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FINISTRANSILVANIAE 

(fortælling) 

Eva Mairovitz, Rumænien 

Landet. Fædrelandet 

 

Vi er født og opvokset i et stort hvidt hus i midten af en 

stor have, som tilhørte vores far. Foran det, var der et andet 

endnu større hus, som var min bedstefars, og så var der nogle 

mindre bygninger så som en stald, et vaskehus… Landsbyen, 

der hedder Maria-Radna, ligger i dalen ved Mures floden, som 

er omringet af lavtliggende bakker, der hører til de 

Transsylvanske Alper. Det hele hører under det landområde, 

der hedder Transsylvanien, den største region i det 

centraleuropæiske land Østrig-Ungarn, der i mange 

århundreder tilhørte fyrstedømmet Habsburg.  

Transsylvanien var meget rig på korn, majs, frugtplantager 

og vinmarker. Alle byerne i Ungarn var godt forbundet via 

togbaner. Gaderne var brede og rene men dog endnu ikke 

brostensbelagte. På det tidspunkt var der fred og landet blev 

regeret på god og ordentlig vis. Eller sådan forekom det. For 

omkring hundrede år siden var det officielle sprog i området 

det tysk østrigerne talte, men efter nogen tid lykkedes det 

ungarerne at få indført deres eget ungarske sprog. Der var en 

gang, på mine oldeforældres og bedsteforældres tid, at 

ungarerne, for at undgå at adlyde den centrale regering, valgte 

at indføre brugen af latin i minister kontorer og deslige, hvilket 

betød at min mormor stadig kunne huske sin latin.  

I Ungarn boede der forskellige grupper mennesker, som 

talte forskellige sprog; det gjaldt både landmænd og 

forretningsfolk i byerne. Ungarn var et katolsk land, men 

bønderne fra Transsylvanien var ortodokse. I de små byer 

boede der også grupper af saksere og schwabere, som var 
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evangelister. Kejserinde Maria Teresa sendte dem til os for 

flere århundreder siden, så de kunne overføre deres kultur til 

os. De holdt sig dog mest for sig selv, men de gik i folkeskole 

sammen med os ungarer. Der var også nogle jøder. Vi 

diskuterede  aldrig religion derhjemme. 

Man kan stadig se tegn i Transsylvanien på den lange 

tyrkiske besættelse: ruiner af borge på bakketopper, brugen af 

de små træboder vi kalder BAZAAR. De holder åbent det 

meste af tiden på markeder og festivaler og sælger alle mulige 

former for brugs- og pyntegenstande. Rundt om de små 

rektangulære bytorve er der særlige lave bygninger, som helt 

tydeligt er et levn fra karavanseraierne, ligesom traditionen for 

at have gratis offentlige toiletter. Men der er ikke bevaret noget, 

der kan genkalde det tyrkiske sprog eller religion. Deres totale 

nederlag med kongens død i 1526 påvirkede dog ikke den 

tværkulturelle udvikling eller religiøse indflydelse. Alt dette 

hører fortiden til. Krige og revolutioner har ødelagt disse lande, 

ændret mange landegrænser, ændret vaner og traditioner, 

plantet had og ført til hævntogter, hvor alle var mod alle. Nu er 

der et ønske om enighed og forståelse. Vil det nogensinde blive 

muligt? 

(…) I starten af vores skoletid lærte vi først tysk samt 

skrivning og læsning. På det tidspunkt brugte man stadig det 

gotiske alfabet, men gik over til at skrive på samme måde som i 

de andre europæiske lande. Der var også det kyrilliske alfabet, 

men det blev heldigvis kun brugt af de slaviske folk. Jeg kan 

ikke huske at have læst nogle bøger skrevet med gotiske 

bogstaver, de har nok kun været illustrerede. Jeg elskede 

billedpostkortene, som primært kom fra Tyskland – fra firmaet 

STENGEL (jeg ved ikke, om det er sådan det staves) – med 

malerier af kendte kunstnere som Rubens og Rembrandt, 

foruden kortene med hellige billeder, som Mitzi plejede at give 

mig. Og så begyndte jeg at interessere mig for bøger og jeg 

læste, læste, læste… Der var dage (eller uger?), hvor der ikke 

fandtes timer eller datoer, de var som perler på en knækket 

perlekæde – spredt ud over det hele. Og jeg, hvordan kunne jeg 
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leve i denne tomme tåge? Jeg var et andet sted. Jeg sejlede på 

havene med kaptajn Grant, jeg spejdede efter det grønne lys. 

Jeg var Mowglis ven i den tropiske skov i løbet af de to bind af 

Junglebogen. Nogle gange havde jeg det som om, jeg kendte 

onkel Tom i sin hytte. Eller jeg ville gå tur med katten, som 

yndede at slentre omkring alene. Jeg forstod, at en bog er en 

åben dør ind til verden og det var på det tidspunkt at lysten til 

”altid at være på farten” blev tændt i mig, at se og forstå, at 

møde mennesker, at få viden og binde mine erfaringer i et 

endnu større blomsterbundt, som aldrig ville visne men blive til 

minder.  

 

Hvad vil det sige at være centraleuropæisk? 

Det betyder mange ting, som du først opdager, når du 

rejser. Hvorfor? Fordi du ved og forstår mere om det 

europæiske kontinentet og du taler mindst to sprog. Kort sagt: 

du har en multietnisk kultur. Det betyder dog ikke, at du føler 

dig mindre knyttet til dit fødested – om noget er det den anden 

vej rundt. Centraleuropa er en kulturel realitet. Dets territorium 

er furet af lange floder, forskellige typer bjergkæder og det er 

rigt på skov. Det danner hjem for folk af forskellig oprindelse – 

efterkommere af tyskere, slavere og ungarer (ugro-finnere for 

at være helt præcis og de tilhører ikke det indoeuropæiske folk) 

– hver har de deres eget sprog, vaner og traditioner og tilhører 

hovedsagligt kristne trosretninger (katolikker, græsk ortodokse, 

lutheranere samt hebræere og desuden få islamiske grupper på 

Balkan). De etniske grupperinger er næsten uændrede siden 

Barbarernes invasion. Da landet blev regeret fra Østrig med 

Wien som hovedstaden, lykkedes det hver bosættelse at bevare 

deres identitet.   

På jagt efter bedrifter inden for kunst og videnskab blev 

der skabt en kulturel enhed som et bidrag til den sociale 

udvikling. En misundelsesværdig model, frugten af et 

samarbejde på tværs af alle udviklingsområder, som blev 

muliggjort af den gode ledelse fra Habsburg huset, der var 

særlig opmærksom på at bevare de traditionelle værdier og 
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idealer uden at hindre muligheden for udvikling. Man havde 

ikke undgået krig og lidelse, men regeringens politik var rettet 

mod at forsvare og sikre riget – hvilket var meget vanskeligt 

pga. de forskellige befolkningsgrupper (efterkommere af 

slavere og albanere fra grænselandene i Europa), der var i 

konstant oprør grundet den pan-slaviske politik, der blev ført i 

Tsarrusland. 

Ikke desto mindre levede og udviklede det 

centraleuropæiske folk sig gennem flere generationer i et åbent 

miljø med kontakt til deres naboer, hvorigennem de 

erhvervede et internationalt udsyn, som muligvis var mere rigt 

end hvad man fandt i andre lande, der var låst fast i en 

ensporet nationalisme. Det centraleuropæiske folk er et alsidigt 

og kulturelt folk. Var de? Jeg mindes min barndomstid som 

værende fuld af diskussioner om kultur. Ordet blev udtalt med 

en så bombastisk overlegenhed, at det var i fare for at lyde 

latterligt. Det får mig til at tænke på et billede af folk, der nyder 

smagen af et stykke udsøgt slik i deres mund. Udgivelsen af 

avisen NEUE FREIE PRESSE blev fejret lige til sengekanten 

og fortæret med hungrende grådighed. Med deres monokel – 

en lorgnet – indenfor rækkevidde talte alle i endeløse baner om 

kultur … det var som om ordene var deres redningsvest, der 

reddede dem fra druknedøden. Måske var de det … dengang.  

For en kort tid endnu.   

 

Italienere. Mine første år i Milano. 

I udlandet var billedet af en italiener altid en med mandolin, 

sød dramatisk musik osv. Det jeg mødte var noget ganske 

andet; i stedet for sentimentalisme blev livet levet med ekstrem 

bevidsthed og kalkule. Italienerne har ingen humoristisk sans. 

Ved selskabeligheder drikker de meget lidt. Det er, som om de 

altid holder øje med hinanden og er opmærksomme på at gøre 

et godt indtryk. De er forfængelige. Sex = hemmelig 

ægteskabskærlighed. Der er ingen, der ved hvordan man har 

det sjovt, det gode humør mangler. Skal jeg fortsætte med de 

forskelle, jeg stødte på i Italien? Der var mange: at forstå 
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vigtigheden af at klæde sig stilfuldt og følge den skiftende 

mode. Vigtigheden af det kvarter, hvor man bor. I Budapest 

var jeg studerende, i Milano var jeg Signora Massarani, der 

deltog i haveselskabet og gik til premierer på La Scala… Jeg 

lærte italiensk på et år ved at læse aviser, men jeg lærte ikke 

grammatikken og jeg laver stadig stavefejl osv. Det hele skete 

så hurtigt. 1930’ernes Milano var anderledes, men frem for alt 

var det milaneserne der var anderledes, sådan som de talte med 

deres ironiske og udtryksfulde dialekt, som var de store og ægte 

herremænd og fruer, dette lands retmæssige arvtagere. De 

besad deres egen form for elegance. Deres vaner og traditioner 

gik langt tilbage og overraskede mig. Jeg lærte at køre bil. Jeg 

vidste ikke, hvordan man lavede mad, og jeg græd første gang, 

jeg måtte afskedige ”hushjælpen”. Jeg flyttede hurtigt til en 

anden lejlighed, for nu havde jeg min datter Silvia og den 

schweiziske Schwester. Jeg kendte kun til at gøre en ting: at 

tage imod gæster. Det havde jeg været vant til siden min 

barndom. Vi havde en stor vennekreds. Der var det, man 

kaldte ”baggrund” selv om alt, efter de historiske og politiske 

hændelser (krigen) blev ødelagt … og efter… efter, så skulle alt 

igen bygges op på ny og med nye venner – måske var det 

endda bedre end før.  
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Juryens motivation  

Bidraget ”Finis transilvaniae”, som juryen tildelte en ”særlig 

pris” i konkurrencen “Det Fortællende Europa”, er et uddrag af en 

længere selvbiografi indsendt til Archivio Diaristico Nazionale di 

Pieve Santo Stefano (Det Nationale Arkiv for Dagbøger). Arkivets 

kuratorer har valgt nogle uddrag – fra omkring 70 sider – som i få 

afsnit giver læseren mulighed for at få et indtryk af indholdet i og 

”smagen” af dette værk. 

Hermed har vi allerede en af grundene til juryens valg. Det 

forekom os vigtigt at vise eksempler på de typer dokumenter, der 

findes i de arkiver, der blev skabt under Europa1; dokumenter, 

der er skrevet i første person i form af selvbiografier, dagbøger og 

breve. Denne type dokumenter og de institutioner der opbevarer 

dem får større og større betydning for læringen – både for 

akademikere og blandt folk generelt – om forhold ved vores 

historie og samtid på nationalt så vel som på europæisk plan. Det 

gælder ikke kun muligheden for at tilegne sig information der – 

typisk – ikke fanger makro-historiens opmærksomhed. De giver 

os også mulighed for at få indblik i sociale, kulturelle og historiske 

virkeligheder  fra levende førstehåndsfortællinger, - at opleve og 

lære om historien og samtiden gennem de personlige 

beretningers optik. Af den årsag ønskede vi at fremhæve ”Finis 

Transilvaniae” (og ikke mindst den selvbiografi, hvorfra teksten 

stammer) og det bidrag teksten har tilført temaet Veje gennem 

Europa (fokus på mangfoldighed). Det er også grunden til, at vi på 

hjemmesiden med Europæiske Erindringer har skabt en database 

over arkiver og institutioner1, der arbejder aktivt med at bevare 

erindringer. Interesserede har adgang til hjemmesiden og kan 

lære mere om disse steder, bruge materialet til 

undervisningsaktiviteter eller blot nyde at besøge deres 

“websites” og gå på opdagelse i de minder de gemmer på. 

                                                 
1
 Blandt disse organisationer vil vi gerne gøre opmærksom på det nationale 

dagbogsarkiv i Italien: “Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano”, der 
blev oprettet af Saverio Tutino i 1984 og efterfølgende dannede præcedens for 
mange andre arkiver der blev stiftet rundt omkring i Europa. 
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Når det er sagt, så er ”Finis Transilvaniae” også en utrolig 

informationskilde. Allerede i det korte uddrag vi har valgt at 

fremhæve, skuer vi ud over et multikulturelt og multietnisk 

Centraleuropa – før omvæltningerne under 1. Verdenskrig. Maria 

 Radna skriver: ”Hvad vil det sige at være centraleuropæisk? 

Det betyder mange ting, som du først opdager når du rejser. 

Hvorfor? Fordi du ved og forstår mere om det europæiske 

kontinentet og du taler mindst to sprog. Kort sagt: du har en 

multietnisk kultur.” 

Et andet afsnit der er ganske underholdende og meningsfuldt 

er det, der beskriver forfatterens ankomst til Milano. Her oplever 

hun ikke en afspejling af den italienske stereotyp i det virkelige 

liv: ”I udlandet var billedet af en italiener altid en med en 

mandolin, sød dramatisk musik osv. Det jeg mødte var noget 

ganske andet; i stedet for sentimentalisme blev livet levet med 

ekstrem bevidsthed og kalkule. Italienerne har ingen humoristisk 

sans. Ved selskabeligheder drikker de meget lidt. Det er som om 

de altid holder øje med hinanden og er opmærksomme på at 

gøre et godt indtryk.” 

Et humoristisk portræt der muligvis eller muligvis ikke 

beskriver virkeligheden, men som knytter sig til temaet om 

nationale stereotyper – det uundgåelige prædikat der hæftes på 

enhver nation eller kulturel gruppe i vores Europa, og som – set 

fra en humoristisk vinkel – alligevel giver os mulighed for at lære 

noget, når vi opdager – som det altid er tilfældet – at der findes 

en ukendt og mere kompleks virkelighed bagved dette 

stereotypiske prædikat.  
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Generel information om historien 

 

FinisTransilvaniae 

Tematisk område: Min historie i Europas historie 

Periode for de beskrevne 
begivenheder:  
 

1910-1960 

Geografiske steder hvor de 
beskrevne begivenheder foregik: 

Wien 
Budapest 
Milano 
 

Tidspunkt hvor bidraget blev 
udarbejdet:  
 

2004-2005 

 
Læs eller download denne og andre fortællinger fra det digitale 

arkiv: http//www.europeanmemories.eu/dan/Stories 

 

Baggrundsinformation 
Familien Mairovitzs stamtræ går tilbage til starten af 1800-

tallet og viser, at alle deres forfædre er født i Ungarn, i 

Transsylvanien eller deromkring, og senere flyttede til forskellige 

kontinenter af indlysende politiske og racemæssige årsager. De 

tilhørte den bedre middelklasse, nogle opnåede anerkendelse 

inden for kunstens verden og betydningsfulde 

byggevirksomheder. Dengang var Transsylvanien den største 

region i det centraleuropæiske Østrig-Ungarn, der i flere årtier 

hørte under det store Habsburgske fyrstedømme. 

Versailles traktaten, der blev underskrevet i juni 1919, 

anerkendte Rumæniens suverænitet. Saint-Germain (1919) og 

Trianon (juni 1920) traktaterne definerede mere præcist  

områdets status og etablerede grænsen mellem Ungarn og 

Rumænien.  

http://www.europeanmemories.eu/dan/Stories
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Kroningen af Ferdinand I og Dronning Marie af Rumænien foregik 

i Alba Julia i 1922. I tiden mellem de to krige gennemførte de 

forskellige siddende regeringer en politik om kulturel 

assimilation, der var til stor skade for den ungarske minoritet, 

som også blev påvirket af restriktive foranstaltninger i forhold til 

økonomi, politik og forvaltning (alle forespørgsler vedrørende 

administrativt selvstyre over regionen og tilladelse til at bruge 

deres eget sprog i offentlige myndighedssammenhænge blev 

afvist). 

Familieejendelene blev tilbage i de forskellige byer i det 

annekterede land, de tabte territorier pga. lovgivningen under 

landbrugsreformen, mens den kommunistiske revolution sørgede 

for resten: intet blev efterladt til nogen overhovedet. I disse år 

led Eva under det tidlige tab af sin far og hendes mors andet 

ægteskab. Det var to hændelser, der påvirkede hendes beslutning 

om at forsætte studierne på Academy of Fine Arts i Wien og 

efterfølgende i Budapest, hvor hun endte med at bosætte sig. Da 

hun giftede sig med en advokat fra Milano, flyttede hun endnu en 

gang. Den jødiske kunstmaler mindes sit møde med den 

italienske kultur, eksilopholdet i Schweiz og båndene til sit 

fædreland, der langsomt blev svagere efter tabet af sin mor. 
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