vallásosság, Márai Sándor
eddigi szakmai (tudományos, kutatás-fejlesztési, alkotói, művészeti) gyakorlat és
eredményei
Munkatársaimmal együtt megszerveztük a Szabadegyházak Tanácsa Lelkészképző
intézetét és kialakítottuk a levelező lelkészképzés rendszerét. Újraszerveztem az
Adventista Teológiai Főiskolát. Mindkettőnek éveken át főigazgatója voltam. Az Egyesült
Államokban a doktorálásom után egy esztendeig gyűjtöttem az adventista egyház keleteurópai történetére vonatkozó adatokat. Három évig az Oktatáskutató Intézetben
dolgoztam ahol az egyházi oktatás újraindításának kérdéskörével és a vallások valamint a
Biblia felekezet-semleges oktatásának lehetőségeit kutattam. A Református Egyház

Doktori Kollégiumának alapító tagja vagyok és a vallásnéprajzi szekcióban működök.
Dolgozom a S.D. Adventista Egyház bibliakutató intézetének is. A protestáns kisegyházak
népi vallásosságáról számos könyvet, tanulmányt írtam
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./
1. A Jelenések könyve. Az ítélet hírnöke vagy a remény üzenete? Bp. Arany Forrás
Kiadó, 2007. 120
2. A Biblia születése, a kánontörténet. Arany Forrás K. Bp. 2009. 100.
3. Hűség Istenhez – jóakarat az emberekhez. Széljegyzetek egy törvény margójára.
„Boldog Élet” Alapítvány. Bp. 2011. 40 old. .
4. 100 éve történt. A Duna Unió megszervezésének emlékére (1912-1919). Advent
K. Bp. 2013. 34.
5. Tizennyolcadik századi lelkészsorsok. Egyháztörténeti Szemle XI (2010). 2. 59-82
b/
1

És emlékezzél meg az útról”. Tanulmányok a magyarországi szabadegyházak
történetéből. Bp. 1981. Szabadegyházak Tanácsa. 292.
2 Boldog emberek közössége. A magyarországi nazarénusok. (Kardos Lászlóval)
Bp. l988. Magvető. 632 old
3 Letűnt korok, régi titkok. Bp. 1999. Esély Mozaik Kiadó. 366 old. I. kötet. 2. kiad.
Olvasók Háza, Bp. 2012. 333. II. kötet 322.
4. Palackposta Márai Sándortól. Miskolc 200l. Bíbor Kiadó.157.
5. A Szabadegyházak története Magyarországon, 1989-ig. Gondolat. Bp. 2012. 406
old.
(Rajki Zoltánnal)
tudományos / szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi szakmai kapcsolatok, elismerések
Több sikeres OTKA pályázat vezetője, résztvevője voltam. Az elmúlt öt esztendőben
mintegy negyven belföldi és külföldi tudományos konferencián adtam elő. Több
tudományos lap állandó munkatársa vagyok. 2007-ben Scheiber Sándor Díjat kaptam. A
Magyar Néprajzi Társaság tiszteletbeli tagja vagyok. Tíz évig voltam a Magyar
Akkreditációs Bizottság Hit- és vallástudományok bizottságának tagja. Tagja vagyok a
szakértői testületnek is. A MTA köztestületi tagja vagyok, és több külföldi teológiai
társaság kültagja. A rendszerváltozás után több kisebb egyház teológia-oktatásának
megszervezésében segítettem.

