Sola Scriptura Teológiai Főiskola
levelező tagozat
Magyarországi egyháztörténelem II. félév
Lehetséges vizsgakérdések:
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Sorolja fel az ellenreformáció szakaszait! (2p.)
Mutassa be a katolikus egyház megújítására irányuló törekvéseket a 16. sz. utolsó
harmadában! (3p)
Jellemezze a 16-17. század fordulóján jelentkezett erőszakos ellenreformációt!
(3p.)
Ismertesse az 1606-os bécsi béke fontosabb rendelkezéseit! (2p.)
Sorolja fel az 1608-as koronázás előtti törvények vallásügyi rendelkezéseit! (2p.)
Milyen esemény hatására kerültek elfogadásra az 1647-es törvények? Ismertesse a
törvények vallásügyi rendelkezéseit! (3p)
Határozza meg a gyászévtized időpontját, valamint jellemezze ezt az időszakot!
(3p)
Ismertesse az 1681-es országgyűlésen elfogadott vallási kérdésekkel kapcsolatos
szabályozást! (2p.)
Ismertesse milyen vallásügyi rendelkezések kerültek elfogadásra az 1687. évi
országgyűlésen! (2p)
Határozza meg, mit jelentenek az alábbi fogalmak: (1-1p.)
(a) egy birodalom - egy vallás elve
(b) articularis, nem articularis helyek
(c) uniós mozgalom
(d) decretális eskü
(e) fordított Canossa-járás
(f) reverzális
(g) congrua
Határozza meg az Explanatio Leopoldina kibocsátásának időpontját, valamint
mutassa be annak a protestánsokkal kapcsolatos rendelkezéseit! (3p.)
Mutassa be az 1705-ös szécsényi országgyűlésen elfogadott vallásügyi
szabályokat! (4p.)
Hogyan rendezte a Rákóczi-szabadságharcot lezáró szatmári béke a protestánsok
helyzetét? (1p.)
Milyen vallásügyi rendelkezések születtek az 1715-ös országgyűlésen? (3p.)
Mutassa be a II. Carolina Resolutio főbb rendelkezéseit! (2p.)
Ismertesse Mária Terézia apostasia rendeletét! (2p.)
Mutassa be Mária Terézia vegyes házasságokra vonatkozó szabályozását! (2p.)
Röviden jellemezze a jozefinista egyházpolitikát! (3p.)
Milyen szabályokat alkotott II. József a protestánsok templomépítésére
vonatkozóan? (2p.)
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Hogyan szabályozta II. József és II. Lipót a közhivatal viselést, figyelemmel a
decretális esküre is? (4p.)
Ismertesse II. Józsefnek és II. Lipótnak a vegyes házasságokból származó
gyermekek vallására vonatkozó szabályozását! (4p.)
Mutassa be az áttérések szabályait I. Ferenc uralkodása idején! (4p.)
Hogyan szabályozták a vegyes házasságok megkötését 1844-ben? (1p.)
Hogyan rendelkeztek az 1848-as áprilisi törvények a főkegyúri jogról, a tizedről,
valamint a törvényesen bevett vallásfelekezetek egymás közötti viszonyáról? (5p.)
Röviden jellemezze az egyházak viszonyulását az 1848/49-es forradalom és
szabadságharc ügyéhez! (3p.)
Röviden mutassa be a neoabszolutizmus időszakában a protestáns egyházak
helyzetét! (4p.)
Sorolja fel az 1894-95-ös egyházpolitikai törvényeket szabályozásuk tárgya
szerint! (5p.)
Mutassa be a dualizmus időszakában kialakult felekezeti rendszert! (5p.)
Röviden jellemezze az egyházak szerepét a Horthy-korszakban! (3p.)
Röviden mutassa be a rendszerváltozás fontosabb egyházpolitikai döntéseit! (2p.)
Az 1990. évi IV. törvény alapján hány természetes személy alapíthatott egyházat
Magyarországon? (1p.)

Esszékérdések: (15-15p.)
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Mutassa be Pázmány Péternek a hazai ellenreformációban betöltött szerepét!
Jellemezze a Habsburg udvar egyházpolitikáját a Rákóczi-szabadságharcot
követően Mária Terézia uralkodásával bezárólag!
Mutassa be a protestáns egyházak helyzetét II. József uralkodását követően I.
Ferenc uralkodásával bezárólag!
Jellemezze részletesen a II. világháborút követő egyházpolitikát!

