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Valentin Inzko, spravnik – Svečan in  
svetovljan 

Fabjan Hafner

Kmalu bo poln ducat let, odkar sem se v Pregljevi hiši poslovil od pokoj-
nega Valentina Inzka. Umrl je na rojstni dan pisatelja Roberta Musila, 
ki je v svojem monumentalnem romanu „Mož brez posebnosti“ hotel 
zaobjeti prav ves svet ob zatonu Avstroogrske monarhije in ki je zaradi 
tega moral ostati nedokončan. Podobno se je dvorni svetnik dr. Inzko 
neutrudno udejstvoval na področju šolstva in vere, kulture in politike. 
Zaoral je marsikatero ledino, potrpežljivo je vlagal v trajnostno priho-
dnost.

Setev tega početja je bila plodna, lahko se je razveselil bogatih žetev in 
priznanj. Polen, ki so mu jih metali pod noge nasprotniki zunaj in zno-
traj slovenske narodne skupnosti, se ni izogibal. Neomajno je vztrajal na 
poti sprave in vzajemnosti: zato je njegova dediščina še danes živa; zato 
vrednote, za katere se je zavzemal, še vedno veljajo; zato smo jih mogoče 
potrebni še bolj kot kdajkoli prej. 

V inštitutu, ki je poimenovan po Musilu, smo v tistih dneh pozno v 
noč vztrajali na simpoziju v čast šestdesetletnici Petra Handkeja, velike-
ga prijatelja koroških Slovencev. Šele ko so Nemci po njegovem posre-
dovanju spoznali in sprejeli Florjana Lipuša in Gustava Januša, sta, kot 
da velja načelo „nemo poeta in patria sua“, bila tudi med svojimi deležna 
spoštovanja, ki ga vsekakor zaslužita. 

Nemščina kot zrcalo in zrcalno vodilo je bila tudi stalnica v Inzko-
vem življenju. Iztok, junak iz njegovega najljubšega romana „Pod svo-
bodnim soncem“ Frana Saleškega Finžgarja, se je v Carigradu naučil bi-
zantinskega načina bojevanja. „Audiatur et altera pars“ – „poslušaj tudi 
drugo stran“ je prevod tega nauka iz vojaškega v svet miru in sprave, v 
katerem je bil Inzko doma. 

V Sveče sem prišel utrujen in izčrpan, verjetno je bila polnoč že mimo. 
Ob mrtvaškem odru, takem, kakor sem se tega spominjal iz otroštva, 
so gorele sveče. Pričakal me je njegov zet Fritz Breitfuss in mi ponudil 
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kozarec vina. Skupaj sva nazdravila pokojniku, s spoštovanjem in hvale-
žnostjo. Trenutek je bil poseben in vznesen. Molče sem obljubil zvesto-
bo njegovi nenapisani oporoki. Bil ni samo mož besede, bil je predvsem 
mož pokončne drže in temeljito premišljenih dejanj. 

Njegov obraz je bil miren. Odšel je s tega sveta v zavesti, da ga za-
pušča po izpolnjenem življenju, posvečenem narodu in veri, ali kot piše 
na njegovem nagrobniku: „Služil je rodu in Gospodu“. Čeprav drobne 
postave, je bil zmerom viden, ne da bi se silil v ospredje: središče je spro-
ti nastajalo okoli njega. Njegova odlika je bila njegova pozornost, odprt 
pogled na sočloveka, ki ga je tako spremenil dejansko v bližnjega. 

Pravi pravcati „spravnik“ je bil že od doma, saj je bil oče c. kr. oro-
žnik, vdan podanik Habsburžanov, mati pa zavedna Slovenka. Pri ple-
biscitu se je vsak odločil po svoje. Za avstrijsko oblast pa je bilo dovolj, 
da je bil žandar poročen z nekom, ki se je pri demokratičnem glasovanju 
odločil za izbiro, ki se ni izkazala kot zmagovita. 

Zbliževanje nasprotij ali vsaj razlik je imelo zgled v izročilu duhovni-
kov Einspielerjev (dva Andreja, Lambert, Oton in Janez), ki so izvirali 
iz Pregljeve hiše v Svečah, in so služili Bogu, avstrijski domovini in slo-
venskemu narodu. Valentin Inzko je vse troje – vero, domovino in na-
rod – pojmoval karseleda široko, naravnost globalno, njegovo obzorje je 
ob slovenski matici in zamejstvu zaobjemalo tudi zdomstvo – slovensko 
diasporo po vsem svetu. Prav zaradi svoje globoke zakoreninjenosti v 
domači pokrajini je lahko bil oboje: Svečan in svetovljan.
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Valentin Inzko, Friedenstifter und Weltbürger 
aus dem zweisprachigen Südkärnten

Fabjan Hafner

Bald ist es ein volles Dutzend Jahre her, seit ich im Einspieler-Stamm-
haus vulgo Preglej in Suetschach Abschied nahm, just am Geburtstag 
Robert Musils, der in seinem monumentalen Roman „Der Mann ohne 
Eigenschaften“ versucht hatte, im Angesicht des Niedergang der Öster-
reichisch-Ungarischen Monarchie, den gesamten zeitgenössischen Kos-
mos zu umfassen, weshalb sein Hauptwerk unvollendet bleiben musste. 
In ähnlicher Art und Weise betätigte sich Hofrat Dr. Inzko unermüdlich 
in den Bereichen Schulwesen, Glaube, Kultur und Politik. Er betrat be-
herzt so manches Neuland und baute bedachtsam an einer nachhaltigen 
Zukunft. 

Das Saatgut dieser Pionierleistungen gedieh gut, die Früchte waren 
ein reiche Ernte und vielfältige Anerkennungen. Den Prügeln, die ihm 
Gegner außerhalb und innerhalb der slowenischen Volksgruppe vor die 
Beine warfen, wich er nicht aus. Unbeirrt behielt er seinen Kurs der Ver-
söhnung und gegenseitigen Achtung bei: Deshalb ist sein Erbe bis auf 
den heutigen Tag lebendig geblieben; deshalb gelten die Werte, die er ver-
focht, immer noch; deshalb brauchen wir sie wohl mehr denn je zuvor. 

Im Institut, das Musils Namen trägt, fand gerade damals bis in die 
späten Nachtstunden ein Symposium zu Ehren des sechzigsten Geburts-
tags von Peter Handke statt, des Mehrers des Ruhmes und des Ansehens 
der Kärntner Slowenen. Erst nachdem Florjan Lipuš und Gustav Januš 
durch Handkes Vermittlung die ihnen seit langem zustehende Wertschät-
zung durch die deutschsprachige Kultur zuteil gwworden war, wurden 
sie, als gälte das Motto „nemo poeta in patria sua“, auch in den eigenen 
Reihen als eminente und exemplarische kreative Köpfe (an-)erkannt.

Das Deutsche als Leitbild und Richtschnur war eine Konstante auch 
in Inzkos Leben. Iztok, der Held seines Lieblingsromans „Unter der 
freien Sonne“ von Fran Saleški Finžgar, erlernte in Konstantinopel, der 
Hauptstadt des Feindeslandes, die byzantinische Kriegskunst. „Audi-
atur et altera pars“ – „Schenke auch der Gegenseite Gehör“ lautet die 
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Übertragung dieser Lehrer aus der soldatischen Sphäre in die Welt des 
Friedens und der Verständigung, die Inzkos angestammte Heimstatt war. 

Suetschach erreichte ich erschöpft und ausgelaugt, es wird schon nach 
Mitternacht gewesen sein. Am altväterlich vertrauten Katafalk, wie ich 
in den Jahrzehnten, die seit meiner Kindheit in Land gegangen waren, 
keinen mehr gesehen hatte, flackerten Kerzen. Ihr Hüter, Fritz Breitfuss, 
der Schwiegersohn des Verstorbenen, bot mir ein Glas Wein an. Gemein-
sam erhoben wir unsere Gläser in Dankbarkeit und ehrendem Gedenken 
auf das Wohl des Heimgegangenen. Dieser besondere Augenblick war 
erfüllt von besonderer Innigkeit. Schweigend versprach ich seinen un-
geschriebenen letzten Willen hochzuhalten. Inzko war ein Mann wohl-
überlegter Taten, mit Handschlagqualitäten und stets aufrechtem Gang. 

Sein Gesicht war ruhig und entspannt. Er verließ diese Welt im 
Bewusst sein eines erfüllten Lebens für die slowenische Sache und die Re-
ligion – oder im Wortlaut seines Epitaphs „Er diente Volk und Gott“. 
Obwohl von zarter Gestalt war er unübersehbar, ohne sich in der Vorder-
grund zu drängen: Wo er war, entstand eine Mitte. Seine Tugend war die 
Aufmerksamkeit, der wache Blick, mit dem er seinen Mitmenschen bege-
gnete und sie dadurch im wahrsten Sinn des Wortes zu Nächsten machte. 

Ein Friedensstifter war er schon von Haus aus; war doch sein Vater 
ein k. u. k. Gesetzeshüter gewesen, ein treuer Untertan des Hauses Habs-
burg, seine tiefgläubige Mutter hingegen vor allem und zu erst bewusste 
Slowenin. Bei der Kärntner Volksabstimmung entschied jeder nach sei-
nen Prioritäten und Präferenzen. Für die österreichische Obrigkeit je-
doch reichte es auch, dass ‚ihr‘ Wachebeamter mit einer Frau verheiratet 
war, die bei einem demokratischen Volksentscheid für eine Option  vo-
tiert hatte, die sich dann nicht als die siegreiche herausstellen sollte. 

Die Versöhnung von Gegensätzen oder Auffassungsunterschieden 
steht in der Tradition der Priesterfamilie Einspieler (zwei Andrejs, je ein 
Lambert, Oton und Janez), deren Stammhaus die Preglej-Hube in Suet-
schach war und die gleichermaßen Gott, dem Staat Österreich und der 
slowenischen Nation dienten. Valentin Inzko verstand Glaube, Heimat 
und Volkstum beileibe nicht ein- oder ausgrenzend, sondern nachge-
rade global. Sein Horizont schloss neben Kärnten und Slowenien ganz 
selbstverständlich die slowenische Diaspora in Übersee mit ein. Seine 
tiefe Verwurzelung in seiner Heimatlandschaft war die beste Vorausset-
zung dafür, von Suetschach aus die ganze Welt, zumal die slowenisch 
sprechende und empfindende, zu umfassen und zumindest im Herzen 
zu vereinen.



Družina
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Einspielerjev rod

Janko Zerzer

Priimek Einspieler je v Svečah in sosednjih krajih v različnih variantah 
v urbarjih izpričan od konca 15. stoletja. Najstarejši obliki imena sta 
Hannt spiller in Handspiler, na koncu 16. stoletja Anspiller, na začetku 
17. stoletja se pojavi Aynspiller, vendar najdemo tudi še sredi 18. stoletja 
obliko Handtspiller in celo Aigenspigler. Končno pa se le uveljavi pisava 
Anspiler (Bovtižar na Mačah) in Einspieler (Preglej v Svečah). 

Za izvor imena obstaja več variant, a večinoma gre za nevzdržne do-
mneve. Ena se opira na bavarske priseljence Hantspillerje s konca 15. 
stoletja; Hantspillerji so prišli v Rož kot strokovnjaki za fužinarstvo, ki 
je bilo v srednjem Rožu že okoli leta 1500 dobro razvito. Najbolj ver-
jetna je gotovo razlaga na osnovi starega nemškega izraza Handspieler 
za čarodeja. Ta razlaga ima samo na prvi pogled povezavo s sveškim mi-
klavževanjem. Tam najdemo v spremstvu Miklavža poleg običajnih likov 
tudi „Einspielerja“, ki je oblečen v frak, ima cilinder na glavi, belo srajco 
in bele rokavice, s palico pa tepe parklje po rogovih in jih tako kroti. 
Povezava s prvotnimi „Handspielerji“ je izključena že zato, ker se je ta 
edinstvena faseta Miklavževe šege v Svečah pojavila šele sredi 19. stoletja.

Handspilerje oz. Einspielerje srečamo od začetka 16. stoletja kot 
začasne lastnike ali skozi več rodov na številnih posestvih na Mačah, v 
Svečah, na Bistrici, Sinah, v Št. Janžu, Podsinji vasi, Št. Ožboltu. Naj-
starejšo dobro dokumentirano linijo Einspielerjev je možno zaslediti 
pri Kvocarju v Spodnjih Krajah. Philippa Aigenspiglerja, p. d. Kvocarja 
(1740–1803) vnuk Valentin Einspieler (1852–1938) se je priženil k p. d. 
Adamiču na Mačah in je leta 1908 na kredit kupil tri kmetije na Gurah: 
Petrovcevo in Črnijevo v Zgornji vesci ter Sramsičnikovo v Stranjah. 
Ker je inflacija po prvi svetovni vojni dosegla astronomske dimenzije, 
je menda ostali dolg poplačal leta 1922 z vrednostjo ene kure. Vse druge 
veje pa imajo svoj začetek na Mačah pri Bovtižarju, in to od začetka 17. 
stoletja naprej. Tudi Kumrovo domačijo v Zgornji vesci je leta 1805 ku-
pil Einspieler, in sicer Primož Einspieler iz Boltižarjeve hiše, tako da je 
danes priimek Einspieler v bilčovški fari najbolj razširjen. 

Leta 1619 se je poročil Stephan Aynspiller z Marino, hčerjo Bloseja 
Wolthauserja, in je tako postal lastnik Boltižarjeve hube. Od tam prihaja 
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tudi Andrej Einspiller, rojen leta 1748, ki je postal Preglej v Svečah. Od 
njegovih sedmih otrok je bil Jožef njegov naslednik pri Pregleju. Njegov 
sin Janez je bil dolga leta župnik v Ukvah; Primož je postal po poroki 
s Terezijo Wittinjak p. d. Mežnar v Svečah in je oče profesorja Andre-
ja; njegov vnuk in sin Jakoba iz Hajnžovceve linije pa je Gregor, prošt 
v Tinjah; sin Gregor, poročen z Marijo Aitonitsch je Krivc na Bistrici 
in oče Lamberta; Jožefov drugi sin Lovrenc je oče plajberškega župnika 
Andreja in frančiškana Otona. Njun brat Franc pa je oče Marije, poro-
čene Inzko, matere Valentina Inzka, rojenega 22. januarja 1923, šolnika, 
politika in cerkvenega aktivista. 

Od številnih nosilcev priimka Einspieler iz srednjega Roža in z Gur 
naj jih omenim le nekaj. Pri Krivcu na Bistrici se je 9. decembra 1852 
rodil Lambertov brat Tomaž, ki je postal pravnik na Kranjskem in je v 
svoji oporoki določil kot glavnega dediča Ciril-Metodovo družbo, ki naj 
uporabi njegovo hišo v Ljubljani na Streliški ulici št. 20 kot akademski 
dom, zlasti za koroške rojake. Diplomirani agronom Franc (1925–1987) 
iz Zgornje vesce je bil od leta 1959 do leta 1976 ravnatelj slovenske za-
sebne kmetijske šole v Podravljah in od leta 1970 predsednik Sloven-
skega šolskega društva. Valentin Einspieler (1921–1994) iz Kumrove 
družine, profesor slovenščine in zgodovine, je postal ravnatelj celovške 
gimnazije in je bil kot politik član koroškega deželnega zbora (Ljudska 
stranka) in predsednik Zveze vindišarjev. Lekša, roj. 1921, pranečaka 
prošta Gregorja, je po izdajstvu gestapovec umoril 6. maja 1944 v bli-
žini podružniške cerkve pri Križih na Bistrici. Hubert, rojen 1938, iz 
Hajnžovcove linije, je bil prokurist v tovarni akumulatorjev na Bistri-
ci in je kot upokojenec začel pisati družinsko kroniko. Raziskoval je v 
matičnih knjigah rožanskih župnij, v škofijskem arhivu in v Koroškem 
deželnem arhivu ter se opiral na dognanja p. Bertranda Kotnika, ki je 3. 
knjigo svoje serije Zgodovina hiš južne Koroške posvetil občini Bistrica 
v Rožu. Na njegove izsledke se deloma opira tudi ta razprava, za kar mu 
gre posebna zahvala. 

Seveda Einspielerjev rod nima samo moških članov. Zanimivo živ-
ljenjsko pot zasledimo tudi pri Preglejevi Mariji, poročeni Inzko, neča-
kinji p. Otona in župnika Andreja. Kot štiriletna deklica je prišla k stricu 
v Slovenji Plajberk ter je kasneje obiskovala učiteljišče pri šolskih sestrah 
v Mariboru in pri uršulinkah v Celovcu. Učiteljsko službo je opravljala v 
Šmarjeti v Rožu in v Pokrčah, za časa plebiscita pa je izgubila službo, se 
vrnila v Sveče in postala kmetica. Službo je v tistih časih izgubil tudi njen 
mož, ki je bil orožnik. Kljub temu sta skrbela za to, da so bili vsi štirje 
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otroci deležni solidne izobraz-
be. Najstarejši sin Oto, absolvent 
medicinskega študija, je umrl leta 
1945 v ujetništvu v Italiji, drugi 
sin Valentin pa je kot eden najvi-
dnejših koroških Slovencev umrl 
pred desetimi leti. Preglinca je 

bila izredno pobožna žena. Tudi med tednom je prišla vsako jutro k sv. 
Lambertu k sveti maši.

Ko je prof. Andrej Einspieler leta 1887 v Svečah obhajal zlato mašo, 
je nastala zanimiva slika: na njej je zbranih šest duhovnikov Einspieler-
jev; vsi so iz sveške fare, rojeni med letoma 1813 in 1859, to so po sta-
rosti: prof. Andrej (1813), Janez (1820), Lambert (1840), župnik Andrej 
(1849), Gregor (1853) in Oton (1859). 

p. Oton Einspieler, frančiškan 

Frančiškan Oton Einspieler je bil rojen pri Pregleju 10. aprila 1859 in 
po sveški matični knjigi še isti dan krščen na ime Janez (Johann); bil je 
sin Lovrenca in stric Marije Inzko. Kot krstna botra sta nastopila stric 
Janez, takrat župnik v Grabštanju, ki pa ga je v odsotnosti zastopala oče-
tova sestra Margareta, in Uršula Stangl, Mežnarjeva, ki je bila služkinja 
pri Pregleju. Po maturi se je odločil za študij bogoslovja. Iz njegovih 
ohranjenih pisem, naslovljenih na brata Andreja v Slovenji Plajberk, je 
razvidno, da je začetek študija potekal precej zmedeno. Najprej se je kot 
novinec pridružil kapucinom, kjer se je imenoval Clemens, pa se tam ni 
počutil dobro in jih je zapustil še istega leta. Glavni vzrok za ta korak je 
bil, da se je s tem izognil vojaški službi. Leta 1878 se je v Innsbrucku kot 
izredni slušatelj vpisal na teološko fakulteto. V svojo skupnost pa so ga 
sprejeli serviti v Maria Luggauu, ker so nujno potrebovali sobrata, ki bi 

Marija Inzko (28. 7. 1885 – 2. 10. 
1968), rojena Einspieler, učitelji-
ca, mati Valentina Inzka.
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bil vešč slovenščine, saj so prihajali tja mnogi slovenski romarji. Serviti 
so mu tudi delno plačevali takse za študij. Podpiral pa ga je tudi brat 
Andrej, plajberški župnik, s katerim sta se izredno dobro razumela in si 
redno dopisovala. Domači župnik Matija Ambrosch mu je izstavil spri-
čevalo o značaju, v katerem je potrdil, da Janez v počitnicah zelo pridno 
obiskuje božjo službo in je tudi sicer njegovo vedenje zelo solidno. 

Dve leti navrh je Janez Einspieler vstopil v frančiškanski red, za kar 
sta podpisala privoljenje tako oče Lovrenc kakor tudi stric profesor An-
drej. Z ozirom na nravno vedenje, ubošvo in znanstveno kvalifikacijo, 
kar je bilo razvidno iz priloženih spričeval, je zaprosil pri profesorskem 
kolegiju za oprostitev študijske takse. Pri frančiškanih je dobil redovni-
ško ime Oton. Iz Innsbrucka se je preselil na Primorsko in je deloval v 
frančiškanskem samostanu na Kostanjevici v Gorici. Bil je iskan misijo-
nar in sijajen pridigar. Bil je impozantne postave in je imel izredno mo-
čen glas. Ko je nekoč pridigal pri Križih nad Bistrico v Rožu na prostem, 
se je njegov glas slišal do srede vasi. Na zlati maši svojega strica Andreja 
je bil slavnostni pridigar. 

V samostanu na Kostanjevici je bil vikar in gimnazijski lektor. Zelo 
si je prizadeval za vzgojo mladine in je klerike pripravljal na duhovniški 
poklic. Vodil je številne duhovne vaje, npr. pri šolskih sestrah v Maribo-
ru in za meščanske gospe v Ljubljani. Tudi pri bratu Andreju v Slove-
njem Plajberku in v Brodeh, kamor je rad zahajal na oddih, je imel misi-
jonske pridige. Vsako leto enkrat pa se je srečal s sveškimi sorodniki – z 
bratoma Andrejem, Francem in njegovimi otroki – na Brezjah. Umrl je 
leta 1901, star komaj 42 let. Pokopali so ga na Sveti gori. Njegov grob so 
koroški romarji radi obiskovali, ko so romali na Sveto goro. V prvi sve-
tovni vojni so italijanske granate uničile grob in spomenik.

Gregor Einspieler, tinjski prošt

Gregor Einspieler, rojen 10. marca 1853 pri Hajnžovcu v Ladinah, je s 
podporo strica Andreja obiskoval gimnazijo v Celovcu in tam končal 
bogoslovne študije. Kot kaplan je služboval v nemških, nato slovenskih 
farah, nekaj časa v Št. Jakobu v Rožu, nato tudi na Višarjah, v Beljaku in 
Celovcu. Leta 1888 je postal župnik v Podkloštru. Od leta 1906 do leta 
1919 je bil prošt v Tinjah, od koder je moral zaradi napadov nemških 
nacionalistov januarja 1919 pobegniti na Štajersko. Ob pripravah na ple-
biscit se je vrnil na Koroško, po plebiscitu pa so ga z avtomobilom odpe-
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ljali do jugoslovanske meje in ga prisilili, da je zapustil Koroško. Umrl je 
28. aprila 1927 v Šentjurju v Slovenskih goricah.

Gregor Einspieler ni bil le vnet dušni pastir, temveč tudi vse življenje 
izredno aktiven narodni delavec. Tako je po smrti svojega strica Andre-
ja leta 1988 prevzel lastništvo glasila Mir in ga obdržal do konca nje-
govega izhajanja leta 1920. V letih 1897–1898 je bil lastnik in izdajatelj 
dvomesečnika Domači prijatelj, zabavno-učne priloge Miru. Leta 1888 
je bil izvoljen namesto umrlega Andreja na nadomestnih volitvah v ve-
likovškem volilnem okrožju za deželnega poslanca. Marca 1890 je bil 
med ustanovitelji in nato dolgoletni predsednik „Katoliškega političnega 
in gospodarskega društva za Slovence na Koroškem“. To je bil prvi ko-

Šest duhovnikov iz Einspielerjevega rodu – sedijo od leve na desno:  
Janez, mons. Andrej, stolni prošt Lambert; stojijo od l. na d.: Andrej,  

p. Oton in tinjski prošt Gregor.
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rak k organizacijski in politični ločitvi voditeljev koroških Slovencev od 
nemškega konservativizma. Društvo je bilo politična in organizacijska 
centrala koroških Slovencev vse do leta 1934, ko je avtoritarna Avstri-
ja prepovedala njegovo delovanje. Avgusta istega leta 1890 so koroški 
Slovenci nastopili na volitvah v koroški deželni zbor prvič po letu 1873 
s samostojno politično organizacijo in je bil v kmečko kurijo izvoljen 
Gregor Einspieler skupaj s Francem Murijem, županom na Jezerskem. 
V deželnem zboru si je odločno prizadeval za verski pouk in za uvajanje 
slovenskega jezika v šole. V letu 1892 je na primer naštel nad dvesto pro-
šenj in pritožb koroških Slovencev glede slovenskega pouka v letih 1874 
do 1892. Avgusta se je udeležil prvega slovenskega katoliškega shoda v 
Ljubljani. Tam je moral na grožnjo škofov umakniti svoj protest zoper 
krivično ureditev osnovnega šolstva na Koroškem. Ko so bili izvoljeni 
na volitvah v koroški deželni zbor leta 1896 Gregor Einspieler, Franc 
Muri in Franc Grafenauer, so dosegli koroški Slovenci s tremi mandati 
svoje najmočnejše deželnozborsko zastopstvo v zgodovini. 

Andrej Einspieler, plajberški župnik

Andrej Einspieler je bil brat Otona – Janeza Einspielerja in se je pri Pre-
gleju rodil deset let pred njim, 30. novembra 1849. Oče Lovrenc je bil 
razmeroma razgledan, saj je obiskoval glavno šolo/Muster-Hauptschule 
v Celovcu, in to z zelo dobrim uspehom. Pri Pregleju je bila takrat go-
stilna in Lovrenc je začel še s trgovino. Trgoval pa je tudi med Celovcem 
in Vidmom. Italijanom je prodajal polže, fižol in žito, na Koroško pa je 
vozil olje, riž, milo in vino. Po zaslugi vernih staršev in župnika Tomaža 
Herkerja, ki je skoraj trideset let v farni šoli, seveda brezplačno, dnevno 
učil in vzgajal sveške otroke, sta poleg številnih drugih mladičev torej 
dva Preglejeva fanta postala duhovnika: Andrej, ki so ga klicali Nejč, in 
Janez, z redovnim imenom Oton. 

Andrej je že kot otrok posredoval svoje znanje verouka vrstnikom 
pri igranju s „pridigami“ s kakega drevesa ali plota. Ko je bil star tri-
najst let, ga je oče peljal v Celovec, kjer se je vpisal v gimnazijo. Do 
mature je stanoval pri stricu Andreju, profesorju na realki, ki je imel 
skromno hišo v Pavličevi ulici štev. 7. Začetek šolanja na gimnaziji ni 
bil obetaven, saj je imel v polletju nezadostno oceno v latinščini. Toda 
z dosledno pridnostjo se je kmalu popravil in profesorji so hvalili nje-
govo vedenje, marljivost in pozornost. Ni pa bil z njim preveč zadovo-
ljen stricev prijatelj in njegov profesor za slovenščino, Anton Janežič, 
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ki mu je na koncu tretjega letnika zapisal: Slovenski jezik – zadostno; 
pomanjk ljivo znanje, nesigurna slovnična dispozicija. Z nenavadno 
vztrajnostjo je Andrej Ein spieler vendarle dosegel zadovoljive šolske 
uspehe, med počitnicami pa je doma pomagal očetu pri delu na polju 
in v gozdu, mami pa v trgovini. Z enaindvajsetimi leti je opravil srednje 
dober zrelostni izpit in je zaprosil za sprejem v celovško bogoslovje. Z 
Andrejem vred je tedaj vstopilo v bogoslovje le pet novincev, iz česar se 
vidi, da je bilo na Koroškem že takrat močno zaskrbljujoče pomanjka-
nje duhovniškega naraščaja. Med tovariši v semenišču je bilo razmero-
ma precej Slovencev, mdr. tudi njegov bratranec Gregor, poznejši prošt 
v Tinjah. Zanje je bil Gregor Einspieler prva tri leta podprefekt in za-
dnje leto kot semeniški duhovnik prefekt. 

Študijski uspeh Andreja Einspielerja je povsem prekosil gimnazij-
skega, saj je bil v štirih letih deležen z eno samo izjemo izvrstnih ocen 
in tudi vedenje je bilo potrjeno kot vzorno. Mašniško posvečenje mu je 
podelil škof Valentin Wiery 20. julija 1873, dne 3. avgusta pa je v Sve-
čah obhajal novo sveto mašo. Novomašni pridigar mu je bil stric Janez, 
župnik v Grabštanju. Najprej je opravljal na Višarjah službo duhovne-
ga zakristana, nato se je vrnil v semenišče in kot prefekt končal študij 
bogoslovja. Nato je bil dve leti kaplan v Glodnici/Glödnitz in dve leti 
v Grabštanju pri stricu Janezu. Potem ko je bil provizor v Št. Petru, je 
prišel leta 1882 kot župnik v Slovenji Plajberk in to ostal do smrti leta 
1913. Andrej Einspieler je bil vnet molivec – vsak večer je v cerkvi molil 
do enajstih, ob petih zjutraj pa je že spet klečal v cerkvi. Dejansko se je 
zadrževal več časa v cerkvi kot v župnišču. Božjo besedo je oznanjal s 
svetim prepričanjem in je vsakokrat pridigal po celo uro. Ker je souprav-
ljal faro v Brodeh in so nekateri Plajberžani hodili tudi še tja k nedeljski 
božji službi, je pripravil dve različni pridigi. 

Leta 1884 je Andrej Einspieler začel zbirati sredstva za obnovo cer-
kve. Vsako četrtletje je hodil od hiše do hiše ter prosil za darove. Poleg 
tega je prispeval še iz svojega toliko, kolikor je mogel. Leta 1908 je imel 
nabranih toliko sredstev, da je mogel deloma prezidati farno cerkev, po-
staviti nov zvonik, nove oltarje in nove orgle. Še istega leta je dal vliti 
nov, večji zvon. Velike zasluge si je pridobil tudi pri zidavi nove šole, saj 
je bil kakih dvajset let šolski načelnik. Poleg tega je ustanovil posojilni-
co in jo vodil dolga leta. Odločilno je podpiral bratovo hčerko Marijo, 
poročeno Inzko, Valentinovo mamo, da je mogla postati učiteljica. Kar 
večkrat bi lahko postal dekan, pa ni bil pripravljen vložiti prošnje, čeprav 
mu je prigovarjal stolni prošt Lambert, rajši je ostal v gorski župniji. 
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Ko je prišel leta 1934 Janko Mikula kot administrator v Slovenji Plaj-
berk, se ni mogel načuditi, kako je bil med verniki še po več kot dvajsetih 
letih živ spomin na bivšega župnika, kako so domačini redno obiskovali 
in negovali njegov grob, ga krasili z rožami in svečami. Brez dvoma je 
bil Andrej Einspieler vzor pravega dušnega pastirja. Naslednik Mikula 
je bil od te duhovniške osebnosti tako prevzet, da je v letih 1939/1940 za 
Nedeljo napisal obširno biografijo v sedmih nadaljevanjih.

Lambert Einspieler, prelat

Lambert Einspieler se je rodil 10. septembra 1840 pri Krivcu na Bistrici, 
njegov oče Gregor pa je prišel iz Preglejeve hiše. Oče je imel tri otroke 
iz prvega zakona, iz drugega zakona pa je imel Lambert dve sestri in dva 
brata. Katarina je Lambertu stregla dolga leta kot skrbna gospodinja, To-
maž pa je bil svetnik c.-kr. deželne sodnije v Ljubljani. 

Javne ljudske šole v sveški fari takrat še ni bilo, vendar je župnik To-
maž Herker, ki je otroke učil branja, pisanja in računanje, spoznal talent 
mladega Lamberta in poskrbel, da je prišel fant v Celovec na gimnazijo. 
Sam ga je podpiral ves čas in iskal podporo tudi pri znancih in prijateljih. 
Po gimnaziji, kjer je bil Anton Janežič njegov učitelj slovenščine in kjer 
je bil vsa leta odličnjak, kakor tudi pri maturi, je končal tudi bogoslovje 
v Celovcu ter po mašniškem posvečenju in po novi sveti maši, ki jo je 
pel avgusta 1863 v cerkvi sv. Lamberta v Svečah, je najprej služboval kot 
kaplan v Kapli ob Dravi. Nato je bil premeščen v Žabnice, kjer je bil 
župnik njegov sveški rojak Lambert Ferčnik. Na Višarjah je bil vodja za-
kristije in bogoslužja. Že leta 1866 je prevzel vodstvo novega katoliškega 
društva rokodelskih pomočnikov v Beljaku, dve leti zatem pa je postal 
v Celovcu dvorni kaplan in tajnik. Leta 1869 je potoval s knezoškofom 
Wieryjem, ki ga je izredno cenil, v Rim na 1. vatikanski koncil. V škofij-
ski hierarhiji je hitro napredoval. Leta 1873 je bil imenovan za konzisto-
rialnega poročevalca, arhivarja in tajnika cerkvenega sodišča v zakonskih 
zadevah, nato za konzistorialnega svetovalca. Leta 1881 je postal kancler, 
nato stolni kapitular in kapiteljski vikar. Po smrti knezoškofa Petra Fun-
derja (1886) je veljal kot resen kandidat za njegovega naslednika. Vendar 
ker je bil Slovenec in vrhu tega še Einspieler, so mogočni nasprotniki 
iz liberalnih političnih krogov preprečili njegovo imenovanje. Pač pa je 
Lambert Einspieler postal stolni sholastik krškega stolnega kapitlja in 
prošt v Strassburgu in zatem stolni prošt in protonotar. Bil je član in 
zatem predsednik prosinodalne izpitne komisije in sodišča za zakonske 
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zadeve. Papež Leon XIII. ga je leta 1888 odlikoval s častnim križcem 
„Pro eccelesia et pontifice“, leta 1901 pa ga je imenoval za protonotarja 
„ad instar participantium“ ter ga s tem uvrstil med rimske prelate.

Lambert pa ni samo vestno izvrševal svojih zahtevnih škofijskih 
služb, bil je tudi vnet dušni pastir. Enajst let je poučeval verouk na dekli-
ški obrtni šoli v Celovcu in bil osem let spovednik celovških elizabetink. 
Znan je bil tudi po svoji radodarnosti. Podpiral je dijake in bogoslov-
ce, in to ne glede na njihovo narodnost. Bil je član mnogih dobrodelnih 
društev ter dolga leta odbornik, po letu 1891 predsednik Modestovega 
društva za podpore potrebne duhovnike krške škofije.

Ne le na cerkvenem področju, tudi v narodnostnem življenju je bil 
Lambert izredno aktiven, kamor ga je seveda napotil njegov bratranec 
profesor Andrej. Podpiral je Narodno šolo v Št. Rupertu pri Velikovcu, 
sodeloval je pri ustanovitvi in v odboru slovenske Posojilnice v Celovcu 
ter Gospodarske zadruge v Sinči vasi. 

Leta 1868 je bil izvoljen v odbor Mohorjeve družbe in je postal po 
smrti Antona Janežiča njen tajnik (1869). Po smrti Andreja leta 1888 je 
postal namestnik predsednika in pregledovalec računov, po smrti Valen-
tina Müllerja leta 1899 pa predsednik, kar je ostal do smrti leta 1906. V 
teh letih si je Mohorjeva tudi po njegovih prizadevanjih ustvarila lastno 
tiskarno in zgradila Mohorjev dom.

Aktiven pa je bil Lambert Einspieler tudi na političnem področju. Leta 
1897 je bil kot prvi koroški Slovenec izvoljen v dunajski državni zbor s 
tremi glasovi večine kot kompromisni kandidat Slovencev in nemške ka-
toliške stranke v kmečkih občinah Celovec-Velikovec. V parlamentu je 
vstopil v „Slovanski centrum“, zbor jugoslovanskih poslancev, in postal 
član peticijskega odbora. Zavzemal se je za podporo kmečkim občinam 
v celovškem, beljaškem in velikovškem okraju in predlagal spremembe 
koroških volilnih okrožij ter interpeliral zaradi ravnanja sodišč v Rožu 
in Velikovcu. Vlado je pisno in ustno opozarjal na v nebo vpijoče krivi-
ce, katerim so bili izpostavljeni koroški Slovenci, in je v številnih inter-
pelacijah žigosal postopanje vladnih organov. Njegova posebna skrb je 
bila namenjena tudi šolstvu. Redno je hodil na volilne shode in je svojim 
volivcem poročal o svojem delovanju in o političnem položaju.

Čeprav bolehen od jeseni 1905 naprej je Lambert nekoliko nepri-
čakovano umrl 3. februarja 1906, ko se je vračal s sprehoda na Križni 
gori. Ogromna množica – med drugim sto duhovnikov; med sorodniki 
sta bila tudi prošt Gregor in plajberški župnik Andrej – ga je spremljala 
na zadnji poti na šentruperško pokopališče. Pogrebne obrede je vodil 
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škof Josef Kahn. Z vseh strani so prihajale brzojavke in sožalna pisma, 
mdr. z Dunaja od dr. Šusteršiča od „Slovanske zveze“ in Josipa Stritarja, 
iz Ljub ljane od župana Ivana Hribarja in dr. Ivana Tavčarja, pa tudi iz 
Bonna, Gradca, Maribora, Gorice, Trsta in Zagreba. Blizu pokopališke 
cerkve v Št. Rupertu počiva ob svojem bratrancu in vzorniku Andreju. 
Mohorjeva jima je postavila lep spomenik.

Janez Einspieler, ukovski župnik

Janez Einspieler, sin Jožefa in Marije, rojene Seher, se je pri Pregleju ro-
dil 31. decembra 1819, bil je torej bratranec prof. Andreja. Po gimnaziji 
se je vpisal v celovško bogoslovje in je bil v mašnika posvečen 31. julija 
1844. Kot kaplan je služboval v Naborjetu in Borovljah, kot farni oskrb-
nik na Golšovem in v Št. Juriju na Vinogradih, kot župnik najprej v Ča-
čah, nato v Šmarjeti v Rožu in Grabštanju, končno je bil leta 1883 pre-
meščen v Ukve, kjer je ostal do smrti. Janez je bil pravi ljudski župnik, 
saj je imel tudi dosti smisla za humor. Njegov sosed župnik v Žabnicah, 
Svečan Lambert Ferčnik, poroča v pismu svoji nečakinji Katri, kako se 
je na Miklavževo napravil za parklja in šel strašit v žabniško župnišče. In 
sicer je tam nastopil zelo uspešno, saj je „Mojca žebrala, da je šklepetalo“ 
(najbrž ropotalo; op. ur.). Umrl je 14. avgusta 1897. Pogreba v Ukvah so 
se udeležili vsi duhovniki kanalske dekanije, zastopniki sosednjih deka-
nij in vsi štirje še živeči duhovniki Einspielerji iz sveške fare. Seveda se je 
tudi večina faranov z gasilci in vso šolsko mladino udeležila pogrebnega 
obreda in s tem pokazala, kako so Ukljani spoštovali svojega dušnega 
pastirja. Njegov grob je uničila in odnesla velika povodenj, ki je prišla 
leta 1903 z Ukovske planine, tako da je ostal le še nagrobni spomenik, 
vzidan v zahodno zunanjo steno farne cerkve.

Andrej Einspieler, profesor, oče koroških Slovencev

Kaka pomembna in splošno priznana osebnost je bil Andrej Einspieler, 
pove dejstvo, da so ga že sodobniki imenovali očeta koroških Slovencev. 
Rodil se je 13. novembra 1813 pri Mežnarju v Svečah, kamor se je priže-
nil njegov oče Primož, doma pri Pregleju, umrl pa je 16. januarja 1888 v 
Celovcu. 

Njegov prvi učitelj je bil župnik Tomaž Herker v farni šoli. Tako se je 
mogel vpisati leta 1823 v celovški licej, kjer je bil Matija Ahacel njegov 
učitelj, in po maturi leta 1835 vstopiti v bogoslovje, tam pa je bil Anton 
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Martin Slomšek takrat spiritual. Že leta 1837 je pel novo sveto mašo v 
cerkvi sv. Lamberta v Svečah. Kaplanoval je osem let v dvanajstih krajih 
v Rožu, pri Zilji, na Višarjah in v nemških farah. Oktobra 1846 je nasto-
pil službo drugega kaplana pri mestni župnijski cerkvi v Celovcu. V is-
tem času je bil Matija Majar Ziljski kaplan v stolnici. Pod njegovim vpli-
vom se je dokončno navdušil za narodno-kulturno delo med koroškimi 
Slovenci, saj se je v mladosti po lastnih besedah že precej „poturčil“. Od 
Majarja pa je prevzel vsaj za nekaj časa tudi navdušenje za ilirizem, kar 
je prihajalo do izraza v njegovih člankih za Slovenijo, objavljenih pod 
psevdonimom „Svečan“. Od leta 1848 je pisal tudi za Carinthio, zagreb-
ško Südslavische Zeitung in praške Slavische Centralblätter. Redno je 
poročal o narodnostnem življenju koroških Slovencev, raziskoval, ko-
liko odgovarjajo vladne naredbe slovenskim interesom, ter se dosledno 
zavzemal za uvedbo slovenščine v cerkev, šole in urade. Skupaj z Majar-
jem je vodil politično delo koroških Slovencev, zahteval zedinjenje Slo-
venije, neodvisnost avstrijskega cesarstva, torej bojkot volitev v frank-
furtski parlament, delitev Koroške po narodnosti v dve okrožji ipd. 

Ko je z nastopom Bachovega absolutizma prenehalo politično delo-
vanje, se je lotil organizatorskega dela na prosvetnem, šolskem in cerkve-

Razglednica s slikama Andreja Einspielerja in Sveč
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nem polju ter se oklenil Janežičeve Slovenske Bčele, kjer je objavil spis 
Omika in izobraženje Slovencev (1850), v katerem je dokazoval potrebo 
izobrazbe za blagostanje in politično udejstvovanje naroda. Začrtal je 
smernice šolstvu, ki naj sloni na materinščini. Za izboljšanje šolstva je po 
njegovem nujna ureditev gmotnega položaja učiteljev, višja izobrazba. 
Potrebna je ustanovitev knjižnic in bralnih društev. 

Leta 1845 se je Slomšku porodila zamisel o ustanovitvi društva za iz-
dajanje knjig, pa od vlade ni dobil dovoljenja, nakar je zadeva mirovala 
nekaj let. Aprila 1851 sta se v tej zadevi sestala Einspieler in škof Slom-
šek v Št. Andražu in julija je sledil oklic za ustanovitev društva, „katero 
bode dobre bukve za Slovence izdajalo in jih med njimi razširjalo“. Med 
predlagatelji je bil tudi Anton Janežič. Leta 1852 je stopilo v življenje 
„Društvo sv. Mohora“ pod Einspielerjevim predsedstvom, pa se ni mo-
glo prav razviti. Leta 1854 je imelo 978, leta 1859 pa le še 263 udov – 
članov. Nato sta jo Einspieler in Janežič preosnovala po češkem vzoru 
v bratovščino; odslej se je imenovala Družba svetega Mohorja in je bila 
organizirana po župnijah. Družbi je bil Einspieler podpredsednik in bla-
gajnik do smrti, zbiral in spodbujal je pisatelje in se trudil za ustanovitev 
družbine tiskarne, kar so mogli uresničiti leta 1871. 

Leta 1852 je Einspieler zapustil mesto kaplana v mestni župnijski cer-
kvi in postal učitelj verouka in slovenščine na celovški realki. Kvalifika-
cijo za poučevanje slovenščine si je pridobil z izpitom pri slavnem pro-
fesorju dunajske univerze, Slovencu Franu Miklošiču. Istega leta – leta 
1852 – se je pričela tudi njegova publicistična dejavnost z ustanovitvijo 
Šolskega prijatelja, ki je prvi čas izhajal kot priloga Slovenske Bčele in ga 
je leta 1855 preimenoval v Prijatelja in leto navrh v Slovenskega prijate-
lja. Glasilo je izhajalo do leta 1883, torej celih 32 let. Od vsega začetka 
izhajanja je bila očitna radikalna ločitev Einspielerja od Majarjevega ili-
rizma. Poudarjal je zaskrbljenost, da dobijo slovenske šole dobre učite-
lje. Prinašal je pedagoške in didaktične članke, s časom je stopilo lepo-
slovje v ospredje, v petem letniku je prišla cerkvena priloga in s šestim 
letnikom je glasilo dobilo značaj cerkvenega časopisa. 

V ustavni dobi, ko je bila z oktobrsko diplomo razglašena enakoprav-
nost vseh narodnosti, je začel Andrej Einspieler izdajati nemško glasilo 
Stimmen aus Innerösterreich (1861–1963, od marca 1863 kot dnevnik). 
To je bil prvi periodični list, ki je v avstrijski javnosti zastopal sloven-
ske interese, konkretno težnje Slovencev „Notranje Avstrije“ (Štajerske, 
Koroške, Kranjske in Primorske). Pričel je boj za izvedbo narodne, poli-
tične in verske enakopravnosti. V programu svojega lista pravi: Svoboda 
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je zopet mladeniško vstala, zato je posebno potrebna edinost narodov. 
Torej mir, slogo med avstrijske narode po poti medsebojnega sporazu-
mevanja, pravičnosti, bratstva! To naj se doseže s pripoznavanjem in 
udejstvovanjem enakopravnosti vseh narodov. Slovenski jezik naj bi bil 
prisoten v šolah in uradih v slovenskih krajih, uradniki v slovenskih in 
jezikovno mešanih krajih naj bi bili vešči slovenskega jezika, zakoni in 
odredbe naj bi bili razglašeni tudi v slovenščini, slovenski jezik naj bi se 
mogel uporabljati tudi v deželnem zboru. Potrebna da je ureditev volil-
nih okrajev na podlagi narodnosti. 

Dne 22. marca 1863 je Einspieler objavil in komentiral dopis anoni-
mnega pisca iz Slovenjega Plajberka, v katerem kritizira prakso deželne-
ga zbora in protislovensko zadržanje dela poslancev. Ker Einspieler ni 
bil pripravljen izdati imena pisca, ga je sodišče zaradi delikta hujskanja 
obsodilo na enomesečni zapor, ki ga je odslužil pri servitih v Maria Lug-
gauu, in na denarno kazen. Poleg tega je izgubil mesto poslanca v dežel-
nem zboru in je moral ukiniti Stimmen aus Innerösterreich. Obdržal pa 
je mesto profesorja na realki.

Andrej Einspieler je med 
drugimi izdajal tudi nemško 
glasilo Stimmen aus Inner-
österreich (1861–1963, od 
marca 1863 do ukinitve iste-
ga leta kot dnevnik).
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Nekaj let zatem (1865) je kupil Draupost, Slovencem naklonjen list, 
ki pa ga je že naslednje leto moral opustiti z veliko denarno škodo. Nato 
je leta 1869 ustanovil Kärntner Blatt, ki ga je leta 1876 preimenoval v 
Kärntner Volksstimme; to je bilo glasilo katoliškega konstitucionalnega 
društva. Že leta 1865 je ustanovil glasilo Slovenec, ki je najprej izhajal 
dvakrat, od drugega letnika naprej trikrat na teden. To je bil takrat edini 
slovenski politični list, ki je zbral okoli sebe večino slovenskih politikov 
in publicistov (Levstik, Trstenjak, Vošnjak idr.). Žal je moral ukiniti iz-
hajanje že leta 1867, ker je bil zapleten v tiskovne pravde in so nemški 
nasprotniki ustrahovali tiskarja. Leta 1882 pa je začel Einspieler izdajati 
dvakrat na mesec Mir. Od leta 1892 je list izhajal trikrat na mesec, od 
leta 1900 tedensko, prenehal pa je leta 1920. Geslo lista je bilo „Vsakemu 
svoje!“ 

Andrej Einspieler ni bil le učitelj, politik in publicist, pri srcu so mu 
bili tudi celovški Slovenci in slovenski rojaki okoliških, takrat še pre-
težno slovenskih vasi. Da se slovenski fantje, ki so prišli kot vajenci v 
mesto, ne bi izgubili, je sodeloval leta 1855 pri ustanovitvi Društva kato-
liških rokodelskih pomočnikov, skupaj s stolnim pridigarjem Haderer-
jem. Temu društvu pa ni bil samo podpornik, temveč pravi dobrotnik, 
saj je kupil na lastne stroške v Celovcu zemljišče, na katerem so potem 
zgradili Kolpingov dom. Leta 1863 je s pomočjo češkega inženirja Cho-
chalovšeka ustanovil „Slovansko Čitavnico“, ki je imela svoje prostore v 
gostilni Stadt Triest. Bilo je to zelo dejavno društvo, ki je prirejalo ime-
nitne „bésede“, torej različne kulturne prireditve. Čitavnica je skrbela za 
družabno življenje celovških Slovencev in gojila slovensko literaturo in 
petje. Na razpolago je bilo tudi precejšnje število slovanskih časopisov. 

Sploh pa sta bila Andreju Einspielerju višja izobrazba in politična 
razgledanost rojakov srčna zadeva. Zato je leta 1865 izdal Političen kate-
kizem za Slovence in v uvodu zapisal: „Kakor nam krščanski katekizem 
kaže pot v nebesa, tako kaže političen katekizem, kaj je treba državljanu 
poznati, da srečno, varno in mirno živi.“ In pri tem je navedel misel Ada-
ma Smitha: „Nevednost je najdražja reč na svetu; podučen in pameten 
narod je vselej pobožnejši in pridnejši kakor nepodučen in nespameten.“

Dne 21. avgusta 1887 je obhajal Andrej Einspieler v Svečah zlato 
mašo. Ta dogodek je bil za Sveče seveda nekaj izrednega. Tako rekoč ves 
Rož je bil na nogah in veliko število zunanjih gostov se je že na predve-
čer zbiralo v Celovcu – laiki v hotelu Sandwirth, duhovščina pa je pre-
spala v semenišču. Jubilanta in goste so na poti v Sveče spremljali topovi 
in v lepo okrašenih vaseh so navdušeni vaščani pozdravljali svojega slo-
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vitega rojaka. V soboto zvečer so se na Einspielerjevem domu zbrali čla-
ni slavnostnega odbora in zlatomašniku izročili dragoceni darili: krasen 
kelih in prelepo mašno knjigo. 

Kljub temu, da je ponoči deževalo, se je v nedeljo zjutraj zbralo pri 
slovesnem bogoslužju, ki je bilo na Žeharjevem travniku na prostem, 
nad 5.000 ljudi. Slavnostni pridigar je bil jubilantov nečak, p. Oton Ein-
spieler, frančiškan na goriški Kostanjevici. Na koncu svete daritve se je 
zlatomašnik obrnil na zbrano ljudstvo in poslušalce rotil: Tema dvema 
svetinjama ostanite Slovenci zvesti: veri katoliški in besedi materini!

Po maši je sledil slavnostni govor, ki ga je Julij pl. Kleinmayr, profesor 
v Gorici in posestnik na Brnci, razvil okoli Einspielerjevega gesla: Vse za 
vero, dom, cesarja! 

Pri slavnostnem banketu so sledile razne deklamacije, mdr. prolog, ki 
ga je za to priložnost napisal Simon Gregorčič, in petje. Glasbeno je slav-
je kakor že mašo olepšal pevski zbor Ljubljanske čitalnice, med posame-
znimi točkami sporeda je igrala domača godba na pihala. Odposlanstva 
iz Hrvaške, Primorske, Kranjske, Štajerske in Koroške pa so se vrstile s 
čestitkami. Zlatomašnik je prejel 148 telegramov, pisno so čestitali mdr. 
krški škof Josef Kahn, ljubljanski škof Jakob Missia in iz hrvaškega Dja-
kova škof Josip Juraj Strossmayer. Posebno priznanje je prejel tudi od 
papeža Leona XIII. Kako pozornost je zlati maši v Svečah posvetil ves 
slovenski narod, je videti v tem, da je v Ljubljani izšla še istega leta spo-
minska knjižica z obširno dokumentacijo zlate maše, ki jo je pripravil 
Andrej Kalan.

Že pol leta po zlati maši, 16. januarja 1888, je Andrej Einspieler v Ce-
lovcu umrl. Zadnji počitek je našel na pokopališču v Št. Rupertu, ki je 
danes del Celovca.

Da tako pomembnega moža narodna skupnost ne pozabi, je samo-
umevno. Leta 1913 so koroški Slovenci obhajali stoletnico rojstva An-
dreja Einspielerja, in to kar izdatno. Dne 29. junija 1913 je vabila Slo-
venska krščansko-socialna zveza v Sveče na Einspielerjevo slavnost in 
obenem na Konštantinov jubilej. Od šestih naprej so se vrstile maše v 
farni cerkvi sv. Lamberta, ob 9. uri pa je daroval pontifikalno mašo prošt 
Gregor Einspieler. Pri popoldanskem ljudskem taboru na vrtu Adamo-
ve gostilne pa je kot slavnostni govornik pred 1.500 poslušalci nastopil 
msgr. Valentin Podgorc. Novembra istega leta, točno ob stoletnici Ein-
spielerjevega rojstva, pa je bila Einspielerjeva slavnost v Celovcu, kamor 
so prišli gostje tudi iz Kranjske in Štajerske. Slavnostni govornik je bil 
tokrat tudi državnozborski poslanec Franc Grafenauer. Velikega koro-
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škega rojaka pa so se tega dne spominjali tudi na vseh shodih Slovenske 
ljudske stranke po Kranjskem.

Svojega slovitega sovaščana se je spominjalo tudi sveško Slovensko 
prosvetno društvo Kočna. Ob pripravah na praznovanje sedemdesetle-
tnice Kočne se je leta 1978 na rednem občnem zboru porodila misel, da 
bi na vasi postavili Einspielerju spomenik. Nato je oblikoval akademski 
kipar France Gorše, ki se je nekaj let prej naselil v Svečah, doprsje, ki 
je bilo odkrito 1. julija 1979, ob praznovanju sedemdesetletnice Kočne, 
pred Vrbnikovo domačijo, ki jo je bil kupil profesor Gorše in tam uredil 
stanovanje, atelje in galerijo. Ob tej priložnosti predsednik Kočne, dr. 
Valentin Inzko, ni le orisal delo in življenje Andreja Einspielerja, temveč 
se je spomnil tudi drugih pomembnih članov Einspielerjevega rodu in 
vrste drugih sveških faranov, ki so sooblikovali „duhovno podobo naše-
ga človeka in slovenskega naroda v domačem in vseslovenskem okviru“.

Odbor Kočne je kmalu tudi začel razmišljati o tem, kaj bi lahko sto-
rili, da bi okrepili spomin na očeta koroških Slovencev. En predlog je 
bil, da bi ob stoletnici smrti Einspielerja (1988) poštna direkcija izdala 
priložnostno znamko z njegovim portretom. Tozadevno pismo s pre-
cizno utemeljitvijo je naslovila Krščanska kulturna zveza že leta 1985 
na direkcijo, in generalni direktor je že čez nekaj dni prijazno odgovo-
ril, da bodo stvar temeljito preučili. Ker se kljub temu nič ni zganilo, so 
sledile nadaljnje zahteve in intervencije, mdr. s strani Narodnega sveta 
koroških Slovencev in Valentina Inzka ml., ki je bil zaposlen pri avstrij-
skem zastopstvu pri Organizaciji združenih narodov v New Yorku in je 
imel vplivne dobre znance na Dunaju. Pa je prišlo leta 1987 sporočilo, da 
znamke ne bo, ker je bilo vloženih več prošenj, kot jih prenese filatelija. 
Ob pregledu izdaj leta 1988 smo ugotovili, da je bila vodstvu pošte npr. 
25-letnica poletnih iger Stockerau važnejša kot 100-letnica očeta koro-
ških Slovencev.

Drug predlog, ki ga je sprožila Kočna, je bilo poimenovanje celov-
ške ceste po Andreju Einspielerju. To zahtevo, naslovljeno na celovški 
magistrat, je podpisalo šest osrednjih slovenskih organizacij s sedežem v 
Celovcu, kjer je bil Einspieler profesor na realki, član deželnega zbora in 
mestnega sveta, dobrotnik Kolpingove ustanove itd. Odgovora na pismo 
sploh ni bilo, šele nekaj let pozneje mi je ob nekem srečanju obljubil 
legendarni župan Guggenberger, da stvar še ni pozabljena in da jo bodo 
v kratkem rešili. Toda stvar se je tako zavlekla, da Guggenberger ni bil 
več župan in v Celovcu je medtem umrl tudi Valentin z istim priimkom, 
ki pa je bil načelnik Zveze vindišarjev. Kljub temu sem se nekega dne 



Einspielerjev rod 31

oglasil pri pristojnem mestnem svetniku, ki je bil moj študijski kolega, 
ter mu razložil našo prošnjo. Seveda sem dobil pričakovani odklonilni 
odgovor, kajti tako poimenovanje da bi povzročilo velike zaplete med 
celovškimi občani. S tem pa stvar še ni končana. Pred štirimi leti se je 
začela debata o poimenovanju celovških ulic po osebah, ki so bile naci-
stično obremenjene. Strokovnjake je motila tudi Hindenbergstraße, ne 
Hindenburg, kar bi bilo nekje razumljivo, in do danes nihče ne ve, kdo 
je bil s tem imenom mišljen. Skratka, črtali so Hindenberga in cesta je 
dobila oznako Einspielerstraße, brez imena Valentin ali Andrej, torej si 
vsak lahko izbere svojega. „Najlepše“ pa je to, da je to petdeset metrov 
dolga slepa ulica v Št. Petru, ki nima niti ene hišne številke. Po Einspie-
lerju pa sta poimenovani dve ulici v Sloveniji: ena v Mariboru, druga pa 
od leta 1923 za Bežigradom v Ljubljani. V utemeljitvi za poimenovanje 
je rečeno, da je bil Einspieler „politik in publicist; eden od utemeljiteljev 
prvega slovenskega političnega programa (Združene Slovenije, 1848)“.

Stoletnico smrti Andreja Einspielerja so 12. junija 1988 obhajale z ve-
likim slavjem v Svečah štiri slovenske organizacije: Družba sv. Mohorja, 
Krščanska kulturna zveza, Narodni svet koroških Slovencev in Sloven-
sko prosvetno društvo Kočna. Slovesnemu bogoslužju na sejmišču pod 

Valentin Inzko odpira vrata Preglijeve domačije
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cerkvijo sv. Lamberta je sledila proslava, ki je bila v znamenju podeli-
tve prve Einspielerjeve nagrade. To odlikovanje sta ustanovila Krščanska 
kulturna zveza in Narodni svet koroških Slovencev prav ob tem spomin-
skem dogodku. Namenjena pa je slej ko prej takim osebnostim večinske-
ga naroda, ki se s svojim zadržanjem in ravnanjem trudijo za boljše razu-
mevanje med Korošci slovenske in nemške narodnosti, za medsebojno 
spoštovanje in mirno sožitje. Doslej je nagrado prejelo 23 uglednih in 
zaslužnih politikov, znanstvenikov, časnikarjev, posvetnih in cerkvenih 
dostojanstvenikov. Prvo nagrado leta 1988 pa sta prejela dr. Ernst Wald-
stein in dr. Valentin Inzko, in to ne slučajno. Kakor je imel Einspieler v 
nemških koroških vrstah soborca za pravice koroških Slovencev v osebi 
duhovnika, pisatelja in časnikarja Vinzenza Rizzija, ki rešitve koroških 
problemov ni videl v zatiranju in zanikanju različnosti, temveč v spravi 
k neki nadrejeni enotnosti, sta tudi dr. Waldstein in dr. Inzko s svojim 
delovanjem na koroški sinodi in z enakopravnim partnerstvom v škofij-
skem koordinacijskem odboru nakazala pot do nove, pravičnejše in bolj 
odprte Koroške. 

Po proslavi je bila na Preglejevi domačiji odkrita še spominska plošča, 
saj je ta hiša znana kot dom Einspielerjev in rojstna hiša večine duhovni-
kov Einspielerjev.
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Der Stammbaum der Familie Einspieler

Die ältesten, recht unterschiedlichen Varianten des Familiennamens 
Einspieler reichen in das 15. Jahrhundert zurück. Die endgültige Form 
setzte sich schließlich beim vlg. Preglej in Suetschach/Sveče durch. Die 
wahrscheinlichste von mehreren Worterklärungen ist wohl die, dass es 
sich um einen Handspieler, also einen Gaukler handelt. Die älteste do-
kumentierte Linie findet sich beim vlg. Kvocar in Unterkrajach/Spod-
nje Kraje. Dieser Familie entstammt Valentin Einspieler, der zu Beginn 
des 20. Jhs. auf Kredit drei Bauernhäuser in der Pfarre Ludmannsdorf/
Bilčovs kaufte, weshalb der Familienname Einspieler dort auch heute 
noch am häufigsten vertreten ist. Im Jahre 1748 schließlich wird An-
drej Einspiller, Spross der Boltižarhube in Matschach/Mače Besitzer 
des Hauses Preglej in Suetschach/Sveče. Diesem Zweig entstammen alle 
sechs Priester mit Namen Einspieler sowie Maria, verehelichte Inzko, 
Mutter des bedeutenden Pädagogen, Politikers und kirchlichen Aktivis-
ten Valentin Inzko.

Der jüngste der sechs Priester Einspieler war Janez/Johann, mit Or-
densnamen Otto, geboren im Hause Preglej im Jahre 1859. Nach dem 
Theologiestudium in Innsbruck trat er in den Franziskanerorden ein 
und wirkte als Missionar, blendender Prediger und eifriger Jugend-
erzieher im Kloster Kostanjevica bei Görz/Gorica, wo er 42jährig starb. 
Seine Grabstätte auf Sveta gora wurde im 1. Weltkrieg von einer italieni-
schen Granate zerstört.

Gregor, 
geboren im Jahre 1853 beim Hajnžovc in Ladinach/Ladine, war nach 

der Priesterweihe Kaplan in mehreren Kärntner Pfarren, wurde 1888 
Pfarrer in Arnoldstein/Podklošter und 1906 Propst in Tainach/Tinje. 
Von Abwehrkämpfern angefeindet, musste er 1920 Kärnten verlassen 
und wirkte bis zu seinem Tod im Jahre 1927 als Pfarrer in der Südsteier-
mark. Gregor war nicht nur glühender Seelsorger, sondern auch volks-
tumspolitisch aktiv. Nach dem Tode seines Onkels Andrej übernahm 
er die Eigentümerschaft des Wochenblattes MIR, die er bis zum Ende 
seines Erscheinens im Jahre 1920 behielt. Im Jahre 1890 war er Mitbe-
gründer und danach langjähriger Obmann des Katoliško in gospodarsko 
društvo za Slovence na Koroškem/Katholischer politischer und wirt-


