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Latnbert
Ehrlich pr er ok slov enske g a
naro da, l<atere avtor je
]anez |uhant, ie izsla v
sozaloZbi Mohorieve
druäbe v Celovcu, Celjske
Mohorjeve druäbe,
Gori5ke Mohorjeve :

druZbe, Teoloöke fakultete
v Ljubljani ter DruStva
Zdruäeniob Lipi sprave in
je celovit prikaz Ehrlichove
osebnosti in njegovega
vsestransko bogatega
delovanja v Cerkvi in-druibi-
na KoroSkem in v,Sloveniji.
Lambert Ehrlich, katoli5ki
duhovnik in profesor (rojen
18. 9. 1878 v Zabnicah v
Kanalski dolini, umorjen
26. 5. rg 4z v Ljubljani), po
svojem pomenu, vlogi in
dejavnosti preka5a vedino
slovenskih rojakov, öeprav
je njegov lik, äal, 5e danes
skoraj neznan. Govorimo
o eni najbolj prepriöljivih
strate5kih drZavni5kih
osebnosti med Slovencl.
Po osnormi Soli v Zabnicah
je obiskoval gimnazijo v
Celovcu in tam maturiral,
konöal Studij teologije z
doktoratom v Innsbrucku
in se izpopolnjeval 5e v
Rimu, Parizu in O>dordu.
Leta rgoz je postal
duhovnik krSke ökofije na
avstrijskem Koroökem,

Teolo$ke fakuheteter

ffiI

delovalkot kaplan in
tajnikSkofa Kahnain
od letargro predaval
filozofijo in osnorrno-
teologijo v tamkajsnjem
semeni5öu. Kot du5a
katoli5kega duhormega
gibanja j e usmerjal veöino
du5nopastirskih, kulturnih
in socialno-politiönih
pobud'med Slovenci in
celo nemöko govoreöimi
Avstriici na Koro5kem.
'Bil je ölan Milesove
komisije za razmejitev
Koro5ke, napariöki
mirormi konferenci pa je
bil izvedenec za KoroSko in
deloval.kot usmerjevalec
jugoslovanske delegaclje
v prizadevanjih za
uveljavljanje pravic
Slovencev in Hrvatov.
Dne r. maja tgzz je
postal redni profesor za
primerjalno veroslovje na
Teolo5ki fakulteti Univerze
v-Ljubljani in bil trikrat
njen dekan. Po strokorrnih
ocenah specialistov je bil
vrhunski znanstvenik,
predavatelj, strokovnjak
za verstva, etnologijo,
misiologijo. Dne 4. 3. Lg3t
ga je Skof Roärnan uradno
imenoval za Studentskega
duhovnika. Zavzeto,
nesebiöno in predvsem
premiöIjeno je spodbujal
ötudente.( tedaj'akademsko

1l

I
(

tprercka slovm,skega lrarcda
mladino)k dejavnernu
kr5öanskemu druäbenemu
äivljenju.
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Moö sta mu dajali äiva vera,
preverjena v molitvi in
dosledni askezi, in globoka
ljubezen do vsakega
öloveka. Klical je k redu,
druäbeni praviönosti in
spoStovanj u dostojanswa
vsakega öloveka.
Svoje odloöno
nasprotovanje
italijanskemu in
komunistiönemu zatiranju
v svoji Spom enici ltalij anom
je plaöal z äivljenjem, ko so
ga s Studentom.Vilctorjem
R.ojicem pred njegovim
Cirilovim domom po ukazu
Edvarda Kardelja in Borisa
Kidriöa ustrelili atentatorji,
organizirani kot tajna

varnostno-obve5öevälna .,

sluäba komunistov (VOs).

O ovtorlu
Janez fuhant, ki je tudi
na5 dolgoletni eenjeni
sodelavec, roj. t947, ie
Studiral v Innsbrucku
filozofijo in teologijo ter
dosegel mag. filozofije in
teologije ter dr, filozofije. V
duhovnika je bil posveöen
leta t97 4 in je deloval kot
kaplan, bd leta rgZ8 je bil
predavatelj., od. tg g 4 pa
redni profesor na Teoloöki 

'

fakulteti, leta r99z spet
vldjuöeni vUniverzo v
Ljubljani, bil njen dekan v
zahtevnem vkliuöevalnem
obdobju (rgg4-gg),
vodjaveö projeltov in
raziskovalnih programov;
predaval je doma in v tujini.
Osebna bibliografija obsega
preko rooo enot od tega
tf hnjig. Je hiSni duhovnik
sester karmeliöankv
Sori. Leta zoo ü, je prejel
Leopold Kunschak-Preis
avstrij ske ga zdrutenja za
druZbeno misel za etiöni
prispevek k demokratizaciji
srednje Ewope in leta 2oo8
Zoisovo priznanje RS za
prispevek k antropologiji
in etiki; od.l; zorz je redni
ölan Ewopske Akademije
znanosti in umetnosti v
Salzburgu.
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Ibmorrqdnä liudstrra nas lahko nil@ .*
S 5" strani

Ailöasndoöosapofrlflete
vLimo,$ertfuüvai
oöe.Obßla$etßpattfü
sktpnosti v Arrilih. Peru

vse nivoje druäbe. Potem
so,tu, 5e prestopniSwo in
pomanjkanjevamosti
drZavljanov, pomanjkanje

wednotah.
7*Iosrnas jedotolmila,
da revni otro ci lz Shinip a
molijo zaranne inlaöne

Inlrrillo jim.lahlto
pomagamo?

Na veliko naöinov,
duhormo, materialno ali
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