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Vili Rezman, september 2016:    Dr. ANTON JEHART (esej-delovna verzija) 

 

 

UVOD 

 

Ko je leta 1915 v založbi LIRA izšla knjiga Ruški domoljubi (zbornik), je bilo uvodoma 

opozorjeno, da bodo prispevki omejeni le na nekaj znamenitih, domoljubnih domačinov, 

kakršni so bili Luka hleb, Martin Grizold, Matija Wurzer in številni iz Glaserjevega 

(Glazerjevega) rodu. A držali smo se Wurzerjevega opozorila ter upoštevali njegov »dvignjeni 

prst« in sledili njegovim besedam, da se moramo »mi Slovenci s svojimi imenitnejimi kraji 

bolj soznaniti, zlate drobtine svoje domovine skerbno pobirati, in svoje može, ki nam delajo 

vso čast, vredno častiti«.1 Nekako v tem stilu je dr. Marijan Smolik, profesor Teološke 

fakultete in njen nekdanji dekan, sicer pa znameniti knjižničar, nagrajen s Čopovo diplomo, 

prelat in papeški protonotar 130 let kasneje spomnil na dr. Antona Jeharta, ki je, kot pravi, 

bil za časa življenja še vreden zapisa v Slovenskem biografskem leksikonu (1928), nato pa je 

»po vojski nekako*poniknil*v naši zavesti in spominu«.2 Z grenkobo je dodal, da v času 

Jehartove smrti »pri nas ni bilo mogoče objaviti niti skromnega posmrtnega članka.«3 Najbrž 

                                                           
 

1
 Matija Wurzer, Starodavna božja pot in nekdaj učenosti zibela, Drobtinice 1865/6, s.185 

2
 Marijan Smolik, Biblicist in prevajalec Anton Jehart (1881-1948), Bogoslovni vestnik 1995, št.3, s.381 

3
 Ibidem 
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je imel s tem v mislih takratno držo oblasti, odnos do cerkvenih organizacij in veroizpovedi 

sploh. Pa vendar, v Obvestilih lavantinskega škofijskega ordinariata je bila vest o smrti 

skromno zabeležena, v drugih glasilih (tedniku Verski list, ljubljanskih Oznanilih, Koledarju 

Družbe sv. Mohorja, v duhovniškem glasilu Nova pot …) pa ni bilo najti mesta niti za skromno 

informacijo o smrti upokojenega duhovnika, profesorja, prevajalca.  

»Ti odstavki naj zadoščajo, da se reši vsaj nekaj spomina na teologa, ki zaradi razmer, v 

katerih je živel4 in morda še zaradi drugih, zdaj še neznanih vzrokov, ni zapustil globljih 

sledov svojega življenja in dela.« S temi besedami je zaključil Smolik, morda Jehartov 

najboljši še živeči poznavalec,  svoj članek v rubriki Pregledi.5 Besede so pomenljive. Govore 

o Jehartovi pomembnosti, pozabljenosti in o morda še neznanih vzrokih ter razlogih, 

okoliščinah te pozabe. A o pokojnem teologu M. Smolik vendarle pove več kot vsi drugi, ki so 

pisali o njem. Če že ne pove vsega, kar (še ne?) ve o njem, pa vsaj namigne, da je vredno 

raziskovanja. Deset let kasneje je Majda Toplak v svoji knjigi odškrnila (morda lahko rečemo 

celo na stežaj odprla) vrata in omogočila boljši vpogled tudi v ozadje, o katerem so »govorili 

vsi domačini, čeprav o tem nihče ni nič vedel«. Avtorica je knjigo pisala po babičinih in 

materinih pripovedovanjih ter seveda po svojih lastnih doživetjih, izkušnjah, razmislekih. 

Knjigo je na pot poslala z zagotovilom: »Dogodki, osebe, pa tudi čas in kraj dogodkov, ki so 

opisani v tej knjigi, so resnični.«6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 

4
 Smolik je opozoril na »razmere«, saj je bil leta 1949 sam po krivici zaprt zaradi svojih duhovnih nagnjenj in 

pripravljanja na bogoslovni študij. 
5
 Ibidem s. 383 

6
 Nekateri podatki iz starejše zgodovine so sicer napačni ali nepopolni, pomanjkljivi (na primer o falski graščini, 

njenih lastnikih …), a to za pripoved o dr. Jehartu ni pomembno. Razmisleki, stališča, ocene avtorice so, jasno, 
subjektivni in niso zmeraj identični z mojimi  (na primer o značaju grofa Zabea, Jeharta …), pa tudi drugi krajani, 
ki so knjigo brali, bi kaj »zapisali drugače«. A s spomini niti ne more biti tako, da bi imeli vsi povsem enake.   
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ŽIVLJENJE 

 

Anton Jehart se je rodil v Lovrencu na Pohorju (pri Sv. Lovrencu na Pohorju, v Lovrencu nad 

Mariborom) očetu Antonu in materi Julijani7 24. junija 1881. V Mariboru, kjer je preživel 

obdobje svojega najbolj plodovitega ustvarjalnega naprezanja, literarnega in znanstvenega, 

univerzitetnega, teološkega dela, je umrl star polnih 66 let kmalu po drugi svetovni vojni in 

zdravstveno že dlje časa zelo hudo prizadet 18. marca 1948.8 Klopka njegove življenjske poti 

pa se je odvijala še marsikje drugod po svetu in povsod je predel opazne niti, vse skupaj 

spletene v izredno zanimivo ter pomembno življenjsko zgodbo. 

Svoje šolanje je (najbrž) pričel v rojstnem Lovrencu in nadaljeval v Mariboru, ko je bil leta 

1895 sprejet v deški seminar in je na višji državni gimnaziji maturiral leta 1901. Iz 

maturitetnega spričevala pa je vidno, da se ni posebej odlikoval v znanju oziroma naprezanju 

za visoke ocene. Ocene so bile pretežno »hvalevredno«, pri matematiki je dosegel komaj 

zadostno, le znanje petja, slovenščine in verouka je bilo odlično. Drugače je bilo kasneje, na 

mariborskem bogoslovju, ki ga je končal leta 1905. Tam so njegovo delo ocenjevali s samimi 

najboljšimi ocenami (»prvi odlično«) v vseh letnikih, zabeleženo pa je tudi: »Kar se tiče 

disciplinarnih pravil, jih je izvrševal zelo vestno«.9 

Anton Jehart je bil v mariborski stolni cerkvi ordiniran (posvečen) že v III. letniku, kmalu po 

končanem študiju pa je nastopil svojo prvo službo v Sv. Juriju ob južni železnici (Šmarje). Tam 

je bil kaplan v letih od 1906 do 1909, ko je odšel na Dunaj v Frintaneum10, na znameniti 

cesarski zavod, imenovan tudi Avguštinej, kjer je prav tako opravljal kaplansko službo. Na 

                                                           
 

7
 Mati Julijana, rojena na kmetiji Kasnjak (z Recenjaka), zelo verna, se je menda zaobljubila bogu, da bo eden od 

njenih sinov postal duhovnik. Ko je Antonov brat umrl, je bila ta vloga namenjena njemu. O tem poroča Majda 
Toplak. Z očetom Antona, ki se je rodil kot nezakonski otrok, sta se poročila šele leta 1883. Oče, tudi Anton, je 
bil posestnikov sin iz Šmartna pri Slovenj Gradcu. Bil je državni uslužbenec, »Postenfuehrer beim landes 
Gendarmerie«. Na pokopališču v Lovrencu ni groba Jehartovih. Ne staršev in ne zgodaj umrlega brata, ki ga 
omenja Majda Toplak. To bi lahko bilo posledica pogostih premestitev državnih uslužbencev in sta starša najbrž 
umrla nekje drugje. Morebitna korespondenca med bratoma in s starši ni znana. 
8
 Cerkev ga je pokopala na pokopališču Pobrežje v Mariboru že naslednji dan. Grob je v neposredni bližini 

grobnih polj, kjer so pokopani in imajo enotni nagrobni spomenik z napisi na ločenih majhnih kamnitih kubusih 
številni visoki predstavniki tukajšnje Cerkve. Jehartovega imena (kamna) ni med njimi. Je pa njegov grob na 
hrbtni strani grobnega mesta omenjenih duhovnikov (prelatov, kanonikov, monsignorjev, univerzitetnih 
profesorjev itd.). Na nagrobnem kamnu je vklesano tudi ime Rozalije Veber, 1907-1974. Priimek Veber je nosila 
po »robatem« možu Konradu, ki je zadnja leta tudi skrbel za Jeharta, ga negoval. Konrad je živel z Rozalijo (in 
Jehartom) nekaj let v »skupnem gospodinjstvu«. V bolnišnici je bil vodovodni vzdrževalec, prav tako je skrbel za 
hišna popravila, zlasti vodovodno napeljavo v Penzionu Lobnica. Delovno mesto mu je nudilo priložnost, da je 
na skrivaj prinašal Jehartu povoje, zdravila … Nekdanji Jehartov konkurent, tekmec, Rozikin ljubimec je po tem, 
ko je »doktor« zdravstveno povsem obnemogel, torej skrbel zanj in pogosto sta bila tudi »pivska bratca«. 
9
 Dokumentacijo hrani Nadškofijski arhiv Maribor (NŠAM). 

10
 Tako se imenuje po nemškem župniku Frintu, ki je dal cesarju pobudo za ustanovitev zavoda. 
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dunajski univerzi je maja 1909 doktoriral iz teologije.11 Nato je kratek čas (avgust, september 

1909) služboval v Starem trgu ter bil od tod premeščen za kaplana v Žalec. Sledila je služba 

»nemškega pridigarja« in kateheta v Celju od septembra 1911 do oktobra 1914, ko je bil do 

prevrata vpoklican v vojsko kot vojni kurat.12 V vojni ga je pot zanesla na srbsko fronto. Tam 

je bil kmalu, že v letu 1915, ujet. Skupaj s srbskimi vojaki, ki so se potem pred agresorjem 

umikali na jug, je marširal preko Albanije do Valone, prišel v Italijo in tam v ujetništvu do 3.1. 

1918 na otoku Asinara, severozahodno od Sardinije, živel skoraj do konca vojne, ko se je po 

zamenjavi ujetnikov vrnil v svoje domače okolje. Vojna in ujetništvo pa sta pustila bolezenske 

težave, ki so ga kasneje spremljale vse življenje.13 

A čeprav je Jehart pisal in objavljal strokovne članke in prevedeno literaturo že poprej, se je 

njegovo pravo obdobje znanstvene, raziskovalne, pedagoške, prevajalske, literarne 

dejavnosti in družbene aktivnosti, pa tudi popotniškega »avanturizma« pričelo po prvi 

svetovni vojni. Kmalu, leta 1920 je postal profesor za Staro zavezo v Mariboru. Nasledil je 

svojega nekoliko starejšega prijatelja Matijo Slaviča, ki je bil poklican za profesorja v 

Ljubljano. Po nalogu gospoda knezoškofa je moral učiti tudi nekaj ur verouka na moškem 

učiteljišču v Mariboru. Razen starega zakona (svetega pisma) je predaval še orientalske jezike 

in od leta 1927 tudi teološko enciklopedijo. Na Visoki teološki šoli v Mariboru, ki je bila 

ustanovljena 1859. leta, je Jehart služboval do upokojitve v letu 1939. Skoraj deset let 

kasneje je umrl tudi od bogoslovcev in cerkvene hierarhije nekako »pozabljen«. 

V poznih tridesetih letih je Jehartova življenjska pot in pot znanstvenika, teologa, pisca 

literarnih del ter prevodov krenila navzdol. Ni natančno pojasnjeno, kje leže vzroki za to, 

verjetno pa jih je upravičeno iskati ne le v napredujočih zdravstvenih težavah, pač pa tudi v 

nenaklonjenem odnosu cerkvenih krogov in znanstvenih sodelavcev14, teologov, politikov, 

potem ko se je dr. Anton Jehart odločil še za življenje skupaj z Roziko Dolinšek iz znane 

rodoljubne družine Dolinškovih iz Ruš - Smolnika in z njuno hčerko Majdo. Uradna cerkev 

gotovo ni mogla kar tako spregledati življenja v izrazitem neskladju z njeno moralko in 

vrednotami, obveznostmi ter dolžnostmi duhovnikov, zlasti pa z njeno zunanjo podobo. 

                                                           
 

11
 Diplomo hrani NŠAM. 

12
 Povzeto po Izkazu o službovanju častitega gospoda, ki ga hrani NŠAM. 

13
 Življenje v ujetništvu je v nemškem jeziku popisal v poročilu »Bericht! ueber meine Gefangenschaft …« (glej 

Šimac, Vojaški duhovniki …, 2014) 
14

 Marijan Smolik v svojem članku v Bogoslovnem vestniku piše, (potem ko najprej zatrdi, da je Jehart po izidu 
knjige Iz Kaire v Bagdad »popolnima utihnil kot teološki pisec in biblicist« 1995/3, 382) še: »…morda je bil vzrok 
v tem, da je Bogoslovna akademija v Ljubljani začela pripravljati nov prevod svetega pisma, a njega pri tem delu 
*niso potrebovali.*« Sam se s tem namigom, da je bil vzrok za Jehartov znanstveni molk resigniranost, 
užaljenost … ne bi strinjal. Jehart res ni bil povabljen, niti ni odklonil sodelovanja. Je pa leta 1928 napisal svoj 
učbenik za biblične realije in leta 1929 ob jubileju bogoslovja precej ostro kritiko sistema bogoslovnega študija 
pri nas in predlagal reformo, kar bi znalo biti dodatni povod za »ohlajanje odnosov«.  
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Ob vsem tem zapletanju dr. Jeharta je takratno oblastno in cerkveno elito brez dvoma motilo 

tudi njegovo siceršnje življenje, ki je bilo izrazito posvetno. Ljubezen do narave, planin, 

smučanja, slovenskega naroda, svobodomiselnost, zavračanje sleherne totalitarnosti, 

diktature v politiki, fašizma, nacizma, klerikalizma in drugih takratnih političnih, ideoloških 

nevarnosti v vzponu, pa tudi druženje s planinci, sokoli in precej kasneje pripadnost 

Osvobodilni fronti so načeli njegov socialni status, družbeno pozicioniranost, sprejetost, 

prisotnost v družbi klerikov. Jehart seveda ni bil kak zadrti politični »levičar« (čeprav so 

okupatorji po prijavi domačih nemškutarjev, kulturbundovcev pri njem iskali prevratno 

literaturo (Leninove knjige, ne pa morda Dalmatinove Biblije…). Bil je iskreno veren, veliko je 

maševal na Smolniku v Hlebovi (»Slomškovi«) cerkvici, še po vrnitvi iz internacije, maševal je 

ob otvoritvah planinskih koč na Klopnem vrhu, Ribnici in Pesku, pisal razprave in potopise »v 

boju za sveto pismo«. Sam je v uvodu knjige Iz Kaire v Bagdad napisal: »Knjiga noče biti zgolj 

poročilo o mojem potovanju po Orientu … Knjiga hoče biti apologija svetega pisma, posebno 

starega zakona.«15 Kljub vsemu pa je bil Jehart kontroverzna osebnost, duhovnik, teolog, 

profesor, pisatelj, ljubimec, družinski oče, hotelir, pivski prijatelj gozdarjem in obiskovalec 

gledališča, pogosto viden na promenadi, goreč in prepričljiv ter jedek zagovornik/nasprotnik 

političnih stališč … Vsega preveč, da ne bi zbujal dvomov in tudi odpora. Nič čudnega, da je 

na koncu, po tem, ko je bil prekmalu upokojen in v drugi svetovni vojni od okupatorja 

preganjan, po vojni končal bolan, nebogljen in skoraj od »vseh pozabljen«.16 

Lep del svojih mlajših let je, kot smo videli, preživel A. Jehart »po svetu«. Najprej ga je v 

»tujino« (Dunaj je seveda bil v resnici takrat »naše glavno mesto«) peljala želja po znanju. 

Član Frintaneuma je postal leta 1907. Balkan in Apeninski polotok je spoznal na najslabši 

možni način, skozi vojna dogajanja in dvojno ujetništvo, srbsko ter italijansko. Afriko in Bližnji 

vzhod, Mezopotamijo pa si je ogledal po svoji goreči želji. O njegovih študentskih letih ne 

vemo prav veliko. Le nekaj drobcev o študiju in o udeležbah v političnem razpravljanju, o 

druženju s takratno slovensko elito na Dunaju, tudi z Antonom Korošcem, čeprav je precej 

verjetno, da tamkajšnjega življenja ni mogel sprejemati čisto »nezainteresirano« in da se je 

tam navzel še mondenega življenja (najbrž ni bil preveč »zadržan«), kar ga je še kasneje 

spremljalo na življenjski poti. Tudi o vojnih letih ne vemo skoraj nič. Ne o času prve svetovne 

vojne in še manj o tistem iz obdobja druge svetovne morije. Bil pa je obakrat »sredi divjanja 

vojnih strasti« in kot duhovnik, spovednik, pridigar, teolog, katehet, biblicist, zelo razgledan 

ter bolj demokratsko, republikansko usmerjen človek gotovo ni bil nezainteresiran 

»sopotnik«. Iz literature je poznal biblične vrednote, zgodbe, grozote zasužnjevanj, 

ujetništva, vojn, bratstvo, zvestobo, ljubezen in sočutje, bes in sovraštvo, klanje … Sedaj pa, 

                                                           
 

15
 Jehart, Anton: Iz Kaire v Bagdad, Maribor 1928/9 

16
 Več o njegovem življenju lahko preberemo v zajetni knjigi njegove hčerke Majde Toplak, roj. Dolinšek. Knjiga 

(Podobe njenega časa) je sicer posvečena njeni družini in mami, Jehartovi mnogo mlajši življenjski sopotnici, in 
je pisana kot roman brez navajanja dokumentacije, znanstvene aparature …, vendar lahko brez pretiranih 
pomislekov povzamemo bistvene vsebinske pasuse kot verodostojne. 
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kar naenkrat, sredi podobnih dogajanj. Brez dvoma je bil globoko prizadet, prisiljen v 

najgloblje premisleke, povsem človeške, vsakdanje, teološke, politične … Brez ohranjene 

korespondence, kakšnih osebnih dnevniških, kroniških zapisov, spominov, uradnih 

dokumentov … v podrobnosti njegovega življenja tistega obdobja dokumentirano žal ne 

bomo poznali.17   

Kmalu po tem, ko je Jehart bil umeščen kot univerzitetni učitelj, je dobil priložnost, obiskati 

biblijske dežele. Razmere takrat za romanja in tudi daljša znanstvena potovanja niso bile 

najbolj ugodne. Ne politično, ne prometno, ne finančno. Ker Jehart ni imel državne štipendije 

za svojo znanstveno raziskovalno pot, se je moral financirati s podporo sponzorjev. 

Prostovoljne prispevke mu je pomagal zbirati starejši prijatelj in profesor, biblicist Matija 

Slavič, ki je zanj urejal še razmerja z uredniki časnikov, za katere je Jehart s poti pošiljal svoje 

potopisne članke in fotografije in tudi na ta način financiral drago potovanje. Slavič je že imel 

potrebne izkušnje, saj je sam poprej že potoval in napisal knjigo V deželi faraonov (Maribor 

1914)18. Leta 1927 sta Slavič in Jehart skupaj vodila skupino romarjev na Bližnji vzhod in 

ponovno obiskala svete kraje. 

Da bi sploh lahko krenil v Afriko in od tod na Bližnji vzhod, je dr. Jehart najprej dobil študijski 

dopust, dovoljenje svojega vladike dr. Andreja Karlina, »hišnega prelata Nj. Svetosti in 

prisednika papeževega prestola«19, kateremu je posvetil knjigo Iz Kaire v Bagdad. Priskrbel si 

je potrebni certifikat za znanstveno potovanje, ki ga je leta 1924 izdal takratni minister za 

vero in prosveto dr. Anton Korošec, dober znanec še iz študentskih let.20 Potoval je dvakrat, 

leta 1925 in leta 1927. Po drugem potovanju je napisal že citirano knjigo, ki je izšla v dveh 

delih v letih 1928 in 1929. Po tem je publicistično in tudi sicer, kot teolog in biblicist, kot je 

zapisal M. Smolik, »popolnoma utihnil«.21 Njegovo »drugo«, manj javno, čeprav znano 

življenje, pa se je takrat pravzaprav šele pričelo in zažarelo tudi v ognju strasti ter ljubezni. 

Jehart je bil zapriseženi ljubitelj planin. Ta odnos do narave in druženje s planinskimi tovariši 

ga je pripeljal na Smolnik, na Hlebovino, kjer je srečal Dolinškovo Julijano (za »teto«22 jo je 

                                                           
 

17
 Prav nenavadno je, da (še) ni najti več virov po arhivih in drugje, saj je deloval v »administrativno« zelo 

urejenih okoljih, institucijah, kakršne so fakultete, cerkev, državne, vojaške službe, bil je zapornik, interniranec, 
ujetnik itd.  
18

 Dr. Matija Slavič je bil leta 1913 na študijskem izpopolnjevanju v Egiptu, kasneje prof. biblicistike v Mariboru 
in nato v Ljubljani, kjer je bil v tridesetih letih dvakrat (1932-1934 in 1939-1941) rektor univerze. Bil je 
narodnoobrambni delavec in po prvi vojni član Narodnega sveta za Štajersko v Mariboru. 
19

 Franc Kovačič, Zgodovina Lavantinske škofije (1228-1928), Mb 1928, s. 429 ( v knjigi napačno numerirano249, 
op. VR) 
20

 Dokumentacija v NŠAM. 
21

 Glej Smolik, s.382 
22

 Julijana naj bi bila po zapisu v knjigi Toplakove sestrična Jehartove mame, ki je z možem Antonom, 
lovrenškim Wachtmeistrom, rodila dva sina. Anton naj bi najprej »študiral za zdravnika, njegov brat pa za 
duhovnika. Ker pa je brat, ki še ni končal študija, umrl, je moral Tonček stopiti v mašniški stan, čeprav se je zelo 
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imel zaradi daljnega sorodstva) in kasnejšo življenjsko spremljevalko, Roziko, ki je bila takrat 

še otrok. Ponovno ju je srečal kasneje, že po prvi vojni na nekem proščenju pri Sv. Arehu. 

Takrat mu je ruški nadučitelj Lesjak v družbi s številnimi drugimi ugledneži (dr. Bergoč, dr. 

Orožen, dr. Gorišek …), samimi planinskimi navdušenci in rodoljubi, predstavil Roziko, svojo 

»najboljšo učenko«, ki je stregla med mizami. To znanstvo je odločilno spremenilo Jehartovo 

življenje in kariero teologa, znanstvenika, profesorja, pisca in prevajalca. Anton Jehart je po 

smrti Rozikinega očeta, grofovega gozdarja Dolinška in po vse pogostejšem zahajanju na 

Hlebovo, kjer je srečeval Roziko, le-to zapeljal, dobrih petindvajset let mlajšo. Kmalu se jima 

je rodila (1930) hči Majda. Zanjo in za javnost je ostal njen »striček«23, podobno kot je Roziko 

v javnosti predstavljal za »sestrično«. Svoje kariere teologa, univerzitetnega profesorja ni 

opustil, pragmatično, pogumno(?) se je odločil, da bo poslej živel »dvojno življenje«.  

V Zagrebu (tam se je rodila Majda), kjer je Rozika bila gospodinja, kuharica pri bogati družini 

in kjer je dr. Jehart občasno predaval na univerzi24, sta sprejela še eno pomembno odločitev. 

Roziko Dolinšek je »vleklo domov« na Pohorje, želela si je imeti majhno gostilno med svojimi 

ljudmi. »Premalo«, je bilo njegovo stališče. »Ne gostilno, hotel!« In tako je kar sam sprejel 

odločitev: »Na Pohorju bova zgradila hotel. Letovišče za bogataše!«25 Tako se je učeni teolog, 

svetovljan, ki je videl in izkusil velik del sveta in se družil z znanstveniki, odvetniki, zdravniki 

ter mariborsko bogataško poslovno elito, odločno26 podal na pot »investitorja«, financerja, 

hotelirja. Naročil je projekte, »preštel« svoje prihranke in skalkuliral, koliko lahko s svojim 

pisanjem, prevajanjem, profesorsko službo v prihodnosti zasluži. Dovolj, je menil, da lahko 

zgradita elitni gorski hotel z lastno elektrarno, bazenom z ležalniki, 20X10 m velikim, z 

moderno opremljenimi sobami in s toplo ter mrzlo vodo, angleškimi stranišči, teraso, ruskimi 

kegljišči, prostorom, mizo za namizni tenis, ribnikom, konji za jahanje, smučišči … Pač z vsem, 

kar je terjala mondenost, poslovna, planinska in smučarska gosposka, tisti, ki jih je imel 

Jehart v mislih, ko je rekel, da bosta gradila letovišče za bogataše. Z Roziko sta izbrala še 

                                                                                                                                                                                     
 

branil, a mati je vztrajala, ker se je bila baje zaobljubila, da bo njen sin duhovnik.« (glej Podobe njenega časa, s. 
135) 
23

 »Majdica pa se je strička bala«, je sedemdeset let kasneje napisala nezakonska hči v svoji knjigi Podobe 
njenega časa, s. 311 
24

 Morda ga je tja povabil njegov tovariš iz ujetništva, fra dr. Gabro Cvitanović, profesor bogoslovja v Makarski 
in na Teološki fakulteti v Zagrebu? Glej knjigo fra dr. Karla Jurišića z naslovom Fra Gabro Cvitanović i njegov 
ratni dnevnik 1914-1918 (Split 1984). 
25

 Majda Toplak, Podobe njenega časa, s. 213 
26

 Jehart je bil tudi sicer vztrajen pragmatik, dober organizator, nepopustljiv, odločen, ambiciozen, 
velikopotezen, danes bi rekli »človek z odlično samopodobo«. Številna znanstva, široka razgledanost, 
svetovljanska, duhovna širina, izredna inteligenca, enciklopedično znanje in še kaj so bile odlike, ki so ga krasile. 
Le družinsko življenje, očetovska mehkoba, romantična čustva niso mogla prav na plano, saj jih najbrž tudi sam 
ni bil pretirano deležen. Niso ga zlomile ne finančne težave in celo »ukori« cerkvene hierarhije ga niso »zlomili«. 
Ni pa mogel iz svojih eksistencialnih stisk, ki so jih prinašale vse bolj zaostrene svetovne razmere, politične, 
ideološke, moralne, občutil je nekakšen obči duhovni in siceršnji razkroj. Takisto ni mogel iz svoje 
individualnega, osebne, človeške razcepljenosti. Napredujoča bolezen in vojne razmere so to »shizmo« 
poglabljale do končnega propada.  
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lokacijo na Smolniku, čisto blizu Hlebovega doma, kjer se je po otvoritvi hotela »Penzion 

Lobnica« zbiralo ljudstvo nižjega razreda, in se odločila za nakup dela posestva Zore Lakožič 

iz Lovrenca. Puša (Pušča) so rekli tisti po smrti gospodarja opuščeni, poprej pa močni kmetiji. 

Zora Lakožič27 (poročena Fabrici, od Nemcev med drugo vojno zaradi ovadbe lastnega 

nemškutarskega, nacistom naklonjenega moža aretirana in izseljena) je bila iz zelo bogatega 

kmečkega rodu v Lovrencu na Pohorju. Ko so na Smolniku izumrli Hlebi, je zaradi 

sorodstvenih povezav dedovala vso Hlebovino in tako še povečala svoje že tako in tako veliko 

premoženje. Prodajalka Puše, Zora, je bila podobne starosti kot Rozika Dolinšek, ki je bila 

podpisana v pogodbi kot kupec. Uredil in financiral je to transakcijo dr. Jehart s svojimi 

prihranki od zaslužkov, ustvarjenimi s pisanjem knjig, prevajanjem in profesorsko službo. On 

sam se v dokumentih o lastnini nepremičnin ni pojavljal, igral je torej nekakšno vlogo 

Rozikinega »tihega partnerja, družabnika«. A ker so ljudje, domačini dobro poznali 

tamkajšnje razmere, so hotelu, uradno imenovanemu Penzion Lobnica, kasneje rekli kar 

»Haus« ali še raje »Jehartovo«. Lastniške razmere so nekoliko nejasne, a v uradni 

dokumentaciji najdemo vsaj Sklep o vojni škodi. Sklep je sprejel KNOO v Rušah, iz njega pa je 

razvidno, da je bila priznana škoda oškodovancu Antonu Jehartu, ki je sam tudi vložil prijavo 

1. 9. 1945. Priznana mu je bila škoda na premičninah ( za 2 konja, 60 turistovskih postelj, za 

koranski tekst v angleščini, perzijsko preprogo, kuhinjsko opremo …) ter zaradi zapora in 

internacije.28 Ni povsem jasno, zakaj je bila na istem naslovu (Smolnik 3) priznana tudi škoda 

Rozikini starejši sestri Antoniji29, prav tako za premičnine, izgubljen dobiček, odvzem 

svobode, čas, prebit v zaporu in mučenje, odvzeta pa naj bi ji bila tudi gostilna, čeprav je bila 

Tončka oskrbnica in ne lastnik, pa še to v Hlebovem domu in ne na »Jehartovem«.30 

Ko je hotel leta 1935 odprl vrata, je prva leta doživel sijajne uspehe, tako po obisku (celo 

odklanjati so morali zainteresirane turistične goste) kot po poslovnih rezultatih. Tudi Jehart 

je bil takrat navdušen nad poslovanjem. Leta 1937, konec oktobra se je kot strela z jasnega, 

nenapovedan pojavil s kovčki in svojimi knjigami vred pred Lobnico.  »Kar naenkrat se je 

znašlo del njegovega pohištva in veliki zaboji knjig na železniški postaji v Rušah«, piše M. 

                                                           
 

27
 Majda Toplak je v svoji knjigi, v kateri večkrat omenja Zoro Lakožič, o njej, prodajalki med drugim napisala: 

»Prej nekoliko vzvišena bogata Zora je zdaj malo bolj milostno gledala nanjo (na Roziko-op. VR), na svojo 
tekmico v lepoti, smučanju in planinarjenju. Zora naj bi bila doktorjeva hči, so šušljali zlobni jeziki. Doktor naj bi 
bil nekoč preživljal svoje dunajske počitnice pri Lakožičevih v Lovrencu na Pohorju skupaj z doktorjem Antonom 
Korošcem, ki je prav tako bil prijatelj Lakožičeve hiše«. Med drugim nas M. Toplak obvešča še, da bi naj doktor 
»bil star prijatelj in tudi nekakšen daljni sorodnik Lakožičev«. (Glej Podobe njenega časa, s. 222) Ali te 
sorodstvene povezave ustrezajo resnici, bi pokazala raziskava matic, ali je A. Korošec letoval v Lovrencu, pa 
analiza njegove korespondence in kak zapis v lovrenški kroniki …  
28

 V prijavi piše, da je bil zaprt od 1. 5. 1941 do 13. 6. 1941, v internaciji pa od 19. 6. 1941 do 28. 5. 1945. 
Dokumentacija PAM. 
29

 Zaprta od 20. 12. 1941 do 20. 2. 1942. Ibidem. Rozika je bila aretirana16. 11. 1941 in kmalu izpuščena. (Ruški 
delavec. Posebna izdaja, s. 11) 
30

 Dokumenti PAM, AŠ 79) 
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Toplak v svoji knjigi. »Ne morem drugače. Te mesece sem razmišljal in spoznal, da spadam 

sem, kjer si ti in kjer je moj otrok!«, je dejal.31 Seveda zaprepadena Rozika »tudi ni mogla 

drugače«, kot da ga je sprejela. Pomislila je celo, da bo potlej morebiti le opustil svojo 

mašniško življenje, a je bilo to le prazno upanje. 

Rezultati poslovanja so omogočali tekoče vračanje dolgov in delitev dobička s kompanjoni, 

poslovnimi partnerji iz Maribora, ki so jamčili za kredite in bili finančni investitorji še iz časov, 

ko je med gradnjo pričelo primanjkovati denarja. Seveda je njih zanimal le profit, in ko ni bilo 

kaj deliti, so pritiskali na Roziko in prijatelja Jeharta brez usmiljenja. Vse skupaj je bilo kdaj pa 

kdaj tudi na meji propada in situacijo je reševala zmeraj Rozika Dolinšek, lastnica, 

hipotekarna dolžnica, podpisnica pogodb o kreditih … Teža skrbi je padla na njena ramena, 

dr. Jehart pa je pred II. svetovno vojno vse bolj bolehal in se prepuščal obupu. Bolečine so 

mu lajšali z morfijem, ob tej zasvojenosti pa so se pojavili še zasvojenost z alkoholom ter vse 

bolj opazno intelektualno, duševno, čustveno pešanje. Posle, ki jih je prej vodil, je moral 

prepustiti drugim, saj je postal nezanesljiv in za denarjem se je kar nekako izgubljala sled, 

dolgovi so naraščali, upniki pa neusmiljeno pritiskali. Jehart je, rečeno, našel umik v 

resignaciji32, alkoholu in gostilniških druženjih, samopomilovanju in občasni jezi na Penzion 

Lobnica, ki ga je pričel kriviti za vse težave njegovega življenja. Kakorkoli je bila vojna 

tragična, pa se je za nakopičene dolgove, povezane s hotelom, pokazala »odrešilna«. 

Dolgove je »vzela vojna«. Žal tudi Jehartov »elan vital«33. 

                                                           
 

31
 Podobe njenega časa, s. 271 

32
 Danes se še živeči starejši domačini spomnijo drugače: kot ponosnega, spoštovanega profesorja, ki je pogosto 

ponosno jezdil mimo njihovih domov na poti iz Ruš do Smolnika (»svojega« hotela) in v obratno smer. Zadnjič je 
to pot zmogel tik pred smrtjo. Rozika ne želela, da bi ga v bolnišnico peljali na že pripravljenem vozu. Čeprav že 
docela opešanega, ga je »posadila« na konja, da bi, ugledni doktor še poslednjič odjezdil v dolino. 
33

 Jeharta so kulturbundovci tik pred drugo vojno »dali na seznam« in takoj po začetku vojne je bil aretiran, 
zaprt v Melju (skupaj z družino Glaser) in od tod je moral v izgnanstvo. Nekateri pišejo, da Preko Rajhenburga v 
Hrvaško, zagotovo pa je bil interniran v Ljubljani, kjer je v tem času občasno poučeval angleščino zainteresirane 
zasebnike. Bil je v zavetišču sv. Jožefa in se je vključeval v narodno osvobodilni odpor, bil član OF. 
Prej, med prvo svetovno vojno je bil najprej srbski, nato pa italijanski ujetnik. Na pustem otoku brez vegetacije, 
brez zgradb (razen za oficirje), brez tekoče vode, na otoku Asinaria (tik ob Sardiniji), na katerem so stalno 
treskale le strele in je bobnelo grmenje, je moral duhovno oskrbovati ujetnike. Le malo jih je preživelo. Od 
70.000 ujetnikov jih je po tragičnem umiku iz Niša preko albanskih gora prišlo v Valono in na Asinaro komaj 
30.000. Pot je bila peklenska. Razen izčrpanosti in bolezni sta bili najhujši žeja in lakota. Na ladji med plovbo 
tako huda, da sta dva ujetnika ujela mačko, jo živo raztrgala in krvavo pojedla. Mrtvece so metali v vodo. Bilo jih 
je menda toliko, da so Italijani morali prepovedati ribolov. Tudi Jehart sam je bolehal, preživel je kolero (ta je 
dnevno »vzela« skupaj z drugimi nesrečami tudi po 400 ujetnikov), živel pod milim nebom in s skrajno pičlo 
prehrano. Enkrat mesečno so dobili meso, kruh na štiri do pet tednov, kdor je segel po drugem kozarcu vode, je 
bil nemudoma kaznovan. Asinaro je na koncu zapustilo le okoli 5000 ujetnikov. Preostalih 25.000 je našlo na 
otoku (že prej in kasneje zaporu za kaznjence, italijanski karantenski lokaciji) svoj grob. (Glej članek Die Insel 
des Todes v Marburger Zeitung, ki ga je najbrž napisal A. Jehart in je po vsebini zelo podoben njegovemu 
»Berichtu« … (Hrvaški prevod članka je objavljen v knjigi o Gabru Cvitanoviću, v kateri je večkrat omenjena 
»skupna usoda« z Jehartom med prvo svetovno vojno.) Opozorimo, da po drugi vojni ni zaslediti kakšnega 
njegovega podobnega »poročila«.  
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BIBLIOGRAFIJA 

 

Zapis o Jehartovi bibliografiji je najbrž sploh prvi tak resnejši poizkus in nujno nepopoln ter 

omejen z dejstvom, da je javnosti dostopen le del njegove zapuščine. Drugo je ali izgubljeno 

ali kje »založeno«. Tako se, na primer, Franček Hribernik, stari Smolničan, spomni 

prekrivanja strehe na »Jehartovem« pred kakšnimi 30 leti, ko so našli na podstrešju razvite 

fotografske filme Jehartovih posnetkov iz potovanj po Afriki in svetopisemskih deželah, a 

danes ne ve, kje so ti filmi končali. Tudi o rokopisni ostalini, ki se je Majda Toplak spomni 

»razmetane« po mizi, tleh, doktorjevi pisarni, ni nikakršne sledi. Upajmo, da bo lahko kdaj v 

bodočnosti pogrešano gradivo predstavljeno zainteresiranemu krogu poznavalcev in nato 

širši javnosti. To bi bilo potrebno in bilo bi tudi zelo zanimivo, poučno branje. Pisec tega 

poizkusa resnejše študije pa ni imel možnosti seznaniti se na primer z Jehartovo 

korespondenco34, knjižnico, pripravami predavanj, različnim rokopisnim gradivom, njegovimi 

fotografijami in tudi popolnejšo uradno dokumentacijo, pogodbami, kar bi vse skupaj razkrilo 

še veliko več o Jehartovem življenju, delovanju na univerzi, v cerkvi, društvih in drugih 

institucijah, zasebnem življenju … Ostane še veliko dela za temeljito raziskovanje v 

prihodnosti, ki bi prispevalo k boljšemu poznavanju tega kontroverznega, pozornost in 

zaprepadenost zbujajočega znanstvenika, duhovnika, društvenega aktivista, »politika«, 

domoljuba in po nekaterih drugih značajskih, osebnostnih potezah tudi povsem 

»običajnega« Pohorca, nazadnje Rušana.  

Bibliografski podatki bodo zapisani tako, da bodo znanstvenim, raziskovalnim prispevkom 

sledili Jehartovi v javnosti najbolj poznani publicistični prispevki, prevodi po času nastajanja. 

Na ta način namreč dobimo hiter vpogled v Jehartovo ustvarjalno »valovanje«, v njegove 

vzpone in padce. Ločeno pa bodo predstavljeni še zapisi drugih, ki govore o dr. Jehartu. Zelo 

zgovoren je pri tem nekakšen zev po začetku tridesetih let, ki bi ga lahko razumeli tudi kot 

zamolčevanje ali pa vsaj kot neupravičen »spregled«. Precej o tem pove že zapis Marijana 

Smolika v Bogoslovnem vestniku ob sedemdesetletnici Jehartovega popotovanja po Bližnjem 

vzhodu, po svetopisemskih deželah, ki danes ječijo pod najrazličnejšimi pogromi, političnimi, 

                                                           
 

34
 O tem, da obstaja kakšna ohranjena korespondenca, bi lahko morda sklepali po zapisu Marijana Smolika v 

njegovem tekstu o Jehartu, kjer pravi, da bi bila »potrebna raziskava korespondenc in arhivov ali spominov.« 
(BV 1995, št. 3, s. 382) Ne vemo, ali je dokumente, gradiva videl ali ne, ali pa le na splošno pravilno ugotavlja, 
kaj bi bilo potrebno storiti. A o tem lahko samo ugibamo, saj se danes Smolik na prošnje za sodelovanje ne 
odziva, češ da ve o Jehartu »samo to, da je prevajal Karla Maya.«?!  
Jehart je razvil številne osebne odnose s prijatelji, znanci, poslovnimi partnerji, uredniki, gotovo je komuniciral z 
avtorji prevedenih del, z založniki in mnogimi drugimi, sotrpini iz ujetništva, vojne. Verjetno je torej, da je, tako 
zelo nagnjen k pisanju, z njimi pisno komuniciral, kakor so gotovo bile podpisane številne pogodbe za avtorske 
tekste, prevode, predavanja, obstajali so računi, odločbe uradnih organov …, a vsega se danes najde le za 
prgišče. 
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verskimi, ideološkimi, oboroženimi spopadi, pravimi begunskimi kataklizmami, nesrečami, 

krivicami, novodobnim barbarizmom itd.  

Anton Jehart je svoje avtorstvo izživel ter izrazil na različnih poljih. Bil je namreč znanstvenik, 

literat, prevajalec iz številnih tujih jezikov, publicist, pisec potopisov, pa tudi fotograf. Po vrsti 

bodo navedena torej najprej Jehartova avtorska dela, kot so raziskave, knjige, članki, 

potopisi, nato njegovi prevodi in nato še zapisi drugih o dr. Jehartu. V zvezi z njegovim 

prevajalskim delom je treba posebej opozoriti, da se je podpisoval s psevdonimom Paulus. Za 

nekatera druga dela pa se prevajalec (Karl Mayevih romanov o Winetouju), torej Jehart, 

sploh ni navajal.  

 

STROKOVNA-ZNANSTVENA-PUBLICISTIČNA BESEDILA  

 

1905: Antworten der Natur, Voditelj v bogoslovnih vedah 1905 

1909: Die Dauer der oefentlichen Wirksamkeit Christi, Vindobone, doktorska disertacija 

1911: Zgodovinske črtice o bratovščini presvetega Rešnjega telesa na Slovenskem 

Štajerskem, Voditelj po bogoslovnih vedah, VBV 14 (1911)  

1918: Bericht! ueber meine Gefangenschaft … v Šimac, Miha,Vojaški duhovniki iz slovenskih 

dežel pod habsburškim žezlom, ACTA ECCLESIASTICA SLOVENIAE, 36, Ljubljana 2014 

1920: Die Insel des Todes, Marburger Zeitung 1920, št. 49 

1922: Zapletal, V. O. P.: Grammatica linguae hebraicae, recenzija v Bogoslovni vestnik (BV 2-

1922) 

1923: Kristologija in mariologija v koranu, Bogoslovni vestnik (BV 3-1923) 

1924: Študijsko potovanje v orient, Straža, Maribor 1924, objavljeno v nadaljevanjih 

1925: Kako se danes potuje po Palestini, Slovenec 1925 

1925: Z avtomobilom skozi Arabsko puščavo, Slovenec 1925, Amerikanski Slovenec 1925, za 

AS iz poljščine prevedel dr. Rudolf Moge 

1926: V deželi Gosen, Mladika, družinski list s podobami 1926  

1926: Po okrogli zemlji, Mladika 1926 

1928: Iz Kaire v Bagdad, Družba sv. Mohorja/ Znanstvena knjižnica, v Celju 1928-29 

1928: Kulturna zgodovina Kanaana, Biblične realije, II. del, Maribor 1928 
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1929: Semitistika, Spomenica ob sedemdesetletnici Lavantinskega bogoslovnega učilišča v 

Mariboru, Maribor 1929 

 

Prva objavljena dela dr. Jeharta pred in po vojni so bila napisana večinoma v nemščini. Sploh 

prvi Jehartov slovenski tekst35, zelo kratka in odlična ocena nemške knjige Const. Haserta, ki 

je izšla leta 1905 v Grazu, je bil priobčen v Voditelju v bogoslovnih vedah. Takrat je teolog 

Jehart kazal veliko zanimanje (in poznavanje) za naravoslovno tematiko in objektivno 

stvarnost, realno življenje, ter je knjigo priporočil tako »omikancem« kot duhovnikom in 

pridigarjem. Kar pri mladem, 24 letnem teologu preseneti, pa so njegove naslednje zapisane 

misli: »Naša doba stoji v znamenju naravoslovnih ved. Le izkustvo, le dejstva veljajo – V tem 

delu pa tudi velja vseskozi načelo *facta loquuntur*«.36 Da je sam zvest temu načelu, je 

dokazoval z lastnimi zgodovinskimi raziskavami, s pisanjem kulturne zgodovine Kanaana in 

predlogom reforme študija. Še bolj seveda z lastnim življenjem, ki ni bilo prav nič 

»privzdignjeno od realnih, empiričnih tal«. V svoji kulturni zgodovini, v vlogi raziskovalca 

zgodovine bratovščin, v vlogi raziskovalnega popotnika in v vlogi pisca potopisov je vztrajal 

pri empiričnih dejstvih, pri poznavanju realnega gospodarstva, geografskih, naravnih in od 

človeka ustvarjenih duhovnih, kulturnih, političnih potreb, interesov, okoliščin. Ni olepševal, 

ni skrival, ni si »izmišljal«, le trdna, preverljiva dejstva, ugotovitve štejejo, kot pravi. 

Jehart je to, kar je izkusil, vedel, spoznal, premislil … znal prav tako kot Hasert razumljivo, 

plastično predstaviti bralcu. Njegov jezik je bil bogat, lep, čustven, jasen. Ocenjevalci so mu 

to priznavali. Zato mu tudi ni bilo težko najti založnike in ne navdušiti bralce. Objavljal je 

skoraj izključno v verskih založbah, časnikih; tam so bile objavljene tudi kratke ocene 

njegovih del. Ne le v strogo strokovnih, kakršna sta Bogoslovni vestnik in Vodnik po 

bogoslovnih vedah. Tudi v tistih bolj poljudnih in idejno, politično katoliško usmerjenih.37 Le 

Marburger Zeitung ne sodi čisto v to vrsto.38 

                                                           
 

35
 Nekaj besedil je napisal v nemščini: svoj doktorat, poročilo o ujetništvu, ki ga je napisal verjetno za svoje 

cerkvene predstojnike in članek o otoku smrti, kasneje preveden in objavljen še na Hrvaškem. 
36

 Voditelj v bogoslovnih vedah 1905, 477/8  
37

 Takšni so bili: Slovenski gospodar-list ljudstvu v poduk in zabavo; Straža-neodvisni politični list za slovensko 
ljudstvo; Mladika-družinski list s podobami; Dom in svet-glasilo katoliških književnikov; Amerikanski Slovenec-
prvi ameriški slovenski časopis katoliške usmeritve. 
38

 Marburger Zeitung je imel v našem okolju, zlasti v Mariboru, posebno vlogo. Bolj kot konfesionalni je bil 
pomemben njegov nacionalni značaj. Tam je namreč živelo pred koncem prve svetovne vojne kakšnih 80% 
nemško govorečih in se je razmerje zrcalno spremenilo šele v času po zmagi antante in generala Maistra. 
Spomnimo: na začetku novega veka se je v Mariboru zaradi izgona »zgodil« znani begunski val Židov, več 
stoletij kasneje še nemški begunski val. Prej še protestantski, kasneje prekmurski, primorski, slovenski begunski 
val, pa val »izbrisanih jugoslovanskih beguncev«, danes arabsko afriški … S tem še niso našteti prav vsi iz naše 
preteklosti, iz preteklosti ter sodobnosti na naših tleh. Kdaj bomo doživeli in razumeli    dovolj, da se bomo znali 
kot ljudje pregonom, izgonom ustrezno upreti ali vsaj pomagati beguncem? 
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Dvajseta leta prejšnjega stoletja so bila za Antona Jeharta leta zelo intenzivnega življenja. To 

so terjale njegova profesorska poklicanost, raziskovalna, potovalna vnema in tudi potopisna 

strast. Ko navedemo še njegovo zavezanost prevajanju in njegovo pojavljanje v javnosti, 

intenzivno družabno življenje, si le stežka lahko predstavljamo, da bi ostalo kaj časa za 

»lagodje«. Posebej zanimivo pa je slediti Jehartovemu izboru avtorjev in avtoric ter njihovih 

del, ki jih je v tem obdobju prevedel. 

 

 

PREVEDENA BESEDILA 

 

1915: Coloma, Luis Roldan, Malenkosti-roman v štirih delih, Leonova družba, Ljubljana 1915 

1920: Orczy, Emma Magdalena Rosalia Maria Josephina Barbara, Moj stric in moj župnik, 

Straža, Maribor 1920 

1921: Stevenson, Luis Robert: Zaklad na otoku, Slovenski gospodar, Maribor 1921, izhajalo v 

nadaljevanjih 

1922: La Brete, Jean de, Moj stric in moj župnik, Tiskarna sv. Cirila, Maribor 1922 

1923: Orczy, Emma Magdalena Rosalia Maria Josephina Barbara, Dušica-roman v treh delih, 

Tiskarna sv. Cirila v Mariboru 1923-27; Amerikanski Slovenec 1937 

1924: Bennett, Arnold, Živ pokopan, Tiskarna sv. Cirila v Mariboru 1924; Amerikanski 

Slovenec 

1924: Doyle, Arthur Conan, V Libijski puščavi, Tiskarna sv. Cirila v Mariboru 1924-26. Knjiga je 

leta 2012 izšla tudi v elektronski obliki pri založbi Genija v Ljubljani. 

1924: Burroughs, Edgar Rice, Džungla- roman iz afriških pragozdov, Slovenski gospodar; 

Tiskarna sv. Cirila v Mariboru 1924-26; Amerikanski Slovenec 1928 

1925: Mellville, Whyte George, Gladiatorji-zgodovinski roman iz leta 70 po Kristusu, 

Amerikanski Slovenec 

1926: Wells, Herbert Georg, Zgodba o nevidnem človeku, Amerikanski Slovenec 

1929: Orczy, Emma Magdalena Rosalia Maria Josephina Barbara, Mož v sivi suknji-roman iz 

Napoleonove dobe, Tiskarna sv. Cirila v Mariboru 1929  

1930: May, Karl, V kraljestvu Srebrnega leva-potopisni roman (Avtoriziran prevod, tipkopis v 

štirih zvezkih brez podpisa in brez datuma hrani NŠAM. Verjetno je tekst prevajal po tem, ko 
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je leta 1929 končal prevod romana Mož v sivi suknji in preden je bil leta 1931 objavljen 

Winnetou.) 

1931: May, Karl, Winnetou, Tiskarna sv. Cirila v Mariboru 1931 

1932: Orczy, Emma Magdalena Rosalia Maria Josephina Barbara, Mož v sivi suknji, 

Amerikanski Slovenec) 

 

Jehart je , kot vidimo, veliko delal, potoval, študiral, predaval, pisal, prevajal. Strogo 

(poljudno)znanstvenih, strokovnih tekstov je manj (a več kot kakšnih 500 strani). Ne vemo, 

kaj in kako je z navedbami M. Toplak, da je Jehart tik pred otvoritvijo hotela sredi tridesetih 

let še na veliko prevajal ter pripravljal izdaje svojih prevodov Karla Maya, znanstvenih 

razprav o Talmudu, hebrejski lingvistiki. Ko bi se pomen dela meril v številu strani, bi se 

podeseteril, če ob strokovnih razpravah upoštevamo še prevode. 

Jehartovo prevajanje beletrističnih del seže verjetno v čas tik pred prvo svetovno vojno, saj 

je njegov prevod Colomovega romana v štirih delih (Malenkosti) iz španščine izšel v času, ko 

sta ga že zajela vojna vihra in zlo vojnega ujetništva (1915). Pravi razmah prevajalskega dela 

pa prične po vojni. Povprečno vsaj en roman letno. Avtorji (ce) so bili premišljeno izbrani, 

prav tako »naslovi«. Javnost jih je zelo dobro sprejela, enako kot stroka. Pustolovski romani, 

romani, ki so spodbujali adrenalin, držali bralce v »pozoru«, sprožali intenzivna čustva in tudi 

globoke premisleke, taki, ki so soočali zelo različne kulture, narode, civilizacije, osebnosti. Da, 

vse to je pritegnilo pozornost bralcev. Omenimo, da so avtorji, ki so pisali zgodbe o Tarzanu, 

Winnetouju, Sherlocku Holmsu, eksotičnih okoljih Afrike, o doživljajih iz časa Kristusa, 

Napoleona, o dogodkih, ki pritegnejo pozornost mladih deklet …, bili večinoma skoraj 

»sodobniki« dr. Jeharta. Jehart je očitno imel tudi dober posluh za »trenutek časa«, ko so se 

umirjale povojne razmere in je v velikem delu sveta prevladalo »občutje upanja«, optimizma, 

gospodarskega, socialnega, demokratičnega političnega in drugega razvoja. Podrobnejša 

predstavitev analize historičnih (gospodarskih, socialnih, geostrateških, varnostnih, 

političnih, duhovnih idr. okoliščin bi bila povsem v duhu celostnega razmišljanja dr. Jeharta, a 

bi daleč presegla meje dopustnega obsega pričujočega zapisa. 

Izbor del, za katerega se je odločil dr. Anton Jehart, je bil očitno pravi. Založniki in izdajatelji 

so ga sprejeli. Nekateri avtorji(ce) se celo večkrat ponovijo (na primer madžarsko angleška 

baronica Emma Orczy), za objave istih prevedenih del se odločijo založniki (uredniki) doma in 

v tujini. Danes bi takšen odmev zagotavljal zelo spodoben življenjski in statusni položaj. Zakaj 

ni bilo čisto tako v »Jehartovem času« in za Jeharta, skuša v svojem romanu povedati 

njegova hči, Majda Toplak. Izdajatelji, uredniki, založniki Jehartovih prevodnih del izhajajo iz 

sorodnega duhovnega kroga. Katoliškega. Leonova družba (Slovensko katoliško znanstveno 

društvo, bolj »ostra« Straža, Tiskarna sv. Cirila v Mariboru, Amerikanski Slovenec, katoliška 

revija Slovencev v ZDA). 
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Naravnost osupljivo  je Jehartovo izredno znanje jezikov. Tudi, če nikjer ne bi bilo posebej 

zapisano, kateri tuji jeziki so mu bili »domači«, ne moremo spregledati, da je v doslej 

navedenih tekstih izkazoval zelo dobro znanje slovenščine, nemščine, španščine, angleščine, 

francoščine, grščine, latinščine, hebrejščine, arabščine … ter različne pisave, »alfabete« . 

Kljub vsemu pa je morda celo najpomembnejše, da je odlično obvladal materin jezik, 

slovenščino, za znanje katere je vseskozi še kot šolar prejemal najboljše ocene. 

V zvezi s prevajanjem omenimo tudi zelo pomenljivo Smolikovo opozorilo na odnos J. Modra 

do (spregledanega) Jehartovega prevajalskega dela in na objavljanje Karl Mayevih Zbranih 

spisov pri Tiskarni sv. Cirila, za katere je prevode opravil Jehart. Tudi povojne izdaje Mayevih 

zgodb (Winnetou …) pri založbi Obzorja (1952/3) je  Oskar Hudales pripravil po Jehartovih 

prevodih in na osnovi njegove razdelitve na knjige ter zvezke. Kratek pregled Jehartove 

literarne zapuščine pa pusti dvom o tem, kaj je profesor še pripravljal za objavo, zakaj je 

prenehal z objavljanjem v času, ko je še bil na vrhuncu moči in je še predaval na univerzi? Da 

bi zelo organizirani popotnik, predavatelj, romar, vojaški duhovnik, ujetnik, interniranec ne 

beležil vsaj pomembnejših dogodkov, opažanj, ocen, stališč v dnevniški obliki ali hranil 

korespondence je komaj verjetno. Kakšnih namigov, kje to potencialno gradivo iskati, žal za 

sedaj ni. Morebiti je kaj ostalo pri njegovi »tipkarici« Erni, ki je menda edina znala brati 

profesorjev rokopis, morda pri učiteljici Vidi Fink, ki ji je bil zelo naklonjen, pri bratih, ki so ga 

na koncu pokopali, ali pa se je ob neskrbnem odnosu porazgubilo, skupaj z njegovo knjižnico 

tam gori na Smolniku, kjer so po njegovi smrti gospodarili ljudje z manj občutka za dediščino?  

 

 

DRUGI AVTORJI O ANTONU JEHARTU  

 

Kakšne obsežnejše in celovitejše študije o življenju in delu dr. Antona Jeharta avtor 

pričujočega teksta ni našel. Vsekakor pa je Jehart dovolj pomemben, da najdemo krajše 

zapise o njem (ali zgolj enovrstične informacije in omembe) v različnih tekstih iz različnih 

obdobij. Nekateri so pisali o njem kot neposredni sodelavci, drugi na osnovi dostopnih in 

poznanih virov in literature. Pogosto naletimo na omembo dr. Jeharta iz preprostega razloga, 

ker je bil pač rutinsko uvrščen na kakšen seznam, brez komentarja, refleksije, stališč, opomb.  

Poglejmo nekaj nepopolnih podatkov, ki tokrat niso zapisani v časovnem sosledju, pač pa po 

abecednem redu: 

 

A.L., Dr. Anton Jehart: Iz Kaire v Bagdad, Mladika 1929, 1930 v rubriki Nove knjige 

A.L., Nove knjige, Mladika 1929, 1930 
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Bavdek, Sara,Leposlovje v periodiki Amerikanski Slovenec med leti 1932 in 1945, diplomsko 

delo, FF UN LJ 2014 

Godenits, Walter, Das hoehere Priester-Bildungsinstitut fuer Weltprister zum hl. Augustin in 

Wien oder »Das Frintaneum« bzw. »Das Augustineum«, Wien 1969 

Hozjan, Andrej, Anton Jehart (1881-1948), Das »Frintaneum« in Wien und seine Mitglider 

aus den Kirchenprovinzen. Ein biografisches Leksikon, Klagenfurt, Wien, Ljubljana 2006 

Jurišić, fra Karlo, Fra Gabro Cvitanović i njegov Ratni dnevnik (1914 – 1918), Split 1984 

Kocijančič Pokorn, Nike, Post-Socialist Translation Practis, John Benjamins Publishing, 2012  

Kovačič, Franc, Zgodovina lavantinske škofije, Maribor 1928 

Markežič, Tjaša, Meljsko zbirno taborišče, kot so ga doživeli slovenski književniki, diplomsko 

delo, FF UN MB 2010 

Martin-Luther-Universitaet Halle Wittemberg, Universitaets-und-Landesbibliothek Sachsen-

Anhalt; Zeitschrift der Deutschen Morgenlaendischen Gesellschaft, Mitglider Nachrichten 

Moder, Janko, Slovenski leksikon novejšega prevajanja, Koper 1985 

Planteu, F., Voditelj v bogoslovnih vedah, bibliografsko kazalo, Maribor 1994  

Skrita ideologija v prevodih otroške literature, v Ideologije v slovenskem jeziku, literaturi in 

kulturi, FF UN LJ 2012  

Slavič, Matija, Dr. Jehart v Mezopotamiji, Slovenec 1925  

Slavič, Matija, Po Mojzesovih stopinjah, Mladika 1925 

Slavič, Matija, Prof. Jehart v Mezopotamiji, Slovenec 1925 

Smolik, Marijan, Slovenci-doktorji teologije na dunajski univerzi zadnjih dvesto let, BV 36, 

1976  

Smolik, Marijan, Biblicist in prevajalec Anton Jehart (1881-1948), Bogoslovni vestnik 1995 

Spomenica ob sedemdesetletnici Lavantinskega bogoslovnega učilišča v Mariboru, Maribor 

1929, zbornik 

Stele, France, Dr. Anton Jehart: Iz Kaire v Bagdad, Dom in svet 1929; Šilc Jakob, Dom in svet 

1930  

Straža 1925, Dr. Jehart odpotoval v Sinaj 
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Štorman, Laura, Bibliografija leposlovja v časopisu Amerikanski Slovenec med leti 1891 in 

1931, diplomsko delo, FF UL 2013  

Toplak, Majda, Podobe njenega časa, Maribor 2005 (Knjigo je napisala Jehartova hči Majda 

Toplak, roj. Dolinšek.) 

Vovko, Andrej, Odborniki in članstvo podružnic CMD 1885-1918, ZRC SAZU, 2004 

VP, Profesor Jehart v prvi vojni, Pastoralni pogovori 1984  

 

 

 VRHUNSKI KATOLIŠKI INTELEKTUALEC IN NJEGOVA KNJIŽNICA 

 

Doktor Anton Jehart je bil vrhunski intelektualec katoliške provenience. Ko govorimo o 

Jehartu kot intelektualcu, imamo v mislih nekatere njegove osebnostne karakteristike, ki niso 

lastne vsem izobražencem. Ni bil le silno izobražen. Bil je res enciklopedične učenosti, 

poliglot s sijajnim znanjem tudi na področju slovstva, poznal je naravoslovne vede in vse to 

mu je omogočalo holistični pristop. Razen tega je bil Jehart samostojni mislec, ki se je 

nenehno zavzemal za kritičnost, branje avtentičnih tekstov v izvirnem jeziku. Svoje misli je 

baziral na empiričnem in ne morebiti na kakšnem dogmatsko sholastičnem vedenju. Ni bil 

kak kabinetni idealist. Prav nasprotno: razmišljal je historično in iz poznavanja materialne 

resnice. Tako je zapisal, da je Bog, ko je nagovarjal semitsko ljudstvo, le temu »govoril … v 

njegovem jeziku skozi vse dobe njegove zgodovine …, prilagodil se je njegovemu duševnemu 

obzorju, njegovemu mišljenju, znanju in naziranju, pa tudi njegovim časovnim in krajevnim 

prilikam«.39 Seveda ni bil morebiti evolucionist, kar je sam izrecno zatrdil. 

Kot holist, celostni mislec pa je zmeraj razmišljal iz humanističnih izhodišč in s 

humanističnimi cilji. Zato ni nenavadno, da so pri njem zaznane tovrstne vrednote in 

moralno etična načela, da opazimo prehod iz razumskega v sfero umnosti. Razum (Verstand) 

in um (Vernunft) sta vedno povezana. Jehart ohranja staro filozofsko modrost, ki terja stalno 

»druženje« resničnega z dobrim in lepim. Da bi bil možen tak celostni in kritični pogled, pa 

mora biti človek opremljen z ustreznimi »orodji«. Za Jeharta je takšno orodje ob zaklinjanju 

na empirično izkustvo znanje jezikov. Brez tega ni mogoče prav razumeti izvirnih tekstov in 

ne brati tekstno kritično, kar je terjal. Poglejmo najprej, kako je bilo z Jehartovim »osnovnim 

orodjem«. 

                                                           
 

39
 Jehart, Anton, Semitistika, s. 117 
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V dokumentu Službenički list Kraljevine SHS iz leta 1926 je našteto: » V besedi in pisno 

obvlada razen jugoslovanskih jezikov40 še: angleški, francoski, španski, laški, osmansko turški, 

arabski, klasični41, vulg. jezik Egipta, Palestine in Sirije.« (Dokument hrani NŠAM.) Osupljivo.42 

Dokler ne preberemo Jehartovega teksta Semitistika, v katerem kot profesor orientalskih 

jezikov, biblicistike in biblične enciklopedije ne razkrije, kaj bi po njegovem prepričanju 

morali obvladati bogoslovci, zlasti seveda univerzitetni profesorji. Kar je terjal od drugih, je 

zagotovo obvladal tudi sam. Jehart nato našteva  hebrejščino, aramejščino (kaldejščino), 

asiro-babilonščino, akkadščino, etiopščino, za nameček pa mu ob latinici niso bile tuje še 

grška, arabska in klinopisna pisava ter hieroglifi in cirilica ter gotica. Takoj opazimo, da 

manjka nemški jezik, v katerem se je šolal, manjka češki jezik, čeprav je z dvema tovarišema, 

češkima kuratoma skupaj preživel štiri leta ujetništva, po drugi vojni pa se je učil še ruščine. 

Dobro poznavanje jezika terja tudi odlično siceršnje lingvistično znanje. In Jehart se razkrije 

kot nekdo, ki dobro obvlada književnost, stilistiko, sintakso, ritem, metriko, fonologijo, 

morfologijo, leksikalne posebnosti itd.  

Brez znanja jezikov in širokega poznavanja književnosti ni mogoče pravo razumevanje, meni 

Jehart. »Kdor hoče razumeti, kaj je hotel povedati sveti pisec, mora čitati tudi izvirnik«.43 Ko 

Jehart nadaljuje svoje razmišljanje o nujnosti znanja jezikov, branja izvirnikov, dobrem 

prevajanju svetih spisov, razkriva kajpak tudi širše, ne le biblične vidike. Izredno zanimivi so 

nekateri pasusi iz njegovega članka. Spomnimo: kdor hoče razumeti, mora brati tudi v 

izvirnem jeziku. »Prevod nikoli ne pove tega, kar je povedal izvirnik.« Tako se »čisto izgubi 

orientalsko živa in bujna lepota izvirnika v hladnem, treznem našem jeziku …v naših prevodih 

popolnoma izgine umerjena lepota … prevod ne samo da izvirnik zagrinja, ampak ga 

naravnost popači ali recimo drugače prevaja.«44 

Dr. Jehart ve, da ne gre samo za tehniko, natančnost, skladnost prevoda, pač pa tudi za 

kulturne, civilizacijske, vrednotne in druge vidike. Razumevanje tega pa nam omogoči še 

mnoge druge aspekte življenja - tudi gospodarske, socialne, verske, politične. V Semitistiki 

govori profesor o semitskih jezikih, velja pa to, kar pove, za vse. Tako kot na primer sledeče 

razmišljanje o semitističnih študijih: »Važno …  je tudi to, kar nam semitski jeziki posredujejo, 

mišljenje, življenje semitskih narodov, n j i h o v a  d u š e v n a  k ul t u r a.« Nekaj vrstic niže 

nadaljuje, da je » …tudi semitsko-orientalska miselnost, orientalski značaj semita, izražen v 

                                                           
 

40
 Ni natančno opredeljeno, kateri so ti jeziki. Gotovo so bili mišljeni jeziki konstitutivnih narodov, torej srbski, 

hrvaški in slovenski, ne vemo pa, ali morebiti tudi jeziki »manjšin«, torej makedonski, albanski … 
41

 Verjetno sta mišljena oba, grški in latinski jezik. 
42

 Na naših tleh je delovalo še nekaj učenjakov s podobno neverjetnim jezikovnim znanjem. Taki, ki so poznali 
ducat ali nekateri celo dvajset in več jezikov, so bili Janez Žiga Valentin Popovič, Žiga Zois, Matija Čop, Jernej 
Kopitar, Franc Miklošič, Oroslav Caf … 
43

 Semitistika, s. 116 
44

 Ibidem, 115 
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njegovem slovstvu, čisto drugačen ko naš indo - arijski.« Nadaljuje še: » Mislimo n. pr. na 

pesniške knjige starega zakona! V njih se posebno izrazito kaže semitski značaj sv. pisma. 

Kako tuje je za nas izražanje misli in čuvstev v psalmih, spotikamo se skorajda ob bujnih, 

plastičnih izrazih Visoke pesmi, zbirke Pregovorov so za nas nenavadne, izražanje abstraktnih 

misli pri prerokih in v novem zakonu s prilikami, vzetimi iz vsakdanjega življenja, je za nas 

tudi čisto nekaj posebnega. Ko pa si čital babilonske psalme, nabožne pesmi sv. Efrema, 

arabske narodne pesmi, ko si se zatopil v bogate zbirke arabskih narodnih pregovorov in 

prilik ter drugega narodnega blaga, ti bodo vse posebnosti sv. pisma same po sebi umljive - 

kot izraz semitskega značaja. Semitske miselnosti. Semitu - orientalcu polje vroča kri po žilah, 

njegova čuvstva se naglo menjavajo, čuten je, plastičen v svojem izražanju, abstraktnega 

razmišljanja ne pozna.«45 

Dr. Jehart je namignil še na druge vidike potrebnosti znanja jezikov in probleme prevajanja, 

za nas pa je izredno zanimivo njegovo opozarjanje na kulturne, čustvene, zgodovinske  

razlike in problem »razumevanja«. Zlasti ob aktualnem dogajanju na Bližnjem vzhodu, v 

Afriki, Amerikah …, ob begunski krizi, »trku kultur, civilizacij« in še čem. Brati to, kar je zapisal 

Jehart, je danes povsem »sodobno«! 

Nekoč pa so ga tako ali tako radi brali, njegovih knjig in prevodov ni bilo težko prodati. Ocene 

njegovih knjig, potopisov in knjig tujih avtorjev, ki jih je izbral ter prevedel, so zelo 

naklonilne. France Stele je  v reviji Dom in svet leta 1929 o potopisu Iz Kaire v Bagdad zapisal: 

»Živahno pisani spis, pol potopis, pol kulturna zgodovina …«. O avtorju pa: » … učenjak,ki 

potuje, se skromno skriva za kramljajočega pripovednika, ki pa se sem in tja povzpne preko 

poljudnosti, ki ga odlikuje do mojstrskega orisnika kulturnih in pokrajinskih sličic.«46 

Marijan Smolik, ki je ocenil, da Jehart piše »zelo poljudno in za laike privlačno«, piše v BV, da 

je Fran Saleški Finžgar, urednik Mladike, to knjigo uvrstil v edicijo Znanstvena knjižnica 

(čeprav je Jehart napisal, da je knjiga namenjena »navadnim« bralcem potopisov), zaradi 

česar je umetnostni zgodovinar Karl Dobida prvi zvezek ocenil kot »preveč poljuden«, 

drugega pa tako: »Opisi (Mezopotamije) se menjajo s prav pesniško podanimi vtisi popotnika 

iz puščave … Knjigo smemo prištevati med redke potopise, ki so še nekaj več kot zgolj bežni 

trenutni vtisi pisca popotnika.«47 

Jehart je precej prevajal. Pri tem je bil sam včasih »neskrben« oziroma ga je »zapeljala« 

pripadnost katolištvu. O ideologiji v njegovem prevajalskem delu je pisala Nike Kocijančič 

Pokorn. Marijan Smolik je podobno »namignil« na Jehartove intervencije v tekste, ki jih je 

prevajal. Zlasti, ko gre za Winnetouja. Tako je prevajalec »sam določil obseg vsakega zvezka« 
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in tudi zaporedje izhajanja, »čeprav so nemška izvirna besedila izhajala v drugačnem 

zaporedju.« Smolik nadaljuje: »Tudi primerna poglavja je določil ne oziraje se na izvirnik, 

zato je najbrž kar sam napisal tudi nekaj besedila, v katerem je bralcu prikazal vsebino 

prejšnjega zvezka. Šele podrobna primerjava bi pokazala, če je tudi kaj izpuščal.«48 Danes je 

težko z gotovostjo trditi, kaj je Jeharta navedlo k tem intervencijam. Smolik meni, da najbrž 

čisto tržni, založniški interesi, za bralce sprejemljiv obseg knjig in njihova cena. 

Profesorica Filozofske fakultete v Ljubljani, Nike Kocijančič Pokorn pa je bolj odločna. Da, 

Jehart je izpuščal49. Iz čisto določnih, ideoloških razlogov. S podrobnejšo analizo prevoda 

Winnetouja je to pokazala v svojem članku Skrita ideologija v prevodih otroške literature. 

Pravi: »V mnogih družbah, tudi slovenski, so manipulacije, kulturni predsodki, asimilacije in 

namerna preoblikovanja v prevodih pogosti: najbolj razvidni pa so v prevodih otroške in 

mladinske literature.« Nekaj vrstic naprej konstatira, da »na primer prevod Winnetouja iz 

leta 1931, ki ga je naredil teolog Jehart, izpušča vse odlomke, v katerih je Winnetou kritičen 

do osvajalskih krščanskih misionarjev, in poudarja odlomke, v katerih je opisana 

Winnetoujeva spreobrnitev v krščanstvo.«50 Ko je leta 1952-53 nov prevod objavil Oskar 

Hudales v Obzorjih, se je zgodil »zasuk«. Oprl se je na Jehartov prevod in razdelitev poglavij. 

»Ob pregledovanju obeh prevodov … sem pa ugotovil, da je Hudales skrbno *počistil* vse 

tiste odstavke in posamezne besede, ki so razodevale krščanskega avtorja. Ostala je le 

splošna človečanska etičnost …«Tako Smolik.51  Kocijančičeva nam sporoča, da je »…ta 

politika izločevanja verskih izrazov iz literature … bila uradno preklicana šele leta 1983« z 

odločitvijo Komisije predsedstva CK ZKS za informativno in propagandno dejavnost.52 

Dodamo lahko le, da je imel Jehart še kako prav, ko je terjal branje izvirnih tekstov in ko je 

pisal o tem, kako lahko prevodi izkrivljajo, prekrijejo, izpuščajo, do nerazumevanja 

spremenijo itd. pristno besedilo. Prevajalec pa vendarle ostane še kako pomemben, saj je 

prav on tisti, ki najprej izbere tekst, ki ga bo prevajal (če ne prevaja po urednikovem 

naročilu). Jehart je dobro izbiral. Ali je izbiral tako iz komercialnih, finančnih interesov (vsaj 

po tem, ko se je odločil za gradnjo hotela je potreboval veliko denarja) ali zaradi svoje 

»pustolovske« narave, puščamo ob strani. Vsekakor pa drži, kar je napisal Smolik. Namreč, 

da »smo tudi slovenski bralci bili navdušeni nad tem pisanjem«. (prav tam) Ta ugotovitev ne 

preseneča, če vemo, da je Jehart prevajal A. C. Doyla (pisca detektivskih romanov), E.R. 
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Burroughsa (pisca romanov o Tarzanu), pisca pustolovskih povesti, potopisov, pesmi za 

otroke R. L. Stevensona, roman A. Bennetta Živ pokopan itd. 

Jehart je seveda objavljal predvsem v verskih časopisih in založbah, Hudales pa je 

Winnetouja prevedel za levo usmerjena Obzorja. Takšne »podrobnosti« marsikaj povedo. 

Obzorja je takrat urejal Anton Ingolič ob pomoči Janka Glazerja. Glazer je kot literarni 

teoretik, zgodovinar in urednik gotovo poznal ali vsaj vedel za prevod sokrajana (oba z 

Jehartom sta stanovala ob istem potoku Lobnica), pa vendar je bil ponovni izid in prevod 

zaupan raje drugemu prevajalcu, ni bil uporabljen Jehartov in tudi omenjen Jehart ni bil. 

Zanimivo in pomenljivo je, da Glazer, ki je veliko pisal, nekoliko starejšemu Jehartu ni 

namenil nobene opazne pozornosti, čeprav sta bila oba Rušana, profesorja, domoljuba, 

izgnanca, zapornika v Melju53, bibliofila, imela sta skupne sodelavce, kakršen je bil na primer 

F. Kovačič …!  

 

Da bi grobo zaokrožili popis Jehartove enciklopedične, univerzalne izobraženosti, je potrebno 

navesti še njegovo »sprehajanje« po polju etnografije, geografije, zgodovine, po 

naravoslovju, medicini … Karkoli pa je že počel, zmeraj je terjal tekstno kritičnost, 

samostojnost v razmišljanju, naravoslovno metodičnost, izkustveno preverljivost, nekakšno 

reformno usmerjenost. Najlepše je to moč razbrati v njegovem članku Semitistika. V njem je 

terjal: reformo sistema študija bogoslovja, temeljito poznavanje jezikov zaradi branja izvirnih 

tekstov in tekstno kritično branje le - teh (pa še kaj, seveda - na primer knjižnice, muzeje, 

študijska potovanja, več znanstvenih in raziskovalnih inštitutov, nazornost pri študiju …). 

Njegova kritika bogoslovnega študija pri vodstvu fakultete, univerze in Cerkve gotovo ni 

ostala neopažena, čeprav ni bilo kakšnih javnih odzivov. Kritika namreč ni bila povsem 

nedolžna. Začel jo je tako: »V tekstnokritičnih vprašanjih sv. pisma vlada pri nas velika 

nevednost, za biblične probleme ni zanimanja, v našem bogoslovnem slovstvu se premalo 

goje biblične studije, zlasti studij semitistike …«54 Govoriti na obletnici bogoslovne fakultete 

njenim najvišjim in najuglednejšim predstavnikom na tak direkten način ni moglo biti prav 

enostavno. Za temi besedami so stali trdni argumenti. Zlasti, če vemo, da je imel Jehart v 

mislih znanje jezikov, lingvistiko, biblično duhovnost, slovstvo, kulturo, biblične realije. Z 

ozirom na dejstvo, da je zanje predlagal tudi večji fond ur na fakulteti, in to na račun 

eksegeze, se potrjuje njegova nagnjenost k realnosti, historičnim okoliščinam in ne k 

sholastičnim dogmam. Mislil je, kot je zapisal, »na razne kulturne dobrine, ki so jih Hebrejci 

brez dvoma podedovali od Babiloncev. Hebrejski predujetniški denar in utež sta 
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babilonskega izvora, vsa biblična astronomija je pristno babilonska, koledar je urejen po 

babilonskem koledarju, hebrejski zemljepisni pojmi so z malimi izjemami babilonski. Tudi 

hebrejsko slovstvo kaže obilen vpliv Babilona. Rodovniki geneze so pisani po zgledu 

babilonskih kraljevskih analov, psalmi imajo svoje predpodobe v babilonskih spokornih 

psalmih. Pravno življenje očakov  je bilo urejeno po babilonskem pravu in nikar se ne 

branimo priznati, da je tudi Mozesov kodeks marsikaj posnel po Hammurapijevem kodeksu. 

Ni nič posebnega na tem. Kanaan je politično spadal pod Babilon.«55 Jehart ni predaval 

študentom, ni jim predstavljal snovi, ki bi se je morali nato naučiti. Ni bil kak zadrti ekseget. 

Raje jim naj bo predavatelj le v pomoč, saj »…slušatelj mora vsaj toliko zvedeti o … zgodovini 

in kulturi, da s pridom prebira tozadevna strokovna dela in da si lahko … napravi samostojno 

mnenje.«56 Ko tako pripravlja predlog za reformo študija in zahteva znanje jezikov ter 

poznavanje kulture, zgodovine, realnega življenja ljudi, oceni, »da danes biblične realije 

opravijo dobro polovico dela za eksegezo in bolje opravijo kot eksegeza … Eksegeza … naj 

odstopi nekaj svojih ur bibličnim realijam, kritičnemu uvodu in jezikovnim studijem.«57 Če 

povzamemo, je bolje in hitreje brati izvirnik, kot poslušati »duhovito in dolgovezno eksegezo, 

ki si je itak ne moreš zapomniti«. (prav tam) 

Ko je profesor Jehart pisal te predloge, je imel za sabo že precej izkušenj. Star je bil blizu 

petdeset let. Dovolj, da je vedel, kako potrebno je nadgrajevati metodiko in didaktiko in kako 

potrebno je, vztrajati na nazornosti namesto pri profesorskem dociranju izza katedra . 

Nekoliko v šali bi lahko rekli, da je »anticipiral bolonjsko reformo«. Ni terjal zgolj dobrega 

obvladanja jezikov, urejenega sistema študija in samostojnega razmišljanja študentov. Vedel 

je, kako pomembno je, da znajo učitelji voditi, usmerjati študirajoče (in sami seveda biti 

primerno usposobljeni za to), vedel je, da morajo biti zato dani metodični, didaktični pogoji 

in da mora biti vse skupaj materialno, finančno dobro podprto. »Da je treba vzporedno s tem 

reformiranim učnim načrtom pošteno reformirati tudi naše biblične knjižnice in jim dati 

dovolj dotacije za nakup novejših strokovnih del, tekstov in slovarjev, to je samo po sebi 

umljivo. Tudi lastni biblični muzej bo morala imeti slej ko prej vsaka bogoslovna šola. Brez 

poglobljenih studijev na  bibličnem institutu v Rimu ali na kakem orientalskem zavodu in brez 

izdatnega studijskega potovanja po bibličnem Orientu končno noben strokovni učitelj ne bo 

kos zahtevam, ki jih stavi nanj moderna biblična veda.«58 Profesor se očitno ni mogel odreči 
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nenehnim zahtevam po nazornosti, praktičnem, uporabnem znanju, ki šolanemu človeku 

edino lahko zagotovi samostojnost v razmišljanju in življenju. Tako je živel tudi sam. 

M. Toplak lepo opisuje, kako je bila zaprepadena njena mama Rozalija, ko se je Jehart odločil 

preostanek življenja preživeti na Smolniku in je leta 1937 z vlakom v Ruše pripeljal številne 

zaboje, polne knjig. V Penzionu Lobnica je imel po tem veliko knjižno omaro od tal do vrha in 

čez vso steno, pa še je bilo premalo, da bi vse knjige spravili vanjo. Lahko si predstavljamo, 

kakšno knjižno bogastvo je priromalo na Smolnik. To je bil gotovo fond knjig vseh vrst, 

žanrov, strokovnih, beletrističnih, v najrazličnejših jezikih in tudi takšnih luksuznih v posebni 

vezavi. Angleško pisan koran, ki ga je po vojni prijavil kot vojno škodo, je že sodil med 

raritete. Prav tako kot Leninove knjige, ki so jih iskali med vojno gestapovci. Imel je tudi 

izvorno Dalmatinovo Biblijo, v arabščini pisane knjige itd. Okupatorji so stikali po teh knjigah, 

jih razmetavali, požgali pa jih le niso, čeprav so grozili, da jih bodo. Leninove knjige sicer niso 

našli, saj je bila skrita že prej na Hlebovem. V njej je menda bilo zapisano z Jehartovo roko: 

»Ta knjiga ni moja, vendar je jaz ne bom uničil.« Tako so knjige preživele svetovno morijo. 

Ker pa je Jehart po vojni kot vojno škodo prijavil le koran, ki so ga Nemci očitno zaplenili, 

drugih knjig pa ne, je zelo verjetno, da so knjige ostale na Smolniku. Kje je ta bogati fond 

knjig končal kasneje, se danes ne ve. Potrebno bi bilo vložiti ves mogoči napor, da bi se 

Jehartova knjižnica spet našla. Brez dvoma bi ukvarjanje s to knjižno dediščino dalo nova 

spoznanja, gotovo bi njegovi vpisi v knjigi, ekscerpti, korespondenca, ki običajno sodi v tak 

fond, omogočili poglobljena raziskovanja, študij. Zaradi Jehartovih potovanj, študija v 

»tujini«, bivanja Rozike v Zagrebu, ujetništva na Balkanu in v Italiji in še česa smemo 

upravičeno domnevati, da je bila njegova korespondenca obsežna. Dnevniški zapisi so 

zagotovo obstajali. Drugače tudi ne bi mogel pisati potopisov in ne napisati podrobnejšega 

poročila o ujetništvu z natančnimi datumi ter drugimi podatki, številkami. Knjiga zapisov 

njegovega sotrpina v ujetništvu, fra dr. Cvitanovića  je dokaz, da je takšno razmišljanje 

mogoče. Da je brskanje za starimi knjigami in zasebnimi knjižnicami smiselno, pa povedo tudi 

odkrite in popisane knjige  bogatih knjižnih fondov v ŽU Limbuš, ŽU Ruše, knjige falskega 

grofa Zabea in druge. Knjige Antona Krejčija, nekdanjega ravnatelja ruške tovarne dušika 

(tudi teh je bilo nekaj tisoč) in Antona Jeharta59 , ki za sedaj veljajo za izgubljene, morajo 

ostati predmet iskanja. So del ruške kulturne dediščine, tako povezane s knjigami in 

izobraževanjem nasploh, da je knjiga upodobljena tudi na ruškem grbu.60  

Profesor Anton Jehart tako želene reforme ni dočakal. Cerkvena in bogoslovna hierarhija je 

šla svojo pot, na njej pa ni bila več pretirano zaželena njegova prisotnost. Vse manj in manj 

predavanj je dobil, k večjim projektom ni bil povabljen, napredovanje po cerkveni hierarhični 
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lestvici zanj ni bilo dosegljivo. On sam po letu 1929 ni več pisal ali vsaj ne objavljal 

znanstvenih tekstov, prevodov pa ni več objavil po letu 1932. Drugi so o njem pisali le še zelo 

poredko in malo. Njegova »obramba svetega pisma«, zlasti starega zakona61, je počasi tonila 

v pozabo. Pričujoče pisanje pa ima ambicijo, gojiti spoštljiv  spomin na velikega, genialnega 

učenjaka, rojaka s Pohorja. 

 

SLOVENSKI DOMOLJUB - POLITIČNE OPREDELITVE 

 

Ruše in Smolnik sta znana kot »rdeča okoliša«. Povsem drugačen značaj sta imela, kot na 

primer bolj nemškutarski bližnji Lovrenc, Jehartov rojstni kraj. Hlebov dom pa je tako rekoč 

smolniška mikrolokacija naprednosti, domoljubja, prosvetljenosti, kakor je pisal nek drug 

duhovnik, tik pred prvo svetovno vojno umrli (1913) župnik na Remšniku, Jurij Žmavc. 

Hlebovo je bilo takšno že pred tem, preden je kmetijo prevzel in cerkev, ki jo je nato posvetil 

A. M. Slomšek, 1960. leta zgradil znameniti Luka Hleb. Še kasneje, ko je Hlebov rod že izumrl 

in je bila kmetija planinska postojanka, je bil to dom narodobudnosti. In nič drugače ni bilo 

tik pred in med drugo vojno, ko so se tod skrivoma zbirali partizani, komunisti, skojevci 

(Trpin, Košenina, Bečela, Jezernik, Knifič, Špenga, Vranjek, Segulin …) Skoraj brez izjeme so 

bili njihovi »somišljeniki« tudi Dolinškovi in vsem znana Tončka je bila tod oskrbnica. Rozika, 

mlajša sestra je pomagala v gostilni, mnogi planinci, po vrsti naprednjaki iz Ruš, Maribora in 

od drugod, pa so bili tukaj bolj ali manj redni gosti. Dr. Anton Jehart je sodil mednje. Najprej 

je hodil sem kot planinec, nato kot »snubec« mlade Rozalije in na koncu je v tem okolju 

pristal kot Majdin oče. Nič manj kot drugi, prej bolj in na vsak način bolj osmišljeno je 

zagovarjal narodobudne misli. Upirala sta se mu Domovinska zveza in Kulturbund, kar ne 

preseneča, saj je že v letih, ko je bil kaplan v Šentjurju, bil član, eden od blagajnikov Ciril 

Metodovega društva, ki je imelo za osrednji cilj obrambo slovenstva in slovenskega šolstva.62 

Svojo domoljubno držo je Jehart izpričal že prej, kot študent na Dunaju, še v času druženja z 

Antonom Korošcem. Že takrat mu je bila lastna bolj demokratska drža in ne morebiti 
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naklonjenost cesarskemu režimu. Kasneje, ko so se »časi spremenili«, je obrnil hrbet 

Korošcu, Slovenski ljudski stranki in njenemu strankarskemu glasilu Slovenec. Raje je prebiral 

študentsko glasilo »1551«63 in bolj levo usmerjeno Jutro, na pobudo učiteljice Vide je naročil 

še Ribnikarjev liberalni Večernik, spoznali pa smo že, da je imel večkrat v rokah tudi Lenina. 

Najbrž je na vse to res vsaj malce vplivala Vida Fink64, mlada zasebna učiteljica njegove 

hčere, ki zaradi svojih političnih usmeritev dolgo ni mogla dobiti službe.  

Odpor proti ponemčevanju, rastoči avtoritarnosti, totalitarizmu, nacizmu, ljotićevstvu, 

prisotnemu tudi v Rušah, srbskemu unitarizmu … je bil dovolj opažen pri nemčurjih in drugih, 

da so ga dali na »listo«, in ko so lahko le-ti dovolj visoko dvignili svoje prodane glave, je bil 

aretiran in izgnan. Niti znameniti škof Ivan Jožef Tomažič, s katerim si sicer zaradi njegovega 

zasebnega življenja in Tomažičevih bolj konservativnih stališč pred vojno nista bila najbližja, 

ga ni uspel zavarovati pred ponemčevalci. Tomažič, znan po odkritem nasprotovanju 

nemškemu preganjanju narodno zavednih župnikov ga je sicer opozoril na nevarnost, da bo 

postal žrtev fašistov in nacistov, ki jim je tako odločno nasprotoval. 

Izgnanstvo je Jeharta preko Melja in Rajhenburga vodilo v ljubljansko internacijo. Tam se je 

aktiviral v Osvobodilno fronti in v sodelovanju bratov zavetišča sv. Jožefa z odporniškim 

gibanjem. Kdor je poznal njegova stališča in poprejšnje življenje, bi to razumel kot nekaj 

povsem pričakovanega. Kot je skorajda naravna posledica, da je hči Majda, socializirana v 

rodu Dolinškov, odraščajoča ob Jehartu in učiteljici Vidi65, teti Tončki in občudujoči mamo 

Rozalijo, na koncu bila levičarska aktivistka, skojevka, članica mladinske organizacije po vojni 

… Pokazala je svojo socialno senzibilnost. Kakor jo je Jehart, ko je za smolniške kmete pisal in 

organiziral nasprotovanje izigravanju agrarne reforme nove jugoslovanske države po prvi 

vojni, ki se je na koncu končala tako, da revni kmetje niso dobili nič (od obljubljenega), 

veleposestniki pa so zadržali vse.66 Jehart je takrat sodeloval pri organiziranju pašniško 

gozdne zadruge na območju, ki ga je obvladoval falski grof dr. Zabeo in pisanju vloge na 

razlastitveno komisijo pri banski upravi. V tej vlogi, ki so jo majhni kmetje in kočarji, 

najemniki in zakupniki poslali oblasti, je res moč zaznati Jehartovo humanistično, socialno in 

nacionalno usmerjenost. V njej se zahteva, »naj dobijo zemljo interesenti, ki so Slovenci … 

naj zemljo dobijo tisti, ki jo obdelujejo .« Tragičnost zgodovine je tudi v Jehartovem primeru 

dobila potrditev. Po »Jehartovem« je po drugi svetovni vojni segla nova oblast …  
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 Ljubljansko študentsko Akademsko glasilo za univerzitetna in javna vprašanja, ki je izhajalo v letih 1936-1938. 

64
 Ko je kasneje le dobila službo in je zapuščala Smolnik, je po zapisu v knjigi Podobe njenega časa o Jehartu 

rekla: »Najpametnejši človek je, kar sem jih kdajkoli srečala. (s. 311) 
65

 Ko je zapuščala Smolnik (»Jehartovo«), je menda (o Jehartu) kot zadnje rekla: »Najpametnejši človek je, kar 
sem jih kdajkoli srečala.« (Glej Podobe njenega časa, s. 311.) 
66

 O tem, kako se je izigravala agrarna reforma, je pisal dr. Mavricij Zgonik v prispevku Izigravanje Zakona o 
agrarni reformi v predaprilski Jugoslaviji na primeru falske graščinske veleposesti, v ČZN 1977, s. 259 – 264. 
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 Zanimivo, da Jehart ni omenjen v leksikonu Sova, Enciklopediji Slovenije, Slovenskem velikem leksikonu, 

Splošnem religijskem leksikonu …, je pa na primer v Velikem slovenskem biografskem leksikonu …  
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 Šematizmi so nekakšen statistični prikaz organizacije ter kadrovske zasedbe (Personalstand des Fuerst-
Bistums Lavant) v času pisanja še živečih duhovnikov, redovnic (kov), župnij, podružnic, funkcionarjev cerkve, 
profesorjev itd. Pregled šematizmov je pokazal, da so tudi Jehartu bile zaupane nekatere funkcije, na 
hierarhični lestvici daleč pod vrhom. Tako je na primer bil prosinodalni ekseminator za župnijske izpite, član 
Komisije za nadzor cerkvene glasbe, Izpraševalne komisije za strokovne izpite za bogoslovno učilišče v 
Mariboru, član Cenzurne komisije za tiskanje knjig, bil je še knezo škofovski svetovalec. Funkcije, povezane s 
strokovnim delom in brez kakšnega vpliva, moči. To je bilo pridržano za druge, najbrž bolj sprejemljive, 
konformistične posameznike.  
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