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Dr. Dolhai Lajos
teológiai tanár
laudációja
Dolhai Lajos tagtársunk 1952-ben született a Szabolcs-megyei Ajakon. 1977-ben szentelték
pappá az Egri Főegyházmegye szolgálatára. Teológiai doktorátust szerzett a Budapesti
Hittudományi akadémián 1978-ban. Ezután két évig Rómában tanult a Szent Anzelm
Egyetemen, ahol szaklicencia fokozatot szerzett szentségtani-liturgikus témakörben. A
teológiai PhD fokozatot 1997-ben nyerte el, majd 2002-ben habilitált doktor lett a PPKE
HTK-on. 2009. óta ugyanott a Liturgika és Lelkipásztorkodástani tanszéken egyetemi
magántanár.
1981. óta folyamatosan tanít az Egri Hittudományi Főiskolán, melynek 2008 óta mind a mai
napig rektora.
1990. októberében, mint kinevezett szakértő (auditor) részt vett a VIII. Általános Püspöki
Szinóduson.
2008-2012. között a Magyar Rektori Konferencia Hittudományi Bizottságának elnöke volt.
2007 óta a MKPK Liturgikus Bizottsága Szakértői Testületének tagja. Egyúttal a Praeconia
liturgikus szakfolyóirat szerkesztőbizottságának is tagja.
2014. óta a Vatikáni Nemzetközi Teológiai Bizottság tagja.
Jelenleg a hamarosan Magyarországon rendezendő Eucharisztikus Világkongresszus
Előkészítő Bizottságának teológus szakértője.
Kitüntetései: érseki tanácsos, c. prépost, pápai prelátus, kanonok; 2011: Pro Seminario
Agriensi emlékérem; 2012: Stephanus-díj (teológia kategóriában); 2012: „Az Eszterházy
Károly Főiskoláért” érem arany fokozata; 2014: PPKE Pázmány Plakettje.
E rövid életútból látható, hogy Dolhai professzor úr papi élete főleg a papneveléssel és a szent
tudományok művelésével eljegyzett.
Ha rövid szemlét tartunk Dolhai professzor úr művei között, elsősorban talán a növendékeit
kellene említenünk (ő a legöregebb elöljáró és papnevelő az országban, hiszen 37 éve oktat és
nevel az egri szemináriumban), mert bár fontosak a publikációk, ám azok is csak arra valók,
hogy emberebbé, krisztusibbá tegyenek bennünket. A teológus legszebb gyermekei ugyanis a
tanítványai és csak aztán az írásai. A sok tanítvány mellett persze bőséges a publikációs lista
is: kilenc könyv, mintegy 100 tudományos cikk, számtalan ismeretterjesztő írás, főleg a
szentségtan és a liturgika területéről. Könyvei olyan témákat tárgyalnak, melyek hiányt
pótoltak és pótolnak magyarhonban. Akár az ökumenizmusról szóló munkájára, melyet már
az új ökumenikus direktórium alapján írt, akár A liturgia teológiája című írására gondolunk.
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Ugyancsak hasznos dolog volt egy könyvbe rendezni a szent rend kiszolgáltatásának
szertartását, s érthetően elmagyarázni rítusait, liturgikus szövegeit, hiszen magyarul szinte
csak így érhető el. A szentelendők ezért bizonyára nagyon hálásak. Külön említést érdemel a
Szentségek teológiája című munkája, mely tagtársunk fő művének is tekinthető, nemcsak
terjedelme, hanem még inkább tartalma miatt. Ebben a tárgykörben az utóbbi ötven évben a
magyar szerzők jeleskedtek, gondoljunk Radó Polikárp két kötetes latin nyelven írt
Enchiridion Liturgicum-ára, Cserháti József Az egyház és szentségei, vagy Gál Ferenc: Az
egyház kegyelmi rendje, végül Gánóczy Sándor Bevezetés a katolikus szentségtanba című
műveire. Méltán sorakozik immár e kiváló munkák között Dolhai professzor szentségtana is.
Éspedig azért, mert sokoldalúan és árnyaltan taglalja a szentségek krisztusi alapításának
kérdését, szerves egységben tárgyalja a dogmatikai és a liturgikus szempontokat, nem felejti a
kérdés kánonjogi és lelkipásztori dimenzióit sem. Figyelembe veszi az újabb tanítóhivatali
megnyilatkozásokat is. Nagyon alapos szakirodalmi háttérismeret segítette a különböző vitás
kérdések kiegyensúlyozott elemzésében, értékelésében. Mindemellett az egyházi felsőoktatás
világában jól tanítható és tanulható tankönyv is. Végül egy szakfordítását említeném, mely
szintén hiánypótló munka: Burkhard Neunheuser OSB: Liturgiatörténet egyház- és
kultúrtörténeti megközelítésben.
A fenti érdemek alapján méltán választotta Dolhai Lajos rektor urat tagjai közé a Szent István
Tudományos Akadémia; már csak a most következő székfoglaló előadása van hátra, s
tagtársunk teljes jogú tagja lesz Akadémiánknak. Isten hozta őt közöttünk!
Budapest, 2018. április 9.
Dr. Kuminetz Géza
a Szent István Tudományos Akadémia
Hittudományi és Filozófiai Osztályának elnöke

