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Težave in pasti tranzicijske pravičnosti -  
Lambert Ehrlich, Marko Natlačen in Ivan Rejec

Spremna beseda
Govorimo o značilnih primerih treh ljudi in njihovih usod spričo terorja to-

talitarnih sistemov in posebno revolucije na Slovenskem. Njihova človeško tra-
gična usoda je v določenem smislu usoda številnih, ki so bili preganjani in so 
trpeli pod vojnim in revolucionarnim nasiljem. Čeprav Ivan Rejec ni bil mučenec 
kot prva dva, je bil deležen preganjanja ter nasilnega izgona v srednjo Italijo s 
strani fašistov, prav tako ga je preganjal komunistični režim. V skrajnosti časov 
so Ehrlich, Natlačen in Rejec primer človeških usod v kolesju vojn in revolucije. 
Vsi trije pa so bili tudi osebni vzorniki Mirku Kovaču in se je zaradi te bližine do 
njih – vsi so povezani tudi s Primorsko in ozemljem zasedenim po Italiji - zavzel 
za obujanje njihovega spomina. Osebno je pripomogel, da smo njihovemu spo-
minu s postavitvijo spomenikov in z javnimi spominskimi slovesnostmi razširili 
pota v slovensko javnost; podobno kot smo se tudi na Teološki fakulteti zavzeli 
za našega profesorja dr. Lamberta Ehrlicha, ki ima že prvi med profesorji Teo-
loške fakultete Univerze v Ljubljani spomenik na fakultetnem poslopju. Vsako 
leto imamo na fakulteti tudi spominsko svečanost na obletnico umora (26. maja 
1942). O njem je potekal simpozij v okviru Slovenske teološke akademije v Rimu 
in Teološke fakultete UL, Inštituta za zgodovino Cerkve in leta 2001 pri Mohorje-
vi družbi je izšel zbornik znanstvenih prispevkov 25 avtorjev. Razen tega je veliko 
člankov in razprav o njem napisanih v zdomstvu; vedno več tudi že v svobodni 
Sloveniji. Podpisani pripravljam obširno biografijo o njem. Na vztrajno prizade-
vanje Mirka Kovača je Inštitut za novejšo zgodovino pripravil posvet in leta 2012 
izdal monografijo Marko Natlačen (1886-1942) v zgodovinskem dogajanju. Nje-
gov spomenik od 2016 stoji ob spomeniku mučencev pri cerkvi Vseh svetih na 
Žalah. O Ivanu Rejcu imamo diplomsko delo duhovnika Marjana Škvarča, nje-
gov spomenik stoji ob cerkvi na Vipavskem Križu. Zadnja krona teh prizadevanj 
je postavitev spomenika dr. Ehrlichu 18. septembra 2018 na Žalah, tudi na pro-
čelju spomenika žrtvam revolucije na Žalah, kjer je že spomenik dr. Natlačenu. 

Proces sprave in obujanja izbrisanih v družbeni in osebni spomin je zahteven 
in dolgoročen. Številni se kot Mirko Kovač tega dobro zavedamo, zato vztrajamo 
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v prizadevanju, da bi tem trem in ostalim izbrisanim velikanom slovenskega na-
roda ter neštevilni množici zamolčanih vrnili dostojanstvo in mesto, ki jim pri-
pada. To so prizadevanja, kot se zdi ne tako številnih; saj celo poklicne državne 
ustanove kot je Komisija Vlade RS za reševanje vprašanj prikritih grobišč ali celo 
Študijski center za narodno spravo dajo vtis, da jim ne gre za zamolčane žrtve 
ter ureditev in vključitev njihovih interesov. Torej interes zagretih in zavzetih 
spremlja zavest brezpogojnega iskanja zgodovinske resnice ter prepričanje, da je 
zavezanost objektivni resnici naša človeška in državljanska dolžnost. Spodbujajo 
nas utemeljeno človeško prepričanje oziroma upanje in vera, da se ta umestitev v 
objektivni slovenski spomin, čeprav počasi, a vendar le dogaja. Danes smo kljub 
tridesetim letom samostojne države Slovenije v marsikaterem oziru še na začetku 
te poti. A zavedamo se, da resnični človeški procesi potekajo nenasilno, počasi 
in vendarle vztrajno. Umestitev zamolčanih v slovenski javni spomin in tudi v 
osebni spomin slovenskih državljanov se srečuje s številnimi ovirami. Izvirajo iz 
usedlin totalitarnega sistema, ki je dolgo in vztrajno brisal temelje demokratič-
nosti in neodvisnosti in nasilno odstranjeval sledi krščanskega in humanistične-
ga v našem izročilu. Tem izročilom zavezani in dosledni ljudje pa so bili še pose-
bej tarča nasilnega izbrisa: fizične likvidacije, odstranjevanja vseh njihovih del in 
ostalih njihovih zgodovinskih sledov. Najbolj so bili izpostavljeni vidni krščanski 
kulturni in politični delavci. Med njimi izstopajo ravno Ehrlich, Natlačen in Re-
jec. Zato tudi postkomunistična tranzicijska javnost oziroma mediji zavirajo naša 
prizadevanja in uveljavljanja rehabilitacije zamolčanih oziroma nasprotujejo pri-
zadevanju, da jih spet prikličemo v javni spomin.

O postavitvi Ehrlichovega doprsnega kipa na Teološki fakulteti 26. maja 2002 
in na Žalah 18. septembra 2018 javni mediji v Sloveniji niso poročali. Prav tako 
isti niso poročali o postavitvi spomenika ostalima dvema katoliškim možema. 
Postavljavci spomenika so se pri vseh treh srečali z nasprotovanjem pri posta-
vitvi spomenikov. Ehrlich in Natlačen sta bila po letu 1945 nasilno izkopana in 
izbrisana iz groba, njuni trupli pa vrženi neznano kam. Tudi napis ob kraju Ehr-
lichovega umora je povojna komunistična oblast po letu 1945 odstranila. Prav 
tako so odstranili križ, ki je spominjal na njegov umor in je bil postavljen ob 
osamosvojitvi Slovenije. 

Mirko Kovač se je zavzel za postavitev spomenika banu dr. Marku Natlačenu v 
njegovih rodnih Mančah, a je tik pred slovesnostjo postavitev preprečil član ZB. 
Tako je bila predstavitev spomenika začasna s slovesno sveto mašo v Logu pri 
Vipavi in sicer ob 65 letnici umora 13. oktobra 2007. Potem je spomenik domo-
val pri Mirku Kovaču v Lokavcu pri Ajdovščini. Končno je spomenik novembra 
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2016 dobil svojo sedanje mesto ob 1218 žrtvah komunističnega nasilja v Ljubljani 
na Žalah, postavljenim leta 1997. 

Že na prelomu stoletja se je Mirko Kovač ukvarjal s pomembnim svetniškim 
duhovnikom Ivanom Rejcem, rojenim 11. septembra 1878 v Šebreljah, dolgole-
tnim župnikom v Sv. Križu na Vipavskem. Ko so svetniki ajdovske občine prei-
menovali Vipavski Križ v Sveti Križ, ko so volivci le z 1% večine na referendum 
zadržali ime, ki ga je komunistična oblast ustoličila leta 1955. Mirko Kovač s je 
čutil prizadetega, stopil je do župnika p. Pavla z idejo o postavitvi svetniškega 
duhovnika Ivana Rejca k župnijski cerkvi. Od leta 2002 stoji doprsni kip Ivanu 
Rejcu ob cerkvi. Dogodka ni nihče oviral, celo ajdovska občina je znatno prispe-
vala k postavitvi. Oblast pa tudi ljudje pa so vedeli le za nasilje fašistov ne pa tudi 
komunistov. Rejec je bil Mirku Kovaču tako pri srcu, ker je bil njegov profesor v 
gimnaziji semenišča v Gorici.

Ob prizadevanjih za postavitev spomenikov se je pokazalo, kako se je določeni 
pod vlivom Združenja zveze borcev del prebivalstva upiral postavljanju spome-
nikov ljudem, ki so jih pobili njihovi ideološki predniki. Dvolično in nepravič-
no vlogo so pogosto igrali tudi določeni mediji. Mladina je npr. ob postavitvi 
spomenika na Teološki fakulteti objavila dvoje sramotilnih pisanj, ki jih ne bi 
bilo vredno omenjati, če ne bi jasno izražali, da gre za sistematično delo agitpro-
povske ideologije Zdenka Roterja in Nika Toša, ki služi sedanjim oblastnikom za 
izdelavo ustrezne propagande, s katero se pokrivajo resnični problemi tranzicij-
ske družbe in težnjo, da bi takšna politična taktika čim dlje podaljšala vladanje 
postkomunističnim tranzicijskim veljakom. Taka pisanja še naprej jemljejo člo-
vekovo dostojanstvo njim, ki jih je na isti propagandističen način (do nedavna 
so bili to tudi isti ljudje) jemal komunistični režim. Zato je zanimivo, da so v 
omenjenem članku o postavitvi spomenika Ehrlichu na TF v sporočilnem Mladi-
ninem pamfletu navedeni kot navzoči Andrej Bajuk, Anton Drobnič, Jože Bernik 
in Vinko Levstik, ne pa tudi takratni rektor univerze Jože Mencinger. Prav tako 
je povedna slika, ki kaže nadškofa, ki pod zastavami blagoslavlja doprsni kip. Še 
bolj potrjuje to politično motiviranost vključitev dežurnega režimskega sociolo-
ga Marjana Smerketa. Slučaj ali ne, da ga časopis na drugi strani intervjuja prika-
zuje tudi zakritega, kar nas spominja na maskirane vosovske rablje. Zanimivo pa 
je tudi, da katoliški list Družina, ki edini poroča o dogodku, tudi ni izpostavil s 
sliko navzočnosti rektorja Mencingerja niti ga izrecno ne omenja, da je bil navzoč 
ob blagoslovu kipa.

Vse to zelo veliko pove o zahtevnosti vračanja zabrisanega spomina žrtvam 
komunističnega nasilja v slovensko zavest in s tem povezano borbo za razlago 
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omenjene krute zgodovine. Slovenska nacionalna televizija ima velike težave ob 
predvajanju oddaj Pričevalci novinarja dr. Jožeta Možine, v katerih se ljudje spo-
minjajo revolucionarnega dogajanja in pomagajo odstirati temine prikrite krute 
zgodovine. Kot smo že večkrat poudarili, naši pokončni krščanski možje nima-
jo še mesta v vzgojnih in izobraževalnih procesih ali so njihove vloge še vedno 
ideološko negativistične in propagandistične. Gre pa za izjemno zahtevni čas in 
odločitve, pred katere smo postavljeni kristjani in vsi ljudje. Ne glede na moč 
izziva, ki so ga kristjani doživljali med vojno in revolucijo, pa je zapletenost kr-
ščanskega življenja in odločanja tudi danes velika, še posebej, če verujemo Jezu-
sovi besedi: »Ne bojte se tistih, ki umorijo telo, duše pa ne morejo umoriti; bojte 
se marveč tistega, ki more dušo in telo v pekel pogubiti.« (Mt. 10, 28). Če so se 
med vojno pobijala telesa, pri marsikaterem kristjanu in duhovniku takrat lahko 
govorimo o čistih dušah, čeprav si seveda ne smemo delati utvar o vsenavzoč-
nosti pravičnosti, poštenja in dobrote pri kristjanih. Vendar so te vrednote takrat 
brez pomisleka veljale kot vodilo delovanja, čeprav tudi vsi kristjani niso dosegali 
standardov takega ravnanja. Ravno tisti, ki pa so s srcem in dušo živeli iz vere 
in krščanskih korenin, so postali tarča revolucionarjev. Prevratniki so zavestno 
rušili svet krščanskih vrednot in postavljali človeka in njegov dosedanji svet na 
glavo. Zaradi logike komunistične revolucije pa je tudi med verne kristjane v času 
bivšega sistema polagoma prodirala miselnost, da je vse dobro in da ni nobe-
nih pravil in meril. Komunizem je namreč nasilno uveljavljal na glavo obrnjena 
pravila, se pravi vzpostavljal nasilje, teror, samovoljo, laž, ubijanje, kraja itd. kot 
pravila družbenega obnašanja, kar se je širilo v zavest vseh državljanov. Tak obrat 
družbenih vrednot je pospeševal še razvoj pozunanjene moderne potrošniške 
družbe. Tudi izven komunističnih držav se je spričo tega razvoja uveljavljala na-
silna tekmovalnost kot osnovno pravilo družbenega življenja. Vsak naj bi bil v 
prizadevanju za svoje pravice prepuščen samemu sebi, družba sicer zagotavlja 
formalne okvire, a manjka zavzetosti za njihovo uveljavitev. Ta zavzetost je zara-
di razvrednotenja v bivšem sistemu še toliko težja v tranziciji. Vsakdo naj bi se 
brigal predvsem zase – tako uči liberalno in postmoderno vodilo, po katerem vse 
gre. Komur se bolj posreči, ta bo pač prišel bolj naprej. Ta merila danes bolj mo-
rijo duše kot telesa, seveda pa se ob tem dogaja, da so tudi naša telesa ne le duše 
vedno bolj bolne. V postkomunističnih družbah se je praznina vrednostnih pod-
lag, ki jo je nasilno uvajal bivši sistem, povezala v vsej silovitosti. Povezala se je s 
postmodernimi, potrošniško-tekmovalnimi prvinami, ki ne spodbujajo vredno-
stnih temeljev. Družbam v tranziciji zato bolj kot tistim z ustaljeno demokracijo 
manjka vrednostnih podlag, da bi jih lahko uvajali v vzgojnih, zakonodajnih in 
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administrativnih procesih. Vse to zelo otežuje rehabilitacijo žrtev bivšega siste-
ma in popolno spoštovanje temeljnih človekovih pravic posebno pri zamolčanih 
žrtvah polpreteklosti.

Moderni misleci na Zahodu sicer opozarjajo, da moramo kot poudarjajo že 
antični filozofi (npr. Aristotel) gojiti kreposti, če hočemo, da bo družba ustrezno 
delovala. Sami družbeni procesi ne morejo teči le sami po sebi zgolj po zakono-
dajnih in administrativnih pravilih, saj zahtevajo vzgojene in krepostne, tj. resni-
coljubne, pravične, poštene in za skupno dobro zavzete ljudi, ki bodo zakone in 
pravila vestno izpolnjevali kot svojo človeško dolžnost do sebe in drugih. Skratka 
morajo biti dobri in krepostni ljudje, sicer bodo skušali na različne načine zaobiti 
pravila in delati le sebi v prid, zanemarjali pa bodo dobro drugih in celotne skup-
nosti. Takšno je bilo do nedavna krščansko razmišljanje, ki je spodbujalo miro-
ljubne, nerevolucionarne družbeno-politične procese, ki so gradile razvoj zrelih, 
krepostnih in poštenih ljudi. Tudi v naši družbi smo imeli take ljudi kot so bili 
Janez Evangelist Krek, Ivan Cankar, Aleš Ušeničnik, Rudolf Maister, Anton Koro-
šec, Andrej Gosar, Lambert Ehrlich, Marko Natlačen, Filip Terčelj Ivan Rejec in 
številni drugi, ki so delovali in umirali za svoj narod. Vsi so rasli iz teh krščanskih 
demokratičnih temeljev ter se zavzemali za njihovo miroljubno uveljavljanje v 
osebnem in družbenem življenju. Komunisti so ta svet skušali odstraniti iz oseb-
ne in družbene zavesti, kar je imelo strahotne posledice v zgodovini vseh naro-
dov, ki so jih zajele njihove revolucionarne metode. Omenjeni možje ter številni 
drugi možje in žene so se v imenu krščanstva in v prizadevanju za svobodo in 
normalni razvoj človeka uprli tem modernim totalitarnim metodam fašizma, na-
cizma in komunizma in zato doživeli preganjanja ali so bili umorjeni. Obujanje 
njihovega spomina in uveljavljanje njihovega življenja in dela med nami pome-
ni vzpostavljanje temeljnih vrednot, iz katerih bo lahko tudi danes živel človek. 
Omenjeni so te vrednote gojili v veri v Jezusa Kristusa in v sodelovanju celotne 
Cerkve, vse krščanske skupnosti. Ali bo to tudi danes mogoče, ostaja odprto. Brez 
dvoma pa so ti ideali pristni človeški ideali in vrednote. Ali jih bomo razvijali 
zgolj v človeškem strpnem dialogu in medsebojni vzajemnosti ali pa bomo zato 
morali poživiti tudi vero med nami, bo pokazala prihodnost. Omenjeni priče-
valci so v pokončni drži vztrajali in vzdržali tudi v najtežjih okoliščinah ter v 
veri v Boga ostali zvesti krščanskemu izročilu do nasilne smrti. Prepričani smo, 
da je to njihovo pričevanje pomembno, saj njihova žrtev napaja človeški proces 
sodelovanja in graditve skupne blaginje tudi danes. Zato nam ljudje ki so živeli 
in umirali za te vrednote veliko pomenijo in želimo, da bi se njihov zgled in prip-
rošnja uveljavljala tudi danes med nami. Zato kličemo v slovensko zavest njihovo 
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pričevanje kot pomoč za boljše življenje med nami. Posebej se tu spominjamo 
Ehrlicha, Natlačena in Rejca, ki jim je posvetil svojo pozornost tudi Mirko Kovač. 

Pričujoče delo dokumentira njegova prizadevanja in prizadevanja številnih, 
predvsem pa vseh žrtev totalitarnih sistemov, da se bo sodelovanje s številnimi 
imenovanimi in neimenovanimi med nami krepilo in bomo oživljali njihov zgled 
krščankse odločnosti in pokončnosti. Naj se ne širijo med nami le njihovi spo-
meniki, pač pa njihov zgled nesebične vere in ljubezni do sočloveka ter njihova 
družbena zavzetost, ki naj prinaša blagoslov tudi prihodnjim rodovom. Temu je 
namenjeno tudi pričujoče delo. 

prof. dr. Janez Juhant
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Med obema svetovnima vojnama, sta bila med zavednimi Slovenci zelo opa-
zna dr. Lambert Ehrlich in dr. Marko Natlačen, oba predana slovenskemu narodu 
in katoliški Cerkvi. 

Na prelomu stoletja sem se ukvarjal s pomembnim svetniškim duhovnikom 
primorskim Slovencem Ivanom Rejcem, dolgoletnim župnikom v Sv. Križu na 
Vipavskem. Ob koncu dvajsetega stoletja, so se namreč ajdovski občinski svetniki 
odločili, da bi Vipavski Križ dobil prvotno ime Sv. Križ. Volivci pa so z 1% večine 
zadržali ime, ki ga je komunistična oblast ustoličila leta 1955. 

Tone Kralj: Portret Ivana Rejca, leta 1934. V ozadju je župnijska cerkev Sv. Križa.
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Bil sem nekoliko prizadet, po tolažbo sem stopil do takratnega župnika p. 
Pavla z idejo, da dokler ne postavimo svetnikov v župnijo ne bo »Sv. Križa«. 
Rečeno storjeno: ob župnijski cerkvi od leta 2002 stoji doprsni spomenik Iva-
nu Rejcu. Dogodka ni nihče oviral, celo ajdovska občina je znatno prispevala k 
postavitvi.

Po spomeniku Ivanu Rejcu mi je prišlo na misel, da bi pomembni Slovenec iz 
Vipavske doline, ban dr. Marko Natlačen, tudi lahko dobil spomenik. Stvari so se 
zapletle. Tako je do postavitve prišlo šele novembra leta 2016 na Žalah. Ob sveča-
ni postavitvi kipa banu dr. Marku Natlačenu se je porodila misel, da bi poleg dr. 
Natlačena spadal še spomenik svetniškemu duhovniku dr. Lambertu Ehrlichu. 
Vsi trije imenovani spadajo po kraju rojstva v zahodni del Slovenskega ozemlja, 
ki je po prvi svetovni vojni prešel pod italijansko oblast. Najstarejši, Ivan Rejec 
je bil rojen 11. septembra 1878 v Šebreljah, Lambert Ehrlich je bil teden mlajši, 
rojen 18. septembra 1878 v Žabnicah in Marko Natlačen je bil rojen 24. aprila 
1889 v Mančah.

Da bi bili ljudje obveščeni o svetniškem duhovniku Ivanu Rejcu, sem se pot-
rudil in napisal priložnostno knjižico in zaprosil za predgovor Mons. Franceta 
Kralja, župnika na Slapu. Odkril sem tudi diplomsko nalogo duhovnika Marjana 
Škvarča z naslovom »Socialno delo Ivana Rejca« s predgovorom mentorja dr. Iva-
na J. Štuheca. Oba sta mi s svojim pisanjem potrdila, da sem na pravi poti.

S prihodom Italije v naše kraje je bila primorska duhovščina spričo ogrože-
nosti prisiljena vzpostaviti versko in narodno obrambo v organizaciji »Zbora 
svečenikov svetega Pavla«. Ivan Rejec se je v to gibanje vključil z vso odgovor-
nostjo in od vsega začetka nesporno veljal za vodilnega katoliškega ideologa. Bil 
je tudi urednik Zbora svečenikov svetega Pavla in v njem objavljal obstoječe ide-
ologije, ki so bile v glavnem nasprotne krščanstvu. Napisal je znamenit odgovor 
liberalnemu časopisu »Edinost« glede pobijanja ljudi za dosego ciljev:

Jasna beseda
Sobratje! »Edinost« je dne 11. avgusta t. l. prinesla repliko na nek članek »Go-

riške Straže«, ki je iz krščanskega nravnega stališča obsojal vsak atentat kot zločin.
»Edinost« pa v tej svoji repliki razločuje dvoje vrste atentatorjev na človeško 

življenje in premoženje. Prvi so idealisti, ki vrše svoja dejanja iz idealizma drugi pa 
iz sovraštva. Prvi atentatorji so hvale in slave vredni ter »mučeniki« oni šele drugi 
so zločinci.

To je slovesen nauk »Edinosti«. Krščanski princip pa je tale:
Razločujemo dvoje vrste ljudi: hudodelce in pravične:
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a) Hudodelca kaznovati ima pravico samo javna, priznana oblast. In to pod 
temi pogoji,
1) da je bil zločin res težak,
2) da je dotičnik res izvršil in 
3) da je zločin sodnijsko ugotovljen.
Vsako drugo kaznovanje zločinca je nov zločin.

b) Pravičnega direktno umoriti ni nikdar dovoljeno.
To je krščanski nauk o atentatih! Zato pa ugotavljamo sledeče:
»Edinost je po paktu priznanem meseca maja 1920. kršila svojo dolžnost, ker 

piše protikrščansko.
»Edinost« imenuje pisca »Goriške Straže« zakotnega mazača. Mi pa ugotavlja-

mo, da je pisec »Stražnega« članka eden najagilnejših istrskih kulturnih delavcev 
– posebno na polju zadružništva in do zdaj tudi upoštevan dopisnik »Edinosti« 
same. Zaključujemo: »Edinost« piše proti temeljem krščanske morale in imenuje 
sogovornike te morale zakotne mazače. Sobratje, izvajajte posledice!

Leto 1923, Zbor svečenikov sv. Pavla

Evangelij po Luku
V primeru, da je neka država napadena od močnejše države, nam daje napotilo 

evangelist Luka. Druga svetovna vojna je zahtevala ogromno žrtev. Nobeden od 
treh totalitarnih režimov ni upošteval ne prvega in ne drugega navodila.

»Ali: kateri kralj, ki gre na vojsko proti drugemu kralju, ne bo prej sedel in se pos-
vetoval, ali se more z deset tisoč možmi postaviti po robu njemu, ki prihaja nadenj z 
dvajset tisoči? Če se ne more, pošlje poslanstvo, ko je on še daleč, in sprašuje, kakšni 
so pogoji za mir.« (Lk 14, 31-32)

Ban dr. Marko Natlačen je s »consulto« upošteval Lukovo napotilo, a komu-
nistična OF je zahtevala takojšen upor proti okupatorju. Dr. Marka Natlačena je 
smatrala za slabiča in reakcionarja, ker uporablja izraze kot so: »da ni še časa za 
to, da je škoda žrtev itd.« Tako je OF namesto na okupatorja začela streljati na 
Slovence in kar je najhuje, ob koncu vojne še izvedla pravi genocid. Dr. Ehrlich in 
dr. Natlačen sta bila zahrbtno umorjena od VOS-a, prvi že na pomlad, drugi pa 
na jesen leta 1942, z ciničnim izgovorom, da je to zahteval narod!
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Hodil po zemlji sem naši …
Pozdravljena, bela Ljubljana! Ti srce‘, središče in ponos slovenskega naroda, 

sedež cerkvene in svetne oblasti, mesto najrazličnejših šol, vir izobrazbe, sloven-
ske umetnosti in znanosti. Mati, prestolnica si slovenskih otrok. Že nas pozdrav-
lja iz daljave tvoj starodavni grad, že se nam smehljajo zvoniki cerkve sv. Petra, sv. 
Jožefa, Srca Jezusovega, Marijinega oznanjenja. Že se dvigata pred nami zvonika 
stolne cerkve sv. Nikolaja, ki hrani milostno podobo Marije Pomagaj z Brezij. 
Tam v daljavi pa žari kakor bela kakor bela golobica, ožarjena v soncu, Marijina 
cerkev na Rožniku. Bela Ljubljana! Kako si lepa v sončnem jutru! Podobna si 
nevesti na poročni dan.

Toda kaj vidimo? Na tvoji obleki so krvavi madeži. Na tvojih ulicah so vzklili 
krvavi cvetovi.

Ž u p n i k  L e i l e r. Že v prvi mladosti si ga sprejela pod svoj krov. Živel je v 
Marijanišču kot sirota. Delila si mu zaklade vzgoje in izobrazbe. Postal je duhov-
nik. V zadnjem času je bil spet tvoj gost. Padel je zločinski strel – rekli so, da po 
pomoti – in po več mesecih trpljenja je Leiler izkrvavel. V prvem dihu pomladi 
1942 pa ga je zagrnil grob.

D r.  L a m b e r t  E h r l i c h , apostol Ljubljane, znanstvenik, učitelj bogoslov-
cev, ljubitelj ubogih in trpečih! Pred smrtjo je govoril o mučeništvu. Po božji volji 
je postal sam mučenik. Zastal mu je korak, utihnila je njegova beseda, njegov duh 
pa živi. Iz groba nam zdaj govori: »Slovenci! Bratje in sestre! Ljubite sveto vero in 
materino besedo, kakor sem ju ljubil jaz. Sveta vera bodi vam luč, materina bese-
da pa ključ do zveličavne omike! Ker sem branil sveto vero in materino besedo, 
sem padel kot žrtev brezbožnega komunizma.«

D r.  M a r k o  N a t l a č e n , slovenski ban, cvet vipavske doline, predstavnik 
oblasti, varuh reda in miru, mož pravičnosti in ljubezni. Ljubil si slovensko do-
movino, z dobrotami obsipal Ljubljano, pa te ni hotela razumeti. K tebi smo priš-
li, da ti potožimo svoje gorje in te prosimo pomoči. Že smo pred stanovanjem. 
Vstopimo. Toda ali vidimo prav? Ali je to mogoče? V krvi leži mož, ki je bil v 
strašnih dneh upanje naroda. Slovenska brezbožna roka ga je umorila. Jokaj, nes-
rečna domovina! Izgubila si sina, ki te je ljubil, zate delal in trpel.
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Ljubljana, vrt krvavih cvetov! Pila si nedolžno kri Ivana Šlegla. 17. decembra 
1941 je prišel v Gasilsko ulico 5 neznanec, oblečen v poštarja. Ko je prestopil prag 
stanovanja, je nameril nanj samokres. Šestdesetletna mati je planila pred sina in 
ga branila. Zločinec pa je na obe žrtvi oddal pet strelov. Mati in tridesetletni sin 
sta izkrvavela. Zločinski val brezbožnih napadov se je sprožil. Začeli so padati 
ljudje, ki so zvesto služili narodu. Padli so Emer, Rojic, Praprotnik, Kikelj, Župec, 
Peršuh, Majdič, Kukovič in še drugi. Nad petdeset zločinskih napadov je bilo 
samo v Ljubljani. Tvojo zemljo, Ljubljana, je napajala tudi kri talcev, večinoma 
nedolžnih žrtev. Velika množica jih je. Več sto jih počiva na pokopališču pri Sv. 
Križu. Itd. itd. Dandanes se ocenjuje, da Slovenijo pokriva šesto grobišč.

Po koncu aprila 1945. se je druga svetovna vojna bližala koncu, tako da je Slo-
venija dobila nekaj dni pred kocem 5. maja 1945 vlado v Ajdovščini (Ustanovitelji 
tako zvane prve Slovenske vlade, so bili vsi člani OF, na katero sem slučajno prišel 
tudi jaz s partizanskim kamijonom iz slovenske goriške druge gimnazije. V pri-
čakovanju miru se je pobijanje nasprotnikov OF nadaljevalo še nekaj mesecev. Po 
končani moriji se je odprl »Goli Otok«, katerega je bil deležen tudi moj direktor.

Ustanovitelji tako zvane prve slovenske vlade 5. maja 1945 v Ajdovščini  
(pravilneje bi bilo vlada Osvobodilne fronte)
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Dr. Lambert Ehrlich
Dne 25. maja 1942 je pod komunističnimi streli padel v Streliški ulici v Lju-

bljani vseučiliški profesor dr. Lambert Ehrlich. Bil je dolgo vrsto let odličen od-
bornik in navdušen sodelavec Mohorjeve družbe, zato se ga tudi Koledar s spo-
štovanjem spominja.

Lambert Ehrlich se je rodil 18. septembra 1878 v Žabnicah na Koroškem. Po 
dovršeni gimnaziji v Celovcu je študiral bogoslov-
je znanosti v Innsbrucku in v Rimu, služboval kot 
duhovnik do l. 1910, ko je bil imenovan za pro-
fesorja na bogoslovnem učilišču v Celovcu in po 
nekajletnem bivanju v tujini postal l. 1922 profesor 
bogoslovja na vseučilišču v Ljubljani. Kjer koli je 
živel in deloval, povsod je profesor Ehrlich zapustil 
zgled vzornega človeka in duhovnika, navdu-
šenega borca za svoj narod in velikega aposto-
la božjega kraljestva na zemlji.

Bil je dober človek, ki je povsod samo dobrote 
delil, naj bo mladim dijakom ali služkinjam, aka-
demikom ali skritim revežem. Koliko jih je rešil za 
čas in večnost! Ljubezen je postala še večja, ko je z 
njo iskal božje slave in zveličanja neumrljivih duš. Sam je živel svetniško svojemu 
Bogu, za isto je hotel pridobiti tudi druge. Bil je duhovnik v polnem pomenu be-
sede: kot tak je učil, kot tak delil božje milosti in le kot tak vodil tiste, ki so mu bili 
izročeni, najbolj pa mlade akademike »Stražarje«. Njegov duhovniški lik bo ostal 
večno lep; še pozni rodovi se bodo od njega učili, kakšna mora biti duhovniška 
osebnost, »drugi Kristus« med slovenskim narodom.

Ker je tekla dr. Lambertu Ehrlichu zibelka v staroslavni koroški zemlji, ni nik-
dar pozabil na pravice svojega malega slovenskega naroda do zemlje in do življe-
nja in jih še manj zatajil. Velik stražar je stopil v borbo za svoj narod doma in v 
inozemstvu, branil ga je na svetovnih konferencah kakor na božjepotnih gričih, 
kjer je svojo mladino navduševal za svetlo poslanstvo in bodočnost našega naro-
da. Vse, kar je bilo narodnega in za narod važnega, mu je bilo sveto: zato je pred-
vsem častil slovanske svetnike, zato s vsemi močmi podpiral Mohorjevo družbo, 
ki mu je bila na Koroškem doma.

Kar koli je Ehrlich delal iz visokih nadnaravnih nagibov, brez vsake sebičnosti. 
Služiti je hotel vedno in povsod najprej Bogu in njegovi Cerkvi.

Dr. Lambert Ehrlich, Nova Zaveza št. 80
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»Povsod Boga« je bilo tudi njegovo geslo in uresničeval ga je z železnim 
pogumom in gorečim apostolskim ognjem. Mučeniška smrt je bila kar naravni 
zaključek tako vzvišenega apostolskega poleta. Vsako stvar, ki je bila važna za 
božje kraljestvo na zemlji, je imel za svojo nalogo in se je je lotil kot pisatelj, znan-
stvenik, govornik, organizator ali samo kot tihi molivec in skrita žrtev. Zato se 
bodo morali Slovenci njemu zahvaliti za nešteto pobud v korist katoliški Cerkvi, 
bodisi na poprišču znanosti in umetnosti, na področju socialnega, kulturnega, 
političnega in predvsem verskega življenja. Ehrlich je bil povsod doma in povsod 
delaven, pri tem pa tako prijetno čil in krepak, da je pomenil živo obrambo bož-
jih resnic in milosti na zemlji.

Mohorjeva družba je ponosna, da ji je bil pokojni dr. Lambert Ehrlich mnogo 
let tudi delaven član in odbornik. Poleg mnogih poučnih člankov za Koledar je v 
letih 1919, 1927, in 1928 v Mohorjevi družbi izdal veliko delo Katoliška cerkev, ki 
dobro označuje pisateljstvo svetovno razgledanost, predvsem pa njegovo ljube-
zen in gorečnost za slavo svete Cerkve.

Sedaj počiva pri Sv. Križu v Ljubljani sredi številnih pretresljivih žrtev naše 
narodne nesreče v letih 1941 – 1945, Na preprosti marmornati plošči stoji poleg 
njegovega imena le še »duhovnik božji«. Z nobeno drugo besedo bi ne mogli oz-
načiti lepše velike vsebine njegovega življenja, ki ne bo nikoli pozabljeno.

Opomba: Komunistična oblast je Ehrlichove posmrtne ostanke v januarju 1946 
izkopala in jih odvrgla neznanokam.
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Dr. Marko Natlačen
Marko Natlačen se je rodil dne 24. aprila 1886 v Mančah pri Vipavi. Njegov 

oče je bil sicer gostač a ugleden mož ob cesti, ki drži iz Vipave proti Trstu. Mati 
je hotela, da bi bil sin krščen na ime sv. Alojzija, toda tedanji kurat na Gočah ga 
je na god sv. Marka – tedaj je bila to prav velika nedelja – krstil rajši za Marka.

Nadarjenega sina so starši poslali za starejšim Petrom, ki je umrl kot župnik v 
Št. Rupertu na Dolenjskem, v Ljubljano v šole. Marko je bil kmalu sprejet med go-
jence Alojzijevišča, kamor so sprejemali le najbolj-
še dijake. Med počitnicami pa je dijake, tudi Marka 
Natlačena, rad videl okrog sebe tedanji vipavski 
kaplan Janez Gnidovec, poznejši Skopljanski škof. 
Prav dijaki so bili jedro njegove Marijine družbe za 
fante.

Po maturi leta 1907 je Marko odšel na vseuči-
lišče na Dunaj študirat pravo. Društveno življenje 
slovenskega katoliškega akademskega dijaštva je 
bilo tedaj zelo živahno; Natlačen je rad in veliko 
delal v teh društvih že od začetka. Posebno se je 
trudil za Slovensko dijaško zvezo, ki ji je bil ne-
kaj časa tudi predsednik. Ta je tedaj zelo odločilno 
posegala v delo naših izobraževalnih, poznejših 
prosvetnih društev. Slovenski visokošolci so hodili 
po vsej slovenski domovini predavat ter ljudstvo 
budit in vzgajat. Natlačen se je posebno zavzemal 
za dobro in razpredeno organizacijo zveze.

Po narejenem doktoratu je zaradi tedanjih predpisov ostal še eno leto na Du-
naju, da se je pri deželnem sodišču pripravljal za odvetniški poklic. Ko se je po-
tem malo pred prvo svetovno vojno, vrnil v Ljubljano, je postal odvetniški pri-
pravnik pri dr. Peganu. Sodeloval je pri Slovenski krščansko-socialni zvezi in pri 
Orlu, ki se je iz odseka te zveze razvil v samostojno in veliko organizacijo.

Leta 1919 je odprl samostojno odvetniško pisarno. Kot odvetnik je užival ve-
lik ugled med tovariši in pri strankah; zaupali so mu tudi najtežje pravne spore. 
Odslej je zavzemal tudi v javnem življenju vedno vidnejšo vlogo. Ko je bil Orel v 
najlepšem razvoju, mu je bil Natlačen v letih 1925 – 1927 predsednik. Leta 1926 
je postal poslovodeči podnačelnik Slovenske ljudske stranke in s tem postavljen 
med voditelje.

Ban dr. Marko Natlačen
11. september 1935 -13. oktober 1942, 
Ljubljana
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Zanj najbolj značilno in za narod najbolj pomembno njegovo delo pa se je 
začelo leta 1927 z oživitvijo oblastne samouprave, ki je od države prevzela imovi-
no in posle nekdanjega deželnega odbora in nadaljevala prav pod Natlačenovim 
vodstvom njegovo delo. Natlačen je bil v logaškem okraju izvoljen za poslanca v 
skupščino ljubljanske oblasti, katere je takoj postal predsednik. Obenem pa je bil 
predsednik oblastnega odbora, ki se je takoj načrtno lotil dela za gospodarski, 
prosvetni, zdravstveni in kmetijski napredek oblasti. Oblastni odbor je nadzi-
ral gospodarstvo občin in prejel njih proračune, šolal je občinske tajnike, zidal 
in popravljal šole in bolnišnice, poskrbel za vzgojo sirot in revežev, organiziral 
skrb za slovenske izseljence, pomagal malim ljudem zidati hišice, kmetom delal 
gnojnične jame in nadaljeval tudi delo nekdanjega deželnega odbora za elektrifi-
kacijo dežele. Živahno in na dobro gospodarstvo oprto delo pa so zavrli politični 
dogodki leta 1929, ki so oblastno samoupravo zatrli.

V dobi diktature je Natlačen delal v kulturnih organizacijah. Bil je predsednik 
slovenskega katoliškega akademskega starešinstva, ki mu je dvignil število članov 
in tudi ugled. Začetek leta 1933 pa je moral v konfinacijo v Bilećo, od koder je 
moral v Gacko, nazadnje pa se smel preseliti v Sarajevo. Po spremembi vlade 
leta 1935 je v septembru postal ban dravske banovine. Zdaj je mogel nadaljevati 
delo, ki ga je prej začel v oblastnem odboru, ter ga razširiti na vse jugoslovan-
sko slovensko ozemlje. Prav čas njegovega banovanja obsega največje in najlepše 
pridobitve v naši domovini. Takrat je stekla železnica Sevnica – Št. Janž, pa tudi 
asfaltna cesta iz Ljubljane na Gorenjsko. Takrat se je stanje bolnišnic vsaj za silo 
zboljšalo. Zopet so gradili šole, mostove, ceste, nadaljevali so z elektrifikacijo. 
Tudi Dolenjska je dobila ceneno in gospodarsko toliko koristno električno luč. 
Tujski promet se je dvignil. Za zdravstvo in gospodarsko zboljšanje so gradili 
nove vodovode; največja sta metliški in suhokrajinski. Posebno pri srcu pa je bil 
banu Natlačenu kmečki stan. Ustanavljal in urejal je gospodinjske šole in tečaje, 
dal graditi sušilnice za sadje, izdatno podprl zidanje posebnega doma v Ljubljani 
za učiteljiščnike iz kmečkih družin. Pa tudi slovenski umetnosti je bil ban Natla-
čen velik pokrovitelj; skoraj ni slovenskega slikarja ali kiparja, ki bi mu Natlačen 
ne odkupil kakega dela, ali ga drugače podprl. Družbi sv. Mohorja je za njeno 80 
letnico priskrbel najvišje priznanje za njeno kulturno delo med Slovenci. Med 
vsemi bani je bil prav Natlačen najdlje najvišji upravnik slovenske domovine, pa 
prav on je tudi največ storil zanjo.

Vse Natlačenovo delo je izviralo iz globoke vere in nesebične ljubezni do na-
roda. Tudi njegovi politični nasprotniki so mu priznavali iskreno in nesebično 
domoljubje, preudarnost, poštenost in neomadeževanost pri javnem delu. Bil 
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je načelen in oster politični borec, a srčno dober do vseh; zato so ga vsi, tudi 
nasprotniki, spoštovali. Najgloblji vir takega narodnega dela more biti le iskrena 
vera. Kot ban se je Natlačen skoraj tedensko, zadnje čase pa skoraj vsak dan krep-
čal s svetim kruhom močnih. Še na dan svoje smrti je sam, kakor je imel navado, 
okrasil hišni oltarček.

Dne 13. oktobra 1942 dopoldne je pri Natlačenovih pozvonil mlad človek, 
oblečen po duhovniško; po videzu bi ga imel za kaplana. Želel je govoriti z gospo-
dom banom, češ da ima zanj važno pismo z Dolenjskega. Ko je Natlačen z nožič-
kom odpiral pisemce, je obiskovalec iz aktovke potegnil revolver in gospoda bana 
ustrelil v sence, nato pa zbežal skozi kuhinjsko okno. Komunistična organizaci-
ja je po podrobno premišljenem načrtu poslala ubijalca, da je ugasnil življenje 
najbolj vplivnemu nasprotniku komunizma, največji voditeljski osebnosti, ki je 
ostala pri svojem ljudstvu tudi za časa vojnih grozot!

Božja beseda pravi: »kneza svojega ljudstva ne preklinjaj!« Kaj šele, če jih kdo 
mori!

Družba sv. Mohorja želi velikemu narodnemu delavcu, banu dr. Marku Na-
tlačenu, ohraniti med našim ljudstvom častit spomin, da bomo narod, ki svoje 
najboljše sinove spoštuje in jih je zato tudi vreden.

Dodatek k likvidaciji
Vsekakor me samo podatki iz Mohorjevega koledarja za leto 1945 niso pov-

sem zadovoljili, kako je likvidacija potekala. Ker smo se pripravljali na simpozij 
o dr. Marku Natlačenu, sem skušal poiskati čim več gradiva. Oglasil sem se pri 
sosednji hiši Natlačenove vile, Ulica talcev 2, pri gospe Sonji Tominšek na krat-
kem pogovoru. Gospa Sonja (rojena 3. decembra 1939) takrat skoraj triletna, se 
spominja 13. oktobra 1942 le po tem, da je bilo tisti dan okoli hiše veliko kara-
binerijev, eden izmed njih ji je dal bombonček in jo ogovoril »bella« bambina. 
Dan, ko so Italijani streljali, je bila v jutranjih urah megla, ulica izpraznjena in 
mala Sonja je s teto bila na južni strani hiše na balkonu v prvem nadstropju. Son-
ce je bilo še visoko nad gradom. Iz tega skromnega spomina je prepričana, da 
talci niso bili ustreljeni 13. oktobra na dan umora dr. Marka Natlačena, ampak 
naslednji dan!

Opomba M. K.: Glede na lego hiše in, da je bila Sonja na balkonu, se iz podat-
ka, da je bilo sonce visoko nad gradom, da ugotoviti, da so bili talci streljani 
med 15. in 16. uro, neglede na to, če je bil to 13. ali 14. oktober! To je vsaj 
dve uri pred sončnim zahodom.
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Vremenski podatki opazovani na Dvorcu (Univerza v Ljubljani), vre-
menska hišica pa je bila v Zvezdi (Kongresnem trgu):

Oblačnost - temperatura

Dan/ura 07 14 21
12. okt. 10/10 +5,2/C 0/10 +16,4/C 0/10 +6,8/C
13. okt. 10/10 +6,4/C 2/ 10 +16,0/C 4/10 +4,0/C
14. okt. 10/10 +6,4/C 2/10 +16,3/C 4/10

Ulomek z imenovalcem 10 pomeni desetino števca. Vsi trije dnevi ima-
jo ob 7 uri meglo ali 10/10 pokritega neba.

Popoldanske temperature so se tekom noči spustile na temperaturo ro-
sišča, ko pride do megle.

Mirko Kovač
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