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In this qualitative thesis I have studied the process of street-naming 

in Budapest. I have done this primarily through examining 

legislative and street name records in Budapest in order to define a 

distinctive use of history. In an attempt to concretise public 

opinion, I designed and distributed a succinct questionnaire and 

used newspaper articles to create a clear view of the political 

milieu. Furthermore, I have utilised a typological method to 

summarise the use of history and elucidate the results. I came to the 

conclusion that a moral and, to some extent, ideological use of 

history is dominating the street-naming situation in contemporary 

Budapest. My analysis also showed a discrepancy between 

decision-makers and citizens regarding the handling of odonyms. 
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1 Förord 
 

Sommaren 2007 

Det var första gången jag satte mina fötter på ungersk mark. Jag 

hade anlänt till Budapest. När jag blev hämtad av släktingar på 

flygplatsen och åkte in mot staden såg jag ett landskap av stora 

reklamskyltar, karakteristiska gasledningar och gamla järnvägsspår 

på var sida vägarna. Så småningom närmade vi oss distrikt 19, där 

de bodde. Reklamskyltarna blev färre, gasledningarna syntes inte 

till och järnvägsspåren gick under marken. Vi var nu i Kispest, lilla 

Pest. Jag såg nu istället de, för området, typiska villorna som 

byggts i en tid då konceptet trädgårdsstad var modernt och 

advocerades. Vid varje gatuhörn, på varje staket stod gatunamnen 

på skyltar pedagogiskt utsatta med husnummer och pilar för att visa 

vägen för dem som tappade bort sig i denna labyrint. Jag märkte, 

utan vidare reflektion över det, att vissa av staketen och husen 

visade upp två olika gatuskyltar, med olika namn. Språket var nytt, 

staden var ny, landet var nytt. Jag var framme. 

 

Våren 2012 

Jag var framme, igen. På ett nytt sätt. Jobbet var mitt och 

lägenhetskontraktet påskrivet. Nu bodde jag här, i Kispest. Jag 

kunde utforska staden på ett helt nytt sätt, jag var ju invånare här 

nu. Men även om jag kände mig hemma var jag ändå som en 

främling i staden. Jag var främmande inför företeelser som vänner 

tog för givet. Jag blev förvånad över radikala förändringar som 

kollegor var vana vid. Jag trivdes men staden kändes annorlunda än 

när jag var där för första gången. Roosevelt tér
1
 vid Kedjebron i 

centrala Budapest, hade bytt namn till Széchenyi István tér, efter 

den ungerska vetenskapsmannen. På andra sidan Donau heter 

                                                   
1
 Genomgående i arbetet kommer läsaren naturligt stöta på detta ord samt andra 

liknande. Här följer därför en översättning för den som vill förstå vad detta samt 

andra, för arbetet viktiga, ord betyder. Ordet tér, liksom tere översätts till 

svenska som torg. Utca, utcája översätts som gata. Út, útja översätts som väg, 

aveny. Körút översätts som ringväg, eller boulevard. 
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Moszkva tér nu Széll Kálmán tér efter en premiärminister från 

dubbelmonarkitiden. Republiktorget, Köztársaság tér, hade bytt 

benämning efter den förre påvens namn och heter följaktligen II. 

János Pál pápa tér istället. Instinktivt började jag fundera kring 

behovet av att byta dessa namn, en praxis jag själv inte var van vid 

att bevittna. När jag frågade mina kollegor, vänner och släktingar 

om deras åsikter möttes jag oftast av ett suckande svar där de 

beklagade sig över någon de kände som nu behövde byta sina ID-

kort
2
, eller de statliga pengar som de ansåg kunde gått till bättre 

saker än bytandet av gatuskyltar runt om i staden. En bekant var 

dessutom helt säker på att en girig skyltmakare låg bakom allt. Men 

var jag ignorant som struntade i den finansiella aspekten? Var det 

naivt av mig att fundera kring det symboliska? Hur som helst hade 

jag blivit fascinerad av det och därför läser du nu min undersökning 

av historiebruket bland de olika gatunamnsändringarna i 

huvudstaden. 

 

2 Inledning 
 

2.1 Disposition 
 

Under detta inledande kapitel kommer jag presentera syftet och 

även konkretisera problemformuleringarna för uppsatsen. Jag 

kommer sedan gå igenom den relaterade teoribildningen samt 

diskutera hur den operationaliseras. Vidare återges mina 

tankegångar kring metod och avgränsning som följes av en 

diskussion kring det material som jag valt att arbeta med, innan jag 

presenterar det relevanta forskningsläget. I nästa kapitel redogör 

jag kortfattat om den allmänpolitiska bakgrunden gällande 

situationen i Ungern under åren i slutet av 1980-talet. Större delen 

av kapitlet ägnas sedan åt en tillbakablick på hur gatunamn 

hanterats historiskt i Budapest under tiden före 

                                                   
2
 I Ungern är varje invånare skyldig att alltid bära med sig två sorters 

identitetshandlingar varav ett ID-kort samt ett så kallat adresskort, som visar var 

man är folkbokförd och som alltid ska innehålla den aktuella och korrekt angivna 

bostadsadressen. 
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undersökningsperioden. Under kapitel 4 redovisar jag resultatet av 

min undersökning. I de två efterföljande kapitlen efter resultatet 

presenteras min analys och slutsats, som i anslutning till den 

ursprungliga frågeställningen och med utgångspunkt i 

teoribildningen reflekterar över det uppvisade resultatet. 

Avslutningsvis presenterar jag en kortare sammanfattning samt ger 

förslag till vidare forskning i anslutning till det specifika ämnet. 

 

2.2 Syfte 
 

I ett flertal avhandlingar och böcker jag tagit del av den senaste 

tiden där historiebruk utgör själva kärnan, är det vanligt att 

författarna inte varit sena med att påstå hur intresset för historia 

minsann ökat på senare tid. Jag ämnar här varken styrka, ifrågasätta 

eller dra några slutsatser kring ett sådant påstående, även om jag 

också är en del av denna intressesfär. Jag funderar istället över hur 

legitimt det blir att studera användandet av historia i samhällen som 

inte upplever ett likartat ökat intresse för ämnet i fråga. Kan man 

verkligen motivera studier av historiebruk i sådana länder som 

Ungern till exempel, där många kanske inte verkar vara genuint 

intresserade av hur historia hanteras i en nutid? Utan att direkt 

svara på en sådan retorisk fråga, kan man konstatera att 

historiebruk gör sig påmint i alla samhällen.
3
 

Historia finns också i allra högsta grad i Ungern vilket även 

intresset för ämnet gör men trots, och kanske just på grund av, 

1900-talets många förändringar i landet finns det så vitt jag vet 

ingen uttalad disciplin idag som behandlar historiebruk. Jag hävdar 

att studier av historiebruk i Ungern blir minst lika relevant som 

studier av historiebruk i exempelvis Sverige, om än av en annan 

anledning. Ungern, som bytt statsskick ett flertal gånger och 

genomlevt flera olika politiska system under förra seklet, blir ett 

                                                   
3
 Aronsson, P. (red) (2000) Makten över minnet. Historiekultur i förändring. s. 9. 
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unikt fall att undersöka.
4
 Min ambition är dock varken att 

ifrågasätta den vetenskapliga historietraditionen i Ungern liksom 

det inte heller är min ambition att med denna undersökning försöka 

initiera en disciplin, främst eftersom det hade varit ett ytterst naivt 

försök på denna nivå. Anledningen till mitt val av ämne grundlades 

istället egentligen baserat på den ursprungliga nyfikenhet jag 

återgav under mina inledande tankegångar i förra kapitlet och som 

under mina universitetsstudier mynnat ut i ett intresse för hur man i 

demokratier förhåller sig till nationella arv efter diverse auktoritära 

regimer. 

Syftet för min undersökning kring gatunamnen i Budapest är 

således att definiera ett officiellt postkommunistiskt historiebruk 

som råder i Ungern utifrån de valda historiebrukstypologier jag 

kommer gå igenom i teoriavsnittet.
5
 I relation till det kommer jag 

genomföra en mindre och sekundär analys av inofficiella åsikter. 

Problemformuleringarna har därför formulerats som följer: 
 

 Vilket historiebruk dominerar stadsbilden i dagens Budapest 

utifrån historiebrukstypologierna vetenskapligt, moraliskt, 

ideologiskt, politiskt samt kommersiellt bruk av historia? 

 Hur ser politiker respektive invånare på gatunamnsbytena i 

Budapest? 

Att studera ett generellt historiebruk genom att undersöka 

odonymer kan för en utomstående instinktivt te sig märkligt då 

gator och dess benämningar för många endast är något trivialt 

inslag i stadsbilden. I sådant fall blir det viktigt att påpeka hur en 

bearbetning av nationella minnen av olika slag inte endast gör sig 

påmind i konkreta monument som reses utan även i namngivning 

av gatunamn till exempel, något som ofta är fallet i ett flertal 

                                                   
4
 Eftersom Ungern, i likhet med till exempel Tyskland, förlorat två världskrig 

och dessutom varit plats för en nazismvänlig respektive kommunistisk regim nu 

har ett flertal nationella närliggande trauman att bearbeta är detta en särskild 

möjlighet att undersöka hur dagens samhälle förhåller sig till landets 

omtumlande 1900-talshistoria. 
5
 Se även bilaga A. 
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länder
6
 om än inte så signifikant just i Sverige. Minnesplatser, 

statyer, monument, institut och namn på gator och torg gömmer ett 

budskap som exempelvis kan vittna både om en positiv händelse i 

ett lands historia, eller ett nationellt trauma och uppfattas olika 

beroende på bland annat generationstillhörighet.
7
 I båda fallen kan 

det anses vara ett försök till legitimering som stått bakom.
8
 

 

2.3 Teoretiska utgångspunkter 
 

Studier av olika tiders och institutioners eller samhällens 

användande av historia är en förhållandevis ny gren inom 

historieämnet och uppstod ur en slags självkritik från vissa forskare 

inom disciplinen. Företrädare inom historiemedvetandeforskning 

och då främst minnesforskning kan nämnas Maurice Halbwachs, 

Pierre Nora bland andra.
9
 Delvis påverkade av Nietzsches kritiska 

texter om historia samt historiedidaktikens framväxt har bland 

andra Jörn Rüsen och på närmare håll även Klas-Göran Karlsson, 

Ulf Zander och Peter Aronsson genomfört forskningsarbeten samt 

författat teoretiska texter om själva tillämpandet av historiebruk, 

historiekultur och historiemedvetande.
10

 Det ökade intresset för 

historia i allmänhet och studier av historiebruk i synnerhet 

sammanföll med de många förändringar som följde från slutet av 

1980-talet och bör inte betraktas som någon slump då man, inte 

                                                   
6
 Se t.ex. Trencsényi, B., Petrescu, D., Petrescu C., Iordachi, C., Kántor, Z. (red.) 

Nation-building and contested identities: Romanian and Hungarian case studies 

(2001) Regio Books eller Whelan, Y. (Inter)national Naming:  Heritage, Conflict 

and Diaspora i ACME: An International E-Journal for Critical Geographies, 

2011, 10 (1), ss. 7-12 samt Palmberger, M. Renaming of Public Space: A Policy 

of Exclusion in Bosnia and Herzegovina i Kakanien Revisited 2013-03-03 

(http://www.kakanien.ac.at/beitr/re_visions/MPalmberger1.pdf) hämtad 2014-

12-13. 
7
 Karlsson, K-G. (2010) Europeiska möten med historien. Historiekulturella 

perspektiv på andra världskriget, förintelsen och den kommunistiska terrorn. s. 

72. 
8
 Nietzsche, F. (1998) s. 44 samt Nora, Pierre. (1989) s. 11. 

9
 Se Lewis A. Cosers översättning av Halbwachs texter i On Collective Memory 

(1992). Läs även Pierre Noras artikel Between Memory and History: Les Lieux 

de Mémoire i Representations, No. 26, Special Issue: Memory and Counter-

Memory. (Spring, 1989), ss. 7-24. (http://links.jstor.org/sici?sici=0734-

6018%28198921%290%3A26%3C7%3ABMAHLL%3E2.0.CO%3B2-N) 2014-

11-07. 
10

 Karlsson, K-G. Historia som vapen (1999) s. 25 samt 29. 

http://www.kakanien.ac.at/beitr/re_visions/MPalmberger1.pdf
http://links.jstor.org/sici?sici=0734-6018%28198921%290%3A26%3C7%3ABMAHLL%3E2.0.CO%3B2-N
http://links.jstor.org/sici?sici=0734-6018%28198921%290%3A26%3C7%3ABMAHLL%3E2.0.CO%3B2-N
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enbart i Sverige, såg en nödvändighet att bearbeta historien i 

relation till en förändrad nutid.
11

 De postkommunistiska staterna i 

Östeuropa utgör därtill inom disciplinen ett speciellt fält för 

historieforskare på grund av den unika situation som följde då 

utvecklingen av historia under en radikal demokratisering efter 

decennier av auktoritära regimer stod inför en ny tid. Denna studie 

har därför fått närma sig analysen med hjälp av en historiekulturell 

utgångspunkt som huvudsakligen influerats av Jörn Rüsen och i 

Sverige framförallt utav Klas-Göran Karlssons teorier om 

historiekultur och historiebruk, där det senare området kommer att 

bli centralt genom detta arbete. Det finns traditionellt en stark 

historiedidaktisk koppling
12

 som man kan se vid tidigare forskning 

när användandet av historia studerats i diverse miljöer men efter en 

omfattande litteratursökning har jag dessvärre inte kommit i 

kontakt med något arbete som behandlar varken historiedidaktik, 

historiekultur eller ett uttalat historiebruk bland den konkreta 

stadsbilden i form av gator och torg, vilket denna uppsats riktats in 

mot. 

Vad gäller undersökningsobjektet i sig finns det bland andra 

vetenskapliga discipliner som exempelvis inom geografi bevis på 

att det är ett undersökt område och detta kommer diskuteras vidare 

under genomgången av forskningsläget. Inom historieämnet synes 

det alltjämt ha varit mer sällsynt att forska om gatunamn, förutom 

vissa kronologiska redogörelser som ämnat ge en helhetsbild av en 

stad och därför har intagit en geografi-historisk position.
13

 Mot den 

bakgrunden blir denna undersökning speciell i jämförelse, då jag 

här enbart arbetat utifrån historiebruk och historiekultur i relation 

till stadsbilden och, gatunamnen till trots, inte fokuserat på den 

geografiska natur som kan ses som överflödig i relation till detta. 

                                                   
11

 Karlsson, K-G. & Zander, U. (red) Historien är nu. En introduktion till 

historiedidaktiken. (2009) s. 15. 
12

 Karlsson, K-G. & Zander, U. (red) Historien är nu. En introduktion till 

historiedidaktiken. (2009) s. 37. 
13

 Som exempel kan nämnas Mihály Rádays olika texter om Budapests 

gatunamn, där den senaste boken Budapesti utcanevek A-Z (2013) omfattande 

behandlar historiska namn samt nutida, dock utan några vidare reflektioner 

förutom i inledningen. 
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Här nedan presenteras en kortare genomgång av begreppen 

historiekultur och historiebruk, utifrån den terminologi som främst 

utarbetats av ovan nämnda forskare. Eftersom steget mellan 

analysen och materialet kan anses vara aningen långt i sig själv och 

endast erbjuda en diffus bild kommer en analyskategori tillämpas.
14

 

Detta dels för att kunna kategorisera och åskådliggöra de olika 

källornas substans i en analys, dels också för att tydliggöra 

samspelet mellan de väsentliga delar som präglat uppsatsen. 

 
2.3.1 Begrepp 

 

Vid första anblick kan det te sig svårt att hålla isär de olika 

teoretiska begrepp som omgärdar användandet eller synen på 

historia. Utan att försöka monopolisera innebörden av de olika 

centrala begreppen går jag igenom olika tolkningar från forskare 

inom fälten. Historiemedvetande anses vara tätt förknippat med 

historiekultur, medan man kan ana vissa skillnader i användningen 

av begreppen. Historiemedvetandet beskrivs bland annat av Martin 

Wiklund som en slags kompetens och innebär övergripande 

människors historiska tillhörighet. Man använder och utsätts för 

historia i någon form varje dag och ens handlingar präglas ständigt 

av historiemedvetandet. Särskilt viktigt är förståelsen för 

historiemedvetande hos historiedidaktiker.
15

 Peter Aronsson menar 

att det i Sverige finns en ytterligare indelning där historiskt 

medvetande, historiemedvetande och historisk medvetenhet
16

 står 

för kategorierna. Här kan man se att historiemedvetenhet liknar 

Rüsens definition av historiemedvetande. Även Karlssons 

sammanfattning av begreppet historiemedvetande ligger i stort sett 

i linje med ovan nämnda definitioner.
17

 

                                                   
14

 Se Bilaga A för tabell över historiebrukstypologin utarbetad av Ulf Zander och 

Klas-Göran Karlsson. 
15

 Martin Wiklunds inledning i Berättande och förnuft – Historeteoretiska texter 

(2004) ss. 17-18. 
16

 Aronsson, P. Historiebruk – att använda det förflutna (2004) ss. 67-68. 
17

 Karlsson, K-G. & Zander, U. (red) Historien är nu. En introduktion till 

historiedidaktiken. (2009) s. 48. 
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Rüsen problematiserar den svåra särskiljningen mellan 

historiekultur och historiemedvetande och hans tolkning är att 

historiekultur uppstår i form av en påminnelse som visas genom en 

förförståelse med rötter i ett existerande historiemedvetande.
18

 Det 

kan ta sig uttryck i olika delar av samhället, vilket nedan diskuteras 

vidare angående Rüsens 3 historiekulturella dimensioner. Claus 

Bryld menade att historiekultur är resultatet av olika sorters 

historieprodukter som är producerade i ett slags sammanhang.
19

 

Karlsson hävdar att en historiekultur är var det förflutna får en 

mening och man kan säga att det är där folk möter men i viss 

mening även skapar historien.
20

 Historiebruk, å andra sidan, kan 

förklaras vara själva användandet eller icke-användandet av 

historia som sker omedvetet eller medvetet i hela samhället och inte 

bara bland forskarskiktet. Det är också något som Karlsson är 

snabb med att poängtera.
21

 Aronsson menar att historiebruk är en 

process som startas när vissa delar av en historiekultur används 

bland annat för en meningsskapande helhet.
22

 Avslutningsvis kan 

man även försöka sätta de nämnda begreppen i en mening, genom 

att påstå att historiebruk är den aktion som sker inuti en 

historiekultur med hjälp av ett historiemedvetande. Jag anser att det 

kan bidra till en grundförståelse, även om den tolkningen endast är 

en extrem förenkling.  

 
2.3.2 Historiekultur 

 

Jörn Rüsen nämner 3 historiekulturella dimensioner
23

 som är 

relevanta för denna undersökning och medför att det här följer en 

kortare introduktion av de olika definitionerna av 

                                                   
18

 Se Rüsens diskussion kring historiekulturbegreppet i Berättande och förnuft – 

Historeteoretiska texter (2004) ss. 149-160. 
19

 Nielsen, C T. (1995) Historiekultur og historiebevidsthed: alternative diskurser 

om historie (historieformidling). Den jyske historiker, nr. Særnummer, s. 36. 
20

 Karlsson, K-G. (2010) s. 76. 
21

 Karlsson, K-G. & Zander, U. (red) Historien är nu. En introduktion till 

historiedidaktiken. (2009) s. 56. 
22

 Aronsson, P. Historiebruk – att använda det förflutna (2004) s. 17. 
23

 Se Joachim Retzlaffs översättning av Jörn Rüsens diverse texter i Berättande 

och förnuft – Historeteoretiska texter (2004). 
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historiemedvetandets meningsskapande. I samband med att Rüsen 

presenterade de 3 historiekulturella dimensionerna förtydligade han 

distinkta karaktäristiska särdrag för respektive dimension. Den 

estetiska dimensionen förklarar Rüsen som en meningsskapande 

miljö i vilken historia sekundärt behandlas, exempelvis i konst och 

litteratur.
24

 Historiekultur behandlas även inom den akademiska 

disciplinens ramar som enligt Rüsen utgör den kognitiva 

dimensionen, där legitimiteten uppnås genom att vetenskapligt 

närma sig ämnet i fråga.
25

 Den estetiska dimensionens miljö kan i 

teorin se ut som en motsats till den kognitiva dimensionens men 

samtliga nämnda dimensioner har både väsentliga likheter och 

skillnader, Rüsen menar att de överlappar varandra i vissa 

avseenden.
26

 Därför finns det inte något som omöjliggör att de 

olika dimensionerna återfinns tillsammans i en historiekultur som 

till stor del kanske domineras av exempelvis den politiska 

dimensionen i ett samhälle. 

Den politiska dimensionen av historiekultur definieras i sin tur 

av de styrandes strävan efter en historiskt förankrad legitimitet som 

är nödvändig för maktinnehavets funktion, något som kan liknas 

vid den förklaring Friedrich Nietzsche använde gällande det 

monumentala historiebruket.
27

 Den legitimitet ser dock i grunden 

annorlunda ut jämfört med den vetenskapliga legitimitet som 

åstadkoms genom metodiska undersökningar eller argumentationer. 

Politikers redskap för att nå legitimitet genom historia 

förkroppsligas istället bland annat av nationella högtider, vars syfte 

blir att skapa en gemenskapskänsla.
28

 De nämnda dimensionerna 

utgör en slags historiekulturell helhet i ett historiemedvetande, både 

på grund av deras gemensamma påverkan liksom deras skilda 

karaktärer. Karlssons hypotes om problemet kring historiekulturens 

omfattande natur i förhållande till djupgående analyser har lett till 

                                                   
24

 Rüsen, J. (2004) Berättande och förnuft – Historeteoretiska texter s. 160. 
25

 Rüsen, J. (2004) s. 166. 
26

 Rüsen, J. (2004), s. 160. 
27

 Nietzsche, F. (2008) s. 44. 
28

 Rüsen, J. (2004) s. 166. 
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en konkretisering av appliceringen. Därför gör Karlsson skillnad på 

analyser bestående av text respektive kontext. Eftersom denna 

studies natur tillåter mig att använda båda former kan det vara värt 

att definiera både kontextanalys och textanalys för att belysa dess 

egenskaper. Förenklat kan det sägas att medan en textuell analys 

ger möjlighet att studera konkreta historieprodukters budskap ger 

en kontextuell analys möjligheten att undersöka de abstrakta 

villkoren och själva kulturen kring historieprodukternas uppkomst 

samt bevarande syfte.
29

 

 
2.3.3 Historiebruk 

 

Ulf Zander och Klas-Göran Karlsson har, utifrån Nietzsches teorier 

om historiens nytta och skada, introducerat och utvecklat ett 

analysverktyg i Sverige som kan och har även redan 

implementerats på diverse historiska arbeten. Jag ämnar här kort 

förklara typologins olika komponenter som senare kommer ligga 

som djupgående analysunderlag efter det att resultatet har 

redovisats. Det vetenskapliga historiebruket drivs utav 

professionella forskare och lärare vars mål är att tolka och verifiera 

händelser genom att undersöka sant och falskt.
30

 Till skillnad från 

de andra historiebruken består det vetenskapliga historiebruket av 

ett genetiskt perspektiv,
31

 det vill säga att man undersöker orsaker 

och analyserar sedan konsekvenserna. Det existentiella 

historiebruket motiveras av kopplingen mellan nutid och dåtid 

genom exempelvis minnen och traditioner, något som brukas av 

samtliga människor. Ofta i intellektuella kretsar kan man utläsa ett 

moraliskt bruk av historia, som gör sig påmint som ett kritiskt 

tillvägagångssätt där man ämnar lära sig av det förflutna genom att 

dra det inför rätta.
32

 

                                                   
29

 Karlsson, K-G. (2010) s. 86. 
30

 Karlsson, K-G. (2010) Europeiska möten med historien. Historiekulturella 

perspektiv på andra världskriget, förintelsen och den kommunistiska terrorn s. 

394. 
31

 Karlsson, K-G. (2010) s. 89. 
32

 Karlsson, K-G. (2010) s. 89. 
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Det ideologiska historiebruket har traditionellt mest använts av 

auktoritära system för att bevisa hur dåtid, nutid och framtid är 

sammanflätat.
33

 Det politiska historiebruket är inte helt lätt att hålla 

isär från det ideologiska eftersom båda har en stark förankring i 

Nietzsches monumentalistiska förklaring. Men det politiska bruket 

av historia kännetecknas ofta av ett rättfärdigande av nutida 

aktioner genom referenser till historien.
34

 Inte långt från det 

ideologiska historiebruket kan man även se ett slags icke-bruk av 

historia som kan vara komplicerat att särskilja och fastställa som ett 

enskilt historiebruk.
35

 Själva essensen med icke-bruket kan 

beskrivas som ett legitimerande genom glömska. Till skillnad från 

det ideologiska historiebruket använder politiska eliter här gärna en 

utplåning av minnen för att styrka sin egen makt. Avslutningsvis 

syftar det kommersiella bruket av historia i huvudsak till, som 

namnet antyder, en kommersialisering av historia och kan visa sig 

mest i exempelvis reklam men även populärhistoriska tidskrifter. 

Dessa nämnda historiebruk, förutom det vetenskapliga, anses vara 

genealogiska i den mån att man på grund av en, i många fall, 

osäker nutid ofta letar efter mening och minnen bland historiska 

företeelser för att navigera i samtiden på olika sätt.
36

 

 

2.4 Metod 
 

Mot bakgrunden av min ambition att undersöka eventuella 

bakomliggande faktorer till den ökade andelen 

gatunamnsförändringar i Budapest har jag valt att presentera en 

kvalitativ historiebruksanalys. En stor del av historiska arbeten på 

grundnivå upplever jag vara kvalitativa hellre än kvantitativa. 

Gällande detta ämne hade man kunnat rikta in sig på en kvantitativ 

studie om man förslagsvis velat undersöka kulturen av att byta 

                                                   
33

 Karlsson, K-G. (2010) s. 389. 
34

 Karlsson, K-G. (2010) s. 90. 
35

 Karlsson, K-G. (2010) s. 388. 
36

 Karlsson, K-G. (2010) Europeiska möten med historien. Historiekulturella 

perspektiv på andra världskriget, förintelsen och den kommunistiska terrorn s. 

89. 
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namn på gator och torg genom tiderna, exempelvis i en jämförande 

analys. Det som inte nödvändigtvis behöver uppfattas som en 

nackdel men likväl något man hade fått ta i beaktning då är att 

studien i sådant fall blir mer ytlig än djupgående. Självklart lämnar 

detta påstående rum för debatt, som till exempel kring vad som 

mest kan betecknas som representativt beträffande en överskådlig 

kvantitativ studie eller en djupgående kvalitativ analys. Med mitt 

syfte och frågeställning i åtanke är dock en kvalitativ studie det 

mest fruktbara i detta fall. Bland vissa andra vetenskapliga arbeten 

jag tagit del av på denna nivå och då inom historieämnet i 

synnerhet, utförs ofta fallstudier i form av diverse undersökningar 

av exempelvis rättsfall i varierande kontext. Denna studie ser 

istället på respektive gators omdöpningar som enskilda fall där dess 

bakgrund med beslutsfattande och historiska anknytning hamnar i 

förgrunden. Därmed inte sagt att de undersökta fallen påstås vara 

isolerade företeelser i en samtid och inte heller representativa för en 

bestämd framtid. 

Analysen i relation till det primära källmaterialets resultat 

kommer att vila på det teoretiska verktyg jag skrivit om under de 

teoretiska utgångspunkterna. Det finns förvisso en komplexitet 

gällande det teoretiska verktyget när det kommer till två andra 

sorters källmaterial jag också arbetat med, tidningar och en enkät. 

Jag kommer nämligen sekundärt redovisa reaktioner i samband 

med vissa gatunamnsbyten som fått stort utrymme i media och för 

textens skull får tidningsartiklar därför en plats bland det använda 

materialet. Således kommer jag därtill genom skapandet av en 

mindre enkät
37

 ge ytterligare en dimension till reaktioner på 

gatunamnen. Den webbaserade enkäten har jag skapat för att kunna 

komma närmare berörda invånare. Enkäten innehåller tre öppna 

frågor samt en fråga med olika svarsalternativ och samtliga frågor 

berör på ett eller annat sätt historiekulturen och historiebruket, med 

stark koppling till gatunamnen i Budapest. I mitt författande av 

                                                   
37

 Se Bilaga B samt Bilaga C. 
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frågorna beaktade jag noggrant min valda semantik för att hitta 

balansgången mellan att ställa väsentliga frågor och samtidigt 

kunna få intressanta svar tillbaka. Resultatet av enkäten presenteras 

i resultatkapitlet och kommer analyseras utifrån svarens säregna 

natur hellre än den historiebrukstypologi som används vid analysen 

av annat källmaterial. Jag har valt att kategorisera och sammansätta 

svaren efter den natur i vilken de författats. Jag vill här dessutom 

betona att syftet med enkäten och dess resultat inte har varit att visa 

upp en representativ bild, den tjänar snarare till att visa hur 

gatunamnsfrågan kan uppfattas sett ur olika invånares perspektiv. 

Historiebruksmodellen kommer inte appliceras på artiklarna och 

enkätsvaren i lika stor utsträckning som på det primära materialet 

av naturliga skäl. 

Enkäten har, i likhet med uppsatsen i stort, en kvalitativ natur 

och det beror inte enbart på utmaningen att nå tillräckligt många för 

att legitimera svaren, även om det självklart varit något att 

reflektera över. Att jag i enkäten uppmuntrade svar i text i större 

utsträckning än på förhand givna alternativ bör istället främst ses i 

förhållande till mitt primära källmaterial samt att man, genom 

användandet av öppna frågor, kommer åt människors subjektiva 

tankar på ett önskvärt sätt.
38

 Tanken ligger därmed i att 

jämförelsevis visa en officiell förhållning respektive en slags 

folklig förhållning och även studera relationen däremellan. 

Enkätens omfattning är inte heltäckande och ambitionen var inte 

heller att svarsantalet skulle vara högt eftersom, likt det som 

tidigare nämnts, fokus ligger på annat håll än att centralt studera en 

uttalad folklig opinion. Dock vill jag tillägga att tidningarna också 

tjänar som en mindre folklig opinion men är samtidigt en mer 

representativ och subjektiv åsiktsarena. 

 

2.5 Material 

 

                                                   
38

 Berg, Bruce L. Qualitative research methods for the social sciences (2001) s. 

73. 4:e uppl. 
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Insamlingen av källmaterial kan tyckas vara väl liberal i vissa 

avseenden, men jag har endast använt mig av relevanta källor som 

behandlar ämnets natur på ett eller annat sätt. Intresset ligger i att 

undersöka en så snäv företeelse som gatunamn i ett samhälle för att 

definiera ett rådande historiebruk. På grund av detta har källorna en 

relativt stor spridning gällande bland annat tillkomst och 

utformning utan att det för den sakens skull påverkar kvaliteten 

negativt. Ungerska lagtexter som hanterar gatunamn är en viktig 

del av materialet, liksom det gedigna verket Budapesti utcanevek 

A-Z av Mihály Ráday som presenterar samtliga benämningar för 

allmänna platser i Budapest, både nu gällande men även historiska 

namn. Ráday har tack vare sin erfarenhet efter att ha suttit i 

Budapests gatunamnskommité minst sagt underlättat min 

navigering bland de många namnen under de olika tidsepokerna 

genom boken han författat. Således utgör Budapests allmänna 

platser och deras benämningar det primära materialet tillsammans 

med lagtexter och förordningar. Vidare har annan forskning som 

stått i direkt eller indirekt kontakt med detta område samt liknande 

företeelser varit viktiga beståndsdelar i arbetsprocessen. Utöver det 

nämnda huvudsakliga materialet har, som tidigare nämnts, även en 

mindre andel nyhetsartiklar i samband med ändringar av gatunamn 

varit informativt, då främst för att se hur media ställer sig till 

fenomenet. I direkt angränsning till det, trots att det inte kommer 

spela en central roll, ämnar jag med min enkät också försöka se hur 

ett fåtal Budapestinvånare kan reagera på gatunamnens allmänna 

natur. 

 
2.5.1 Avgränsning 

 

Mina ambitioner har varit högre än vad som är rimligt, men som tur 

var har jag insett de begränsningar som jag tror de allra flesta stöter 

på vid författandet av ett vetenskapligt arbete. Jag hade naivt nog 

ursprungligen som mål att undersöka gatunamnen och dess 

förändringar mellan år 1844 och 2013. Men ju mer jag läste om 

ämnet i fråga desto mer förstod jag vad jag ville undersöka och jag 
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anser att det även under perioden som följt efter 1989 skett både 

många och radikala förändringar i Ungern, vilket gör att 

undersökningen inte förlorat relevans. Källmaterialsmässigt gick 

det dessvärre inte att få tag på Budapests årliga rådsböcker med 

förteckning över gatunamn.
39

 Jag fick också ge upp kontaktandet 

av Budapests stadsförvaltningskontor då de tyvärr inte var villiga 

att samarbeta när det gällde utlämnandet av samtliga 

gatunamnsförändringar med tillhörande kostnader från 1989. Även 

efter att jag kompromissande bad om de uppgifterna fast endast 

beträffande de senaste 3-4 åren fick jag inget positivt svar. Men jag 

vill hävda att undersökningen inte behövt lida av uppgifternas 

frånvaro då det enbart hade underlättat arbetet kring analysen, men 

det var inte nödvändigt. Angående de tidningsartiklar jag använt 

har de valts mer utifrån läsarantal och popularitet bland majoriteten 

av invånarna snarare än efter ideologisk orientering. Jag har även 

valt de större internetbaserade nyhetsportalerna. De använda 

artiklarna har funnits genom artikelsök som jag baserat på datum 

för vissa gatunamnsförändringar och ibland dessutom själva 

gatunamnen. På grund av att tidningarna inte utgör den viktigaste 

delen i denna uppsats har jag heller inte valt att ta med ett 

omfattande antal. 

 

2.6 Forskningsläge 

 

Om den allmänna företeelsen gällande gatunamn och dess 

förändringar har det forskats extensivt internationellt, men då 

främst inom andra vetenskapliga discipliner än historia med 

arkitektur, geografi och samhällsvetenskap som några exempel. 

Relevant tidigare forskning i angränsning till detta arbete har visat 

sig vara svårt att finna. En forskare som författat ett flertal 

vetenskapliga arbeten om Budapest och dess stadsbild är Emilia 

Palonen, som forskar inom politik- och kulturstudier vid 

                                                   
39

 Budapests förteckning över gatunamn är inte publikt nu som det har varit på 

1990-talet. 
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Helsingfors Universitet. Förutom stadsbilden har Palonen även 

skrivit mycket om det ungerska politiska klimatet i allmänhet. 

Palonen har skrivit en artikel där hon huvudsakligen studerar olika 

politiska grupperingars självrättfärdigande genom stadsbilden i 

Budapest.
40

 Analysen fungerar som kronologiskt redogörande för 

hur kulturen kring gatunamn sett ut i Budapest mellan 1985 och 

2001. Det är, enligt Palonen, tydligt hur stadsbilden förändras så 

fort det blir ett politiskt skifte.
41

 Palonen har i sina undersökningar i 

stort sett utgått från att Ungern efter 1989 är svart och vitt, i den 

mening att man antingen är orienterad vänster eller höger och det är 

något som syns i alla aktioner och då även stadsbilden vilket är ett 

intressant förhållningssätt. Förvisso bestäms benämningarna på 

allmänna platser de facto utav stadsledningen men det kan te sig 

lite väl förenklat att konstatera en så starkt dikotomiserad 

politisering, som nästan mer verkar vara en förutbestämd hypotes 

snarare än ett argumenterande resultat.  

Arkitekturhistoriedocenten Wendy Pullan har tillsammans med 

arkitekturlektorn Maximilian Gwiazda skrivit en vetenskaplig text 

om politiseringen av Jerusalems kulturarv som ingår i serien 

Divided Cities/Contested States.
42

 Pullan och Gwiazda visar i 

studien hur israeliska bosättare söker hävda sin rätt till områden i 

östra Jerusalem genom främst arkeologiska fynd och 

kulturarvsplatser.
43

 Med fokus på nationalparken City of David ser 

Pullan och Gwiazda hur en, ursprungligen, arkeologisk 

utgrävningsplats under de senaste decennierna vuxit fram till att bli 

en religiös turistattraktion och en nationell symbol för staten 

Israel.
44

 Texten belyser hur signifikant det ter sig vara att även, 

kanske framförallt, i ett så pass polemiserat område som Jerusalem 

                                                   
40

 Palonen, E. The city-text in post-communist Budapest: street names, 

memorials, and the politics of commemoration, GeoJournal nr. 73, 2008, s. 219.  
41

 Palonen, E. The city-text in post-communist Budapest: street names, 

memorials, and the politics of commemoration, GeoJournal nr. 73, 2008, ss. 

228-229. 
42

 Pullan, W. & Gwiazda, M. 2008. Jerusalem’s ‘City of David’: The 

Politicisation of Urban Heritage. 
43

 Pullan, W. & Gwiazda, M. 2008 s. 3. 
44

 Pullan, W. & Gwiazda, M. 2008 s. 6. 
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använda kulturarv och delar av stadsbilden för att befästa en 

hegemoni
45

 och hävda ett ursprung. Även om Jerusalem kan anses 

vara ett extremt exempel i relation till denna uppsats visar det icke 

desto mindre hur viktigt det är med tanken om ett bestämt 

ursprung, med syftet att inkludera vissa och samtidigt exkludera 

andra. 

Sociologen Éva Kovács har i en artikel
46

 översiktligt och 

kronologiskt gått igenom de olika företeelser som trädde plats i 

Budapests stadsbild mellan år 1988 och 1990. Kovács tar upp det 

symboliska valet av mötesplatser vid exempelvis demonstrationer 

som hade en traditionell prägel. Det var dock främst torg och 

statyer som analyserades av Kovács, som hävdar att ungrarna har 

hittat en väg att hantera sitt förflutna genom namnförändringarna 

som tog plats på 1980- och 1990-talet. Kovács har i en annan 

artikel jämfört de två ”muséerna” Terror Háza, Terrorhuset, med 

Szoborpark, Statyparken.
47

 Genom att studera tillkomsten, 

funktionen samt syftet med de två faciliteterna kommer Kovács 

fram till att det är fråga om två vitt skilda ting. Medan Terrorhuset 

ligger centralt i Budapest och fungerar som ett sorts anklagande 

gentemot gångna regimer ligger Statyparken långt i utkanten av 

Budapest och syftar snarare till att alla på något sätt var en del av 

regimerna. Manó Gábor Tóth vid Central European University har 

presenterat en kvalitativ fallstudie där han undersökte just 

Statyparken.
48

 Tóth stärker sin hypotes i resultatet om att en ny 

sorts offerbild trätt fram genom politiseringen av sådana 

institutioner som, i detta fall, Statyparken. Vad gäller studier 

särskilt inriktade på gatunamnen i Budapest finns det dessvärre inte 

mycket att tillgå, hittills. Nämnas bör ändå antikvariearbetaren 

Lajos Schmall som 1906 publicerade sin bok om gatunamn och 

                                                   
45

 Pullan, W. & Gwiazda, M. 2008 s. 17. 
46

 Se Kovács, É. (2001) A terek és a szobrok emlékezete (1988-1990) – Etűd a 

magyar rendszerváltó mítoszokról. 
47

 Kovács, É. (2003) The cynical and the ironical – Remembering communism in 

Hungary. Regio. 
48

 Tóth, M G. (2011) Symbols in transitions: Public places, reparatory justice and 
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torgnamn i Budapest,
49

 i vilken han gick igenom 4 perioder för 

gatunamnsförändringarna. Boken innehåller många reflektioner 

men den erbjuder snarare en intressant inblick i historien än vad 

den ämnar fungera som en omfattande redogörelse. Ett mer aktuellt 

nutida verk tillskrivs Mihály Ráday som, utan de djupgående 

analyser och reflektioner Schmall återgav i sin bok om gatunamn i 

Budapest, kategoriskt och objektivt redogör för samtliga nuvarande 

gatunamn och dess tidigare benämningar.
50

  

 

3 Bakgrund 
 

Retrospektivt kan man konstatera att gulaschkommunism, som 

även kallats kádárism efter den styrande ledaren János Kádár för 

statspartiet MSZMP, successivt samt oundvikligt och i samband 

med både inre och yttre faktorer bidrog till demokratiseringen av 

Ungern 1989-1990. För att kunna förstå denna uppsats är det även 

nödvändigt att ytterligare förstå de komplexa företeelser och 

nationella politiska händelser som tog plats i landet, då främst från 

1989 och framåt. Systemskiftet, eller regimskiftet, är den 

övergångsperiod som såg slutet av den socialistiska folkrepubliken 

och början på den parlamentariska demokratin i Ungern. Eftersom 

det var en långvarig process är det praktiskt sett omöjligt att peka ut 

ett definitivt startdatum, vilket inte heller är något jag ämnar med 

denna kronologiska mindre redogörelse för diverse aktioner i slutet 

av 1980-talet. 

Den 15 mars 1988 stoppades en demonstration i Budapest som 

anordnades för att hedra revolutionen 1848. Den 16 juni hölls en 

minnesceremoni för den efter upproret 1956 avrättade Imre Nagy 

och polisen ingrep vid Hjältarnas torg samt splittrade 

demonstranter vid Vörösmartytorget. Den 27 juni demonstrerade 

omkring 150 000 människor på Hjältarnas torg mot det rumänska 

bysystematiseringsprogrammet. Den 6 oktober utfärdades en 

                                                   
49

 Schmall, L. (1906) Buda-pest utczái és terei. Adatok a buda-pesti utczák és 

terek elnevezéséhez és történetéhez. 
50
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förordning som gjorde 15 mars till en helgdag på bekostnad av den 

7 november, som tidigare firats till minne av den ryska 

revolutionen. Den 23 oktober var det åter demonstrationer i 

Budapest som slogs ner av den förberedda polisstyrkan. Den 12 

februari 1989 meddelade MSZMP att ett flerpartisystem skulle 

införas. Den 13 juni påbörjades diskussionerna kring det runda 

bordet mellan styrande MSZMP och andra partier, kring hur landet 

skulle bli en demokratisk stat. Den 16 juni blev Imre Nagy åter 

begravd och minnesceremonin hölls på Hjältarnas torg inför 

tusentals människor.
51

 Den 23 oktober utropades officiellt den 

Ungerska Republiken och året efter hölls de första demokratiska 

valen på närmre 45 år där det konservativa Magyar Demokrata 

Fórum tog en stor seger med 42,5 % av rösterna. MDF regerade i 

koalition med det kristdemokratiska KDNP. 1994 års parlamentsval 

vann socialistiska MSZP och regerade i sin tur i koalition med 

liberala SZDSZ. 1998 vann det nationalistiskt konservativa partiet 

Fidesz och regerade tillsammans med MDF. I parlamentsvalet 2002 

vann MSZP och i koalition med SZDSZ lyckades de bli omvalda 

2006. Resultatet av både 2010 års liksom 2014 års parlamentsval 

blev att Fidesz, som vid tiden för författandet av denna uppsats är 

det regerande partiet, fick egen majoritet i parlamentet.
52

 

 

3.1 Gatunamn – en historisk tillbakablick 
 

Människor använder sig varje dag av gator, vägar och torg för att 

transporteras mellan platser och genom att döpa sådana allmänna 

platser underlättas navigeringen markant. Det i sig är förvisso ingen 

modern företeelse. Det finns källor som visar att gator och torg i 

vad som nu är Budapest var döpta redan på 1300-talet och då var 

det vanligt att döpa allmänna platser efter skyddshelgon, efter en 

viktig byggnad som fanns i närheten eller efter de boendes 

                                                   
51

 Gällande de nämnda händelserna, se Éva Kovács artikel ”A terek és a szobrok 

emlékezete (1988-1990) – Etűd a magyar rendszerváltó mítoszokról” publicerad 

i Regio, nr 1 2001, ss. 83-86. 
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nationalitet.
53

 Från den 150 år långa turkiska ockupationen i landet 

finns det dock inte många överlevda källor beträffande gatunamnen 

och man gör därför skillnad på de perioderna gällande gatunamn, 

men det är känt att vägar och torg under den turkiska epoken ofta 

relaterade till närliggande natur.
54

 Därav framgår det ytterligare att 

den nu gällande majoriteten av allmänna platser döpta efter 

nationellt förknippade personer inte existerade hos de första 

gatunamnsgivarna. Med huvudsaklig utgångspunkt i medeltidens 

gatunamn har ungerska historiker valt att kategorisera både de 

ovanstående två tidsepokerna samt efterföljande tider som olika 

perioder för gatunamnsförändringar. Även om det inte 

nödvändigtvis råder någon definitiv konsensus kring hur lång tid 

som kan räknas inom en specifik period,
55

 kan man med hänsyn 

tagen till de olika politiska klimat som varit gällande ändå se 

uttalade mönster. Magda T. Somogyi presenterade det exempelvis 

som 7 olika perioder av större gatunamnsförändringar i Budapest 

vid den internationella kongressen för onomastiska studier som 

hölls i Pisa år 2005.
56

 

Med den tredje perioden för gatunamnförändringar avses tiden 

mellan återtagandet av Buda till sammanslutningen av Óbuda, 

Buda och Pest, vilket ger en period från 1686 till 1872. 

Karakteristiskt för den, nästan två sekel långa, tiden gällande 

gatunamnsbenämningar beskrivs bland annat namn på värdshus, 

smeder och dylikt som höll till på gatan. Det var också vanligt med 

gatunamn som visade vilken by eller stad vägen ledde till. Första 

gången som myndigheter i Ungern publicerade officiella gatunamn 
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skedde vid den här tiden, närmare bestämt år 1687, då man även 

numrerade hus som ett led i återställandet av de byggnader som 

förstörts under det andra slaget om Buda som ägt rum året innan.
57

 

Därmed inte sagt att det var myndigheterna som aktivt döpte de 

allmänna platserna. Det förefaller vara troligt att själva namnen på 

gator inte var av intresse, snarare vetskapen om att det var enklare 

att hålla koll på byggnaders plats och funktion. Schmall 

spekulerade kring detta och menade att det nästan uteslutande var 

befolkningen och invånarna på respektive gata, som döpt gatorna.
58

 

De flesta gatunamn hade alltså, tvärtemot många fall idag, sitt 

ursprung från vad de kallades i folkmun och blev på så sätt 

sedermera de officiella benämningarna. 

Under 1700-talet fortsatte gatunamnens roll vara till synes 

obefintlig sett från myndigheternas perspektiv. Gatunamnen 

nedtecknades i vissa register, men döptes ännu av allmänheten.
59

 

Den första säkra källan för officiella byten av gatunamn kan spåras 

till 1844 då en ledamot av den Ungerska Vetenskapliga Akademin, 

Gábor Döbrentei, förde fram sin åsikt om att magyarisera 

gatunamn, då främst i staden Pest.
60

 Dittills hade gatunamnen haft 

tyska namn, vilket fortsatte även de kommande decennierna i 

staden Buda fram till sammanslagningen 1873. I mitten av 1800-

talet skedde därmed, bland annat tack vare Döbrenteis initiativ, ett 

antal byten av gatunamn men då var det oftast direktöversättningar 

från de tidigare tyska gatunamnen till en ungersk motsvarighet. 

Detta underlättades av det faktum att en stor del av gatunamnen 

fortfarande var döpta efter yrken, värdshus och dylikt även om det 

var vanligt förekommande med familjenamn också. I vissa fall 

översattes även familjenamnen till en ungersk motsvarighet.
61

 

Under den ungerska revolutionen 1848 bytte några gator namn i 

Buda och Pest, även om det är okänt huruvida det var på initiativ 
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från ungerska myndigheter som nu ansvarade helt för gatunamn 

eller privatpersoner. Exempelvis döptes Bécsi kapu utca, Wiener-

portsgatan, i Buda om till Kossuthgatan, efter frihetskämpen Lajos 

Kossuth. I Pest döptes Egyetem tér, Universitetstorget, och 

Városház tér, Stadshustorget, i tur och ordning om till Március 15. 

Tér, 15 marstorget, och Szabadság tér, Frihetstorget. Omgående 

efter det att Ungern gav upp frihetskriget 1849 döptes dock dessa 

gator och torg tillbaka till namnen de burit före 1848.
62

 

Efter sammanslagningen av de tre städerna Óbuda, Buda och 

Pest 1873 till Budapest följde diverse gatunamnsbyten, främst 1875 

och 1879, då man ämnade ha en enhetlig stadsbild. Samma 

gatunamn kunde finnas på 3 olika platser i den nya staden och det 

eliminerade man genom dessa nyare förändringar.
63

 Många av de 

gator som man tvingade byta namn på upptog ofta personnamn och 

siffror fick som regel inte ingå i själva gatunamnet.
64

 Det var alltså 

under denna, fjärde perioden, som stadsrådet i Budapest för första 

gången försökte lösa den allmänna frågan om gatunamn i staden. 

Mellankrigstiden såg sedan en ny period av namnbyten för gator 

och torg. 1920 bytte Fehervári út, Fehérvárgatan, namn till Horthy 

Miklós út, efter den nytillsatte ungerske regenten. Miklós Horthys 

son István fick 3 vägar uppkallade efter sig under denna 

mellankrigstid och Miklós Horthys fru Magdolna hade en gata döpt 

efter sig. Miklós Horthy själv fick 14 vägar, 2 gator, 1 

promenadstråk, 1 allé, 1 bro och 3 torg som bar hans namn enbart i 

Budapest på 1920-talet. Den först italienskvänliga och sedermera 

tyskvänliga regenten hade absolut makt i landet fram till andra 

världskrigets slut.
65

 En utstakad väg mot fascism och nazism i 

Ungern ju mer andra världskriget närmade sig återspeglades även i 

gatubilden. Två torg på den prominenta paradgatan Andrássy út 

döptes 1936 och 1938 om till Mussolini tér respektive Hitler tér.
66
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Somogyi menar att en ny sorts politisering av benämningar på 

allmänna platser tog start under mellankrigstiden. Hon tar inte bara 

upp de fascistiska och nazistiska personnamnen, det tas även upp 

de ortnamn som speglar en sorts nationalism. Sammanlagt döptes 

343 gator om under mellankrigstiden till ortnamn som tidigare 

tillhört Ungern men efter Trianonfreden låg i grannländerna.
67

  

Den senaste perioden, eller näst senaste perioden beroende på 

hur man ser det, såg sin start efter andra världskrigets slut. För den 

kommunistiska regimen gällde det inte endast att byta namn på 

gator och torg som bar fascistiskt eller nazistiskt förknippade namn. 

Även vissa kyrkligt och regalt döpta vägar byttes ut mot 

personnamn, datum eller organisationer som var associerade med 

den socialistiska arbetarrörelsen.
68

 Det tycktes ofrånkomligen vara 

så att politiseringen av gatunamn som påbörjats 1920 fortsatte med 

kommunismens intåg i landet. Det uppstod även modenamn och ett 

sådant exempel är Vörös hadsereg útja, Röda arméns gata, som så 

småningom fanns på 8 olika ställen runtom i staden. 

Med en kulminering av gatunamnsbyten under 1940-talet och 

1950-talet fortsatte dock gator och torg att byta namn till främst 

kommunistiskt inspirerade namn sporadiskt till slutet av 1980-

talet.
69

 Den första gatan att efter diktaturens fall officiellt döpas om, 

och som startade en ny omfattande namnbytesprocess, var Münnich 

Ferenc utca. Den hade då, år 1990, endast burit den kommunistiska 

politikerns och tidigare presidentens namn i 22 år.
70

 Redan 1989 

hade det nybildade Oktoberpartiet symboliskt döpt om gatan 

genom att klistra för skyltarna.
71

 Det nygamla namnet blev sedan 

Nádor utca, Palatingatan, som den tidigare hette från 1847. Därmed 

bär den centrala gatan det äldsta gatunamnet som fortfarande är i 

bruk utav samtliga allmänna platser i huvudstaden.
72
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4 Resultat 
 

I detta kapitel följer en tredelad redovisning av resultat baserat på 

det använda materialet. Den första delen presenterar 

beslutsfattandets utveckling rörande gatunamn medan den sista 

delen berör en folklig opinion gällande odonymer. Mellandelen 

handlar om några uppmärksammade och enskilda fall i ljuset av 

relationen mellan beslutsfattare och invånare. Lagstiftningen 

relaterad till odonymer förklaras således kortfattat innan jag 

djupgående går igenom de uttryck och personnamn som återfinns 

på den lista som Ungerska Akademien
73

 släppte år 2013. I relation 

till den nämnda listan återges sedan under odonymer kortfattat en 

mindre andel konkreta fall. Vid den sista delen av resultatkapitlet 

sammanställs enkätsvaren och därtill återges även ett fåtal 

insändare, nyhetsartiklar samt opinionsundersökningar. Eftersom 

det inte finns utrymme att gå igenom hela MTA:s lista kommer en 

del representativa namn visas i resultat och senare vara föremål för 

slutdiskussionen.  

 

4.1 Lagstiftning 
 

Mellan år 1989 och 1992 hade i Budapest en särskild 

gatunamnskommitté tillsatts av stadsrådet bestående av bland annat 

lingvister, historiker och arkivarier för att kunna genomföra en stor 

del gatunamnsförändringar som man ansåg nödvändiga.
74

 Från år 

1992 inkom det färre förslag om ändringar av gatunamnen och i 

stadsrådet beslutade man att det endast en gång per år skulle 

beslutas om eventuella byten av gatunamn. Det överliggande 

ansvaret låg därefter direkt på stadsrådet när det gällde gatunamn i 

samtliga distrikt i huvudstaden, något som decentraliserades år 

2012. I samband med att den nya ungerska grundlagen trädde i 

kraft 2012 ändrades nämligen även kommunallagen. I den nya 
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kommunallagen fastslås att allmänna platsers namn bestäms av 

kommunerna och i Budapest inom respektive distrikt.
75

 Enligt 

efterstående paragraf får dock inte allmänna platser eller 

institutioner bära namn, ord eller datum som på något sätt härleds 

från 1900-talets olika auktoritära system.
76

 Lagen förklarar också 

att MTA:s utlåtande avgör i sådant fall att enighet inte råder kring 

vilka namn, ord eller datum som kan associeras med de olika 

auktoritära systemen.
77

 

MTA är skyldig att ge ett uttalande kring sådana benämningar 

som sänds till dem från kommuner eller distrikt. Dock har MTA 

även publicerat en officiellt gällande lista på namn, ord och datum 

samt deras ställningstagande till dessa, vilken man hänvisar till vid 

förfrågningar. MTA:s ståndpunkter arbetas fram av akademiens 

Humanistiska Forskningscenter i samarbete med en kommitté 

utsedd av akademiens ordförande.
78

 Sammanlagt redovisas i listan 

227 fall, varav 3 är datum, 39 är ord och 185 är personnamn. 

Datumen som behandlats är i tur och ordning 4 april, 1 maj samt 6 

oktober. 4 april firades som en helgdag i Ungern mellan åren 1950 

och 1989 eftersom det var på den dagen 1945 som sovjetiska 

styrkor intog Budapest och ersatte den tyska arméns närvaro i 

landet. MTA har mot bakgrund av det beslutat att ingen allmän 

plats eller institution samt företag får bära namnet 4 april.
79

 1 maj 

får användas eftersom det ännu är en arbetsfri dag både i Ungern 

och även i andra länder.
80

 Under revolutionen 1848-1849 

avrättades 14 ungerska högt uppsatta ledare, varav 13 stycken i 

Arad i nuvarande Rumänien samt 1 i Pest under en och samma dag, 
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den 6 oktober. MTA menar att det också bör ihågkommas och får 

därför användas.
81

 

Utav de 39 ord, eller uttryck, som återfinns på listan MTA 

publicerade år 2013 ges 24 stycken tillåtelse att i fortsättningen 

användas och 15 uttryck rekommenderas att inte användas. MTA 

uttrycker sig kortfattat gällande vissa uttryck som inte anses ha 

någon som helst ideologisk eller politisk innebörd och därför får 

användas fortsättningsvis: Alkotás, som översätts som skapelse, 

Bakony, en mindre ungersk bergskedja och Cserkész som är namnet 

på den ungerska scoutrörelsen. Även uttryck som dolgozók med 

betydelsen arbetare, előre, framåt, építők, byggare, hősök, hjältar 

samt Hősöktere, Hjältarnas torg, köztársaság, republik och népkert, 

vilket översätts som folkpark får användas vidare. De resterande 

ord som MTA godkänner användandet av har gjorts efter noggrann 

avvägning. Ordet alkotmány, konstitution, som brukades ofta av 

den kommunistiska regimen godkänns av MTA med motiveringen 

att man annars riskerar förknippa en författning med en auktoritär 

regim.
82

 Man skulle därtill behöva byta ut Författningsdomstolens 

namn
83

 i sådant fall att ordet författning skulle betecknas som ett 

icke-önskvärt ord. Gator får döpas till Auróra, vilket var namnet på 

den kryssare som kom att bli en symbol för den ryska revolutionen 

1917. MTA menar att det är ett ord med flera betydelser och därför 

bör det ses som ett allmänt ord.
84

 Béke som betyder fred får 

användas av samma anledning som att ordet Alkotmány får 

användas, menar MTA i sitt utlåtande där de skriver att fred är ett 

allmänt ord som inte i sig härleds från ett auktoritärt system.
85

 Av 

samma skäl godkändes även uttrycken fejlődés, utveckling, 

győzelem, seger, haladás, framsteg, ifjúság, ungdom, mártírok, 

martyrer, munkás, arbetare, szabadság, frihet, terv, plan, új élet, 
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nytt liv samt újvilág med betydelsen nya världen.
86

 Benämningen 

på militär, Honvéd, godkänns då termen myntades på 1800-talet.
87

 

Termen brigád blev vanligt förekommande i Ungern efter 1945 

på initiativ av den sovjetiska propagandaapparaten och eftersom 

MTA anser att termen än idag är starkt förknippad med den 

kommunistiska regimen rekommenderas inte användandet.
88

 

Élmunkás fick i likhet med brigád spridning efter 1945 i Ungern 

och kan bäst översättas till svenska som förman. Enligt utlåtandet 

från MTA är också det uttrycket en del av en auktoritär regim och 

får därför inte heller användas som gatunamn eller namn på en 

allmän institution.
89

 Felszabadítók, befriarna, samt felszabadulás, 

befrielse, får inte användas på grund av den frekventa 

användningen av begreppen mellan 1945 och 1990, ofta i samband 

med firandet av den 4 april.
90

 MTA skriver i sin motivering om 

konsekvensen av användandet av felszabadulás: 

 

Trots aktionen som ledde till den tyska arméns, ett 

främmande lands beväpnade makt, tillbakadragande 

samt pilkorsrörelsens tillintetgörande och därmed 

räddade livet indirekt eller direkt på en mängd civila 

bidrog den sovjetiska armén, också ett främmande 

lands beväpnade makt, till att andra civila och ibland 

sådana civila de tidigare räddat sattes i livsfara eller 

dödades. För de sistnämndas anhöriga kan användandet 

av uttrycket befrielse uppfattas som hänsynslöst. 

Uttrycket hänvisar till en av de viktigaste statliga 

högtiderna för den kommunistiska diktaturen, genom 

det hänvisar uttrycket även direkt till ett auktoritärt 

politiskt system och kan därför inte användas.
91

 

 

MTA använder en liknande text vid motivering av förbudet mot 

andra begreppsanvändningar. Ifjúmunkás, ung arbetare, är en term 

som användes redan före andra världskriget och härstammar från 
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den ursprungligen belgiska organisationen Young Christian 

Workers.
92

 Men eftersom termen kom att användas bland 

gatunamn
93

 och allmänna institutioner i Ungern på initiativ av det 

kommunistiska styret efter andra världskriget rekommenderas inte 

användandet av MTA.
94

 Kisdobos var en slags rang inom den 

ungerska pionjärrörelsen Magyar Úttörők Szövetsége och bestod 

utav lågstadiemedlemmar. Eftersom pionjärrörelsen var 

partianknuten och alltså en del av den kommunistiska regimen får 

man idag inte använda uttrycket kisdobos i gatunamn eller 

allmänna institutioner.
95

 Av samma anledning får inte Úttörő heller 

användas.
96

 Népfront, folkfronten och Néphadsereg, folkarmén 

rekommenderas inte att användas på grund av de täta banden 

uttrycken traditionellt haft med ungerska kommunistiska 

organisationer.
97

 Partizán får inte användas som gatunamn eller 

benämning på en allmän institution på grund av att partisaner i 

Ungern bestått av sovjetvänliga krigare som under andra 

världskriget stred mot den tyska makten och därför kan härledas till 

den kommunistiska eran.
98

 Tanács och Tanácsköztársaság, råd 

respektive rådsrepublik, togs i bruk i det ungerska språket år 1919 

som en motsvarighet till det sovjetiska kommunistiska styret. 

Eftersom de båda orden syftar till ett auktoritärt styrelseskick 

rekommenderas inte användningen av MTA.
99

 Det återfinns också 

tre röda ord på MTA:s lista över förbjudna uttryck. Vörös 

hadsereg, Röda armén, vörös hajnal, röd gryning och vöröscsillag, 

röd stjärna är förbjudna eftersom de varit symboler för den 

kommunistiska regimen.
100
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Personnamnen i MTA:s lista är både mer omfattande och mer 

komplex. Bland de 185 namn som listas upp godkänns 68 stycken, 

39 stycken ges det ingen konkret ståndpunkt kring och 78 

personnamn godkänns inte av MTA.
101

 Som ett intressant exempel 

kan det nämnas att Friedrich Engels namn får användas som 

gatunamn enligt listan
102

 medan Karl Marx namn inte 

rekommenderas, även om MTA tar upp det faktum att Marx namn 

pryder vissa gator och torg i västra Europa. MTA motiverar det 

med att Marx, hans vetenskapliga insatser till trots, förknippas med 

andra saker i Östeuropa jämfört med länder som Frankrike och 

Italien där det inte skett omfattande försök att implementera Marx 

teorier. Enligt ungersk lag, menar MTA, kan Marx klassas som en 

grundare av ett auktoritärt maktsystem.
103

 Vladimir Lenins 

framträdande roll för kommunismen gör att gator inte får bära 

Lenins namn.
104

 Gator får döpas efter Gagarin, den förste 

människan i rymden, eftersom MTA anser att hans berömdhet 

under den kommunistiska tiden endast var ett utnyttjande från 

Sovjetunionens sida utan att Gagarin för den sakens skull var 

politiskt aktiv.
105

 Den ungerske poeten Attila József sympatiserade 

med det, under mellankrigstiden, illegala ungerska 

kommunistpartiet och från slutet av 1920-talet var han även 

medlem i partiet. MTA menar att József inte bidrog personligen till 

kommunismens framgång i landet; det var istället, i likhet med 

Gagarins fall, snarare kommunistpartiet som utnyttjade Attila 

Józsefs namn efter hans död när man döpte gatunamn, allmänna 

institutioner och byggnadskomplex efter honom.
106

 Ferenc Rózsa, 

en publicist, som var redaktör för Szabad Nép på 1940-talet var 

också en framstående medlem i det illegala kommunistpartiet från 

1940.
107

 1942 blev Rózsa fängslad och avled under sin tid i 
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fängelset. Med samma motivering som för Schönherz fastslår MTA 

att Rózsas namn inte får användas som benämning på gator och 

torg.
108

 

Sándor Karácsony hade framträdande roller inom det ungerska 

skolväsendet såväl under rådsrepubliken, som under Horthy-

perioden och även efter andra världskriget. År 1919 var Karácsony 

med och arbetade fram den nya läroplanen. Karácsony deltog även 

i författandet av MTA:s etymologiska ordbok från 1927 samtidigt 

som han var ordförande för scoutsällskapet.
109

 1945 invaldes 

Karácsony till det Nationella Friskolerådet som förste 

ordförande.
110

 Sedan 1946 bär en gata i Budapest hans namn och 

MTA tillåter fortsättningsvis också användandet.
111

 Dezső Valusek, 

en socialdemokratisk politiker, tvingades under tyska ockupationen 

gömma sig hos bekanta. Senare blev Valusek dock tillfångatagen 

och MTA har inte lyckats finna någon ytterligare information om 

hans öde, men man fastställer att Valusek var ett offer för det 

auktoritära systemet.
112

 József Szűcs var en lärare och 

socialdemokratisk politiker i staden Kiskunhalas. 1919 blev Szűcs 

invald till stadens arbetarråd som ordförande, men efter den 

kortlivade kommunistregimens fall blev Szűcs mördad av politiska 

motståndare. MTA gör gällande att gator inte får döpas efter Szűcs 

på grund av hans aktivitet i arbetarrådet.
113

 József Nyirő var en 

litteraturfigur och fram till 1940-talet en förespråkare för 

demokratin. Under 1940-talet blev Nyirő istället en anhängare av 

extremhögern och dess frontfigur Szálasi. Nyirő deltog aktivt i 

pilkorsrörelsen och i likhet med andra pilkorsmedlemmar lämnade 

han sedan landet. MTA menar att man i enlighet med lagen inte 

tillåts göra skillnad mellan en persons arbete och politiska 

ståndpunkt. Med anledning av det får gator inte bära József Nyirős 
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namn, även om MTA finner det värt att notera att en gata i en 

rumänsk stad sedan 10 år tillbaka bär Nyirős namn.
114

  

Mihály Károlyi var den första ungerska republikens president 

och samtidigt landets premiärminister. På grund av den 

tumultartade naturen landet genomgick under Károlyis regeringstid 

1918-1919 ledde han landet endast under ett fåtal månader. I juli 

1919 lämnade Károlyi sin post och landet i protest. Efter andra 

världskriget blev Károlyi ungersk ambassadör i utlandet för en 

kortare tid, innan han än en gång i protest sade upp sitt ämbete som 

en reaktion mot Rajk-rättegången.
115

 Både under den 

kommunistiska regimen och även efter 1989 har Mihály Károlyis 

person varit föremål för kritik av olika anledningar. Vissa hävdar 

att Károlyi bar ansvar för att Ungern föll samman efter första 

världskriget och att landet därmed förlorade stora delar av sitt 

territorium i Trianon-freden. MTA menar det inte finns något 

konkret som antyder huruvida Károlyi skulle ha varit en aktiv del i 

byggandet av ett auktoritärt system. På grund av Károlyis historiskt 

kontroversiella roll rekommenderar MTA dock att gator inte bör 

bära hans namn.
116

 Miklós Horthy, som regerade Ungern mellan 

1920 och 1944, kom från ett militärt förflutet genom hans roll i den 

österrikisk-ungerska flottan under första världskriget och lyckades 

under 1920-talet som riksföreståndare få ordning på landet efter de 

traumatiska år som följde direkt efter första världskriget.
117

 Horthys 

politik byggde på en ungersk revisionism där målet var att få 

tillbaka de två tredjedelar territorium som förlorats i och med 

Trianon-freden. Under 1930-talet närmade sig Horthy Tyskland i 

många avseenden efter att han förde en starkt antibolsjevistisk 

politik. Enligt MTA förde Horthy en mjukare linje än den tyska 

judepolitiken, medan de också konstaterar att Horthy godtog ett 

flertal lagar som diskriminerade judar i Ungern.
118

 Trots att Horthy 
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gick emot både kommunister i vissa frågor samt nazister i andra 

frågor, framgår det att han inte motsatte sig de omfattande 

judedeporteringar som utfördes i landet från år 1944. Miklós 

Horthys roll och beslut under andra världskriget delar den nutida 

allmänna uppfattningen om honom.
119

 Bland ungerska historiker 

råder det ingen absolut enighet kring huruvida Horthy deltog eller 

inte i ett auktoritärt system och därför kan inget definitivt utlåtande 

ges av MTA. MTA ger rådet att man helst bör avvakta med att 

döpa gator efter Horthy till dess att en enighet råder bland 

akademiker och allmänheten.
120

  

Den kommunistiska politikern László Rajk var Ungerns 

inrikesminister mellan 1946 och 1948, varefter han blev 

utrikesminister från 1948 till 1949. Enligt MTA är inrikesministern 

Rajk känd som en av de som förhindrade den 

demokratiseringsprocess Ungern påbörjade efter krigsslutet 

1945.
121

 Under Rajks tid som inrikesminister förbjöds civila 

organisationer bland annat. 1949 avrättades László Rajk baserat på 

falska anklagelser på grund av att hans ökade popularitet sågs som 

en fara för den styrande kommunistledaren Mátyás Rákosi.
122

 

Enligt MTA blev Rajk ett offer för kampen inom det ungerska 

kommunistpartiet men gator och torg får inte döpas efter honom då 

han deltog i upprätthållandet av ett auktoritärt system.
123

 Imre 

Nagy, som var en av de som drev kampen för Rajks upprättelse, var 

redan från år 1920 aktiv medlem i det ungerska 

kommunistpartiet.
124

 Nagy intog efter andra världskriget diverse 

ministerposter, däribland som premiärminister under två perioder. 

Under revolutionen 1956 blev Nagy, som på grund av sin 

reformvänlighet tidigare blivit utesluten ur kommunistpartiet, en 

frontfigur för den reformvänliga falangen som hade hans 

förtroende. Efter att Sovjetunionen slog ned revolutionen blev 
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Nagy fängslad och 1958 avrättades han.
125

 Enligt MTA bör ”den 

allmänna plats som får bära Imre Nagys namn känna sig hedrad” 

(MTA, s.162).  

Sedan 1992 heter en gata i Budapest Prohászka Ottokár utca 

efter biskopen och universitetsläraren Ottokár Prohászka.
126

 

Prohászka var med och arbetade fram den numerus clausus år 1920 

som strikt minskade möjligheten för judars representation bland 

ungerska högskolor och universitet.
127

 Enligt MTA associeras inte 

namnet med någon auktoritär regim och man anser att det inte 

behövs ett akademiskt utlåtande för att fastslå det.
128

 Om 

författarinnan Cécile Tormay krävs det dock ett längre utlåtande. 

MTA fastställer att Tormay inte har bidragit till något auktoritärt 

systems uppbyggnad eftersom hon inte var politiskt aktiv. Men då 

Tormay öppet, både i sitt arbete och i uttalanden, stolt hävdade sin 

antisemitism blir det mer klart att gator inte bör döpas efter 

henne.
129

 1938 uppkallades visserligen en gata i Budapest efter 

Tormay även om den bytte namn igen år 1946 till det ursprungliga 

Kőfaragó utca.
130

 MTA menar att om man enbart skulle fokusera 

på Tormays litterära verk, finns det ett antal ungerska författare och 

författarinnor vars verk är mer framstående och samtidigt inte 

kränkt någon folkgrupp.
131

 MTA avråder att gator uppkallas efter 

Tormay också om det endast baseras på hennes litterära förmåga.
132

  

 

4.2 Odonymer 

 

I Ungern döps ofta gator efter kulturpersoner. Poeten Sándor Petőfi 

återfinns exempelvis på gator i de flesta ungerska städerna.
133

 

Beträffande politiker kan det nämnas en representativ 
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undersökning
134

 från 2006 utförd av Medián om hur 1900-talets 

ledande ungerska politiker uppfattades av allmänheten. Där var den 

negativa bilden av Miklós Horthy mycket mer utbredd än till 

exempel den om János Kádár.
135

 I en annan undersökning där en 

representativ andel personer blev ombedda att välja de 3 mest 

positivt inverkande respektive de 3 mest negativt inverkande 

ungerska politikerna under 1900-talet hamnade Árpád Göncz, 

János Kádár och Imre Nagy bland de bästa totalt sett.
136

 Mátyás 

Rákosi, Ferenc Szálasi och Miklós Horthy ansågs ha påverkat mest 

negativt.
137

  

2011 tog MTA:s ordförande József Pálinkás initiativ till att byta 

namnet på ett torg från Roosevelt tér till Széchenyi István tér under 

ett möte med borgmästaren István Tarlós, som höll med 

Pálinkás.
138

 2012 skedde inte många gatunamn i huvudstaden men 

istället arbetades den tidigare nämnda lagen om gatunamn fram. 

2013 tog regissören Imre Kerényi initiativ till att döpa ett gatunamn 

i Budapest efter Cécile Tormay.
139

 Tarlós godkände först 

namnbytet men lyssnade sedan på MTA som avrådde stadsrådet 

från att döpa om gatan.
140

 Tarlós fastställde samma år att det inte 

kommer ske fler ändringar en tid framåt, dock förkastade han inte 

idén om att det efter 2014 kommer ske fler gatunamnsändringar.  
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Tabell 1.1 Centrala gatunamnsförändringar 1990-1992
141
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 Baserat på Somogyi, M T. (2005) samt Ráday, M. (2013). 

Nuvarande 

gatunamn 

År namnet 

ändrades 

Tidigare gatunamn År namnet 

ändrades 

Tidigare gatunamn med årtal namnet ändrades 

Hollán Ernő u. 1992 Fürst Sándor u. 1945 Hollán u. 1900 

Tátra u. 1992 Sallai Imre u. 1945 Tátra u. 1908 

Pannónia u. 1990 Rajk László u. 1969 Pannónia u. 1860-talet 

Lehel tér 1990 Élmunkás (Förman) 

tér 

1951 Lehel tér 1945, Ferdinánd tér 1884 

Falk Miksa u. 1991 Néphadsereg u. 1953 Falk Miksa u. 1945, Juhász Andor u. 1943, Falk 

Miksa u. 1910 

Vértanúk tere 1990 Ságvári tér 1945 Vértanúk tere, 1936 

Zoltán u. 1991 Beloiannisz u. 1952 Zoltán u. 1875, Attila Gasse 1858 Raben Gasse 1838 

Nádor u. 1990 Münnich Ferenc u. 1968 Nádor u. 1847 

Hold u. 1991 Rosenberg házaspár 

u. 

1952 Hold u. 1947, Klebersberg Kuno u. 1938, Hold u. 

1874, Mond Gasse 1850, Mondschein Gasse 1830 

Erzsébet tér 1990 Engels tér 1953 Sztálin tér 1946, Erzsébet tér 1857 

Károly körút 1991 Tanács körút 1953 Somogyi Béla út. 1945, Károly király út 1926, 

Károly kör-út 1919, Nép körút 1919, IV. Károly 

király körút 1916, Károly körút 1874 

Nyugati tér 1992 Marx tér 1945 Berlini tér 1914 

Teréz körút 1990 Lenin körút 1950 Teréz körút 1882 

Andrássy út 1990 Népköztársaság útja 1957 Magyar Ifjúság útja 1956, Sztálin út 1950, Andrássy 

út 1886, Sugár út 1883 

Oktogon 1990 November 7. tér 1950 Oktogon 1945, Mussolini tér 1936 Oktogon 1920 

Erzsébet körút 1990 Lenin körút 1950 Erzsébet körút 1875 

Király u. 1990 Majakovszkij u. 1950 Király u. 1874, König Gasse 1836 Drei König Gasse 

1820, Englischer König Gasse 1810 

Lónyay u. 1990 Szamuely u. 1953 Lónyay u. 1885, Nyúl u. 1874, Zwei Haasen Gasse 

1855, Belgrader Gasse 1811 

Vámház u. 1990 Tolbuhin körút 1946 Vámház körút 1945, Horthy István út 1942, Vámház 

út 1919, Ferdinánd bolgár cár útja 1915, Vámház út 

1874, Fleischer Gasse 1787 

Nagy Imre tér 1991 Bolgár Elek tér 1968  
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Tabell 1.2 Centrala gatunamnsförändringar 2011-2013
142

 

 

 

 

4.3 Reaktioner 
 

Jag fick in 30 svar på min enkät som jag sammanställer samt 

presenterar i tabellform med en generaliserad kategorisering. 

Frågorna var öppna och bjöd in till kvalitativa svar, medan jag här 
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 Baserat på Ráday, M. (2013). 

Nuvarande 

gatunamn 

År namnet 

ändrades 

Tidigare gatunamn År namnet 

ändrades 

Tidigare gatunamn med årtal namnet 

ändrades 

Borics Pál u. 2013 Pataky István u. 1945 Levente u. 1930 

II. János Pál pápa 

tér 

2011 Köztársaság tér 1946 Tisza Kálmán tér 1902, Új Vásár tér 1873 

Nándor u. 2011 Petermann bíró u. 1954 Nándor u. 1879, Nandor Gasse 1843, Ferdinands 

Gasse 1830-talet, Johannes Gasse 1700-talet, Blut 

Gasse 1696, Hamam joli 1500-1600-talet, Vicus 

Evangelista Sancti Ioannes 1440. 

Kiss István u. 2013 Fürst Sándor u. 1945 Kiss István u. 1910-talet 

Domján Edit u. 2011 Koltói Anna u. 1945 Levente u. 1936 

Cziffra György u. 2013 Sallai Imre u. 1946  

Széchenyi István 

tér 

2011 Roosevelt tér 1946 Ferenc József tér 1919, Október 29. tér 1918, 

Ferenc József tér 1867, Franz Josefs Platz 1858, 

Kettenbrücke Platz 1850, Obere Donau Zeile 

1840-talet, Zimmerer Platz 1812, Salzamts Platz 

1809, Salz Plats 1809. 

Bauer Sándor u. 2011 Erdélyi u. 1879 József u. 1866, Sand Gasse 1836, Ungarische 

Gasse 1746. 

Rákóczi híd 2011 Lágymányosi híd 1996  

Sinkovits Imre u. 2011 Ságvári Endre u. 1945 Apponyi u. 1921. 

Széll Kálmán tér 2011 Moszkva tér 1951 Széll Kálmán tér 1929. 

Károlyi u. 2012 Károlyi Mihály u. 1964 Károlyi u. 1962, Egyetem u. 1874, Universität 

Gasse 1840-talet, Ketschkemeter Gasse 1730, 

Herren Gasse 1690, platea Dominorum 1500-talet 

Vermes Miklós u. 2011 Koltói Anna u. 1948 Mária u. 1913 

Németh László u. 2011 Szalmás Piroska u. 1977 Kis János u. 1874 
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huvudsakligen kommer sammanställa svaren kvantitativt. Gällande 

en sådan kategorisering baserad på öppna svar menar jag att det 

trots allt är tydligt att avläsa svarsgivarnas ställning genom hur de 

valt att svara och vilka ord de valt att använda, samt exempel de 

förtydligat med. Man kan argumentera för att enkäten kunde tagit 

en kvantitativ form direkt, men jag anser att jag hade gått miste om 

väsentliga, säregna men ändå målande svar för uppsatsen om jag 

använt mig uteslutande av färdiga svarsalternativ istället. Det är 

dessutom intressant att se hur vissa ord användes i svaren för att 

illustrera en åsikt. Moszkva tér nämndes som ett exempel på ett 

eller annat sätt bland enkätsvaren sammanlagt 11 gånger.  

På den första frågan som handlade om vad ens egen åsikt 

angående de senaste årens gatunamnsbyten var fick jag in 2 svar 

där personer var positivt inställda, 3 neutralt inställda svar, medan 

25 svar var av en negativ karaktär gentemot ändringarna i 

gatunamnen. Semantiskt sett kan det vara värt att nämna att orden 

értelmetlen/nincs értelme (inte nödvändigt) återfanns bland 20 svar. 

En svarsgivare som kategoriserades som negativt inställd, skrev 

som svar att ”alla fortfarande kallar Moszkva tér för Moszkva 

tér”.
143

 En annan person som kategoriserades som positivt inställd 

svarade att ”Om de vill byta namn på gator som är döpta efter 

människor som var aktiva i det kommunistiska systemet är det 

förståeligt för mig. Men man bör samtidigt vara väldigt försiktig 

när man gör det”.
144

 Fråga 2 ställdes för att se huruvida de 

utfrågade personerna såg något viktigt i vad gator heter. För 16 

personer hade gatornas namn ingen som helst betydelse. Bland 8 

svar framgick det att gatunamnen faktiskt var av historiskt intresse 

och i vissa fall att man lärde sig något av historien genom gatornas 

benämningar. En person svarade att ”gatunamnen ger en bild av 

vårt lands historia och nutida ståndpunkt. Jag associerar saker med 
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vissa gators namn, benämningar”.
145

 4 personer ansåg att det enda 

viktiga i själva gatunamnen var att de skulle bestå av historiska 

personer som gjort något för landet. 2 stycken svarade att det inte 

borde vara några som helst negativa konnationer bland gatunamnen 

och de föredrog hellre neutrala gatunamn som växter eller färger, 

framför personnamn. En person svarade att ”det är bara viktigt om 

det rör sig om ett betydande torg eller allmän plats! För min del har 

det dock ingen betydelse”.
146

 Jag använde mig av en fråga för 

vilken jag konstruerat färdiga svarsalternativ. Resultatet presenteras 

här i figur 1: 

 

Figur 1. Svarsandel vid fråga 3: Anser Ni det vara berättigat att döpa gatunamn 

efter historiska kontroversiella personer? 

 

Resultatet kanske anses vara självklart med tanke på sättet frågan är 

ställd, men det bör ändå noteras att nästan hälften av svarsgivarna 

ansåg att det är berättigat att döpa gator efter historiska 

kontroversiellt ansedda personer. På den sista frågan undrade jag 

om deras åsikt kring varför det bytts ut fler gatunamn i Budapest de 

senaste åren jämfört med perioden 1990-1992. 8 svarsgivare visste 

inte, 7 personer menade att det var på grund av att man ville göra 

sig av med minnet av den kommunistiska tiden. 7 stycken svarade 

att det förmodligen var för att det nuvarande regeringspartiet ville 

                                                   
145

 Citerat svar på originalspråk: ”Képet fest az országunk történelméről és 

jelenlegi álláspontjáról. Felidéznek bennem dolgokat egyes nevek, elnevezések.” 
146

 Citerat svar på originalspråk: ”Jelentősége csak akkor van ha tényleg jelentős 

térről, közterületről van szó! Számomra amúgy nincs jelentősége.” 

8 

18 

4 

Ja Nej Vet ej



  
 

39 

befästa sin makt genom att ändra gatunamnen så det passar deras 

ideologi. 5 personer antog att korruption låg bakom, genom att 

skyltmakare och beslutsfattare var vänner till exempel medan 3 

stycken misstänkte att gatunamnsändringarna var en manöver för 

att missleda invånarna från andra, allvarligare problem. 

I en allmän opinionsundersökning som utfördes 2011 frågades 

1200 Budapestinvånare som utgjorde en representativ andel av den 

röstberättigade befolkningen vilka övergripande beslut de höll med 

eller inte höll med.
147

 Alternativen bestod av ändringar av namn på 

allmänna platser, rökförbud på restauranger, förbud mot hemlösa 

att vistas på allmänna platser samt eventuellt införande av 

trängselskatt. Av svaren framgick det att ändringarna av namn på 

allmänna platser var det mest negativa budapestinvånarna upplevde 

av de ovan nämnda alternativen. 5 aktuella omdöpningar fanns 

listade i undersökningen och ändringen från Moszkva tér till Széll 

Kálmán tér var den minst populära, följd av namnbytet från 

Köztársaság tér till II. János Pál pápa tér.
148

 KDNP:s, som regerar 

tillsammans med Fidesz, ungdomsförbund IKSZ startade år 2011 

en hemsida vars syfte var att få bort alla kommunistiskt klingande 

gatunamn.
149

 Den tidigare ordföranden för IKSZ, som mellan 2010 

och 2013 var parlamentsledamot för KDNP, Bence Stágel sade i ett 

anförande i parlamentet i november 2011 att det behövs en lag mot 

gatunamn som är förknippade med 1900-talets auktoritära 

system.
150

 I sitt anförande poängterade Stágel att det gäller alla 

auktoritära system från 1900-talet medan fokus låg på 

                                                   
147

 Policy Solutions. 2011-06-16. http://www.policysolutions.hu/hireink-

olvas/elutasitjak_budapestiek_kozteruletek_atnevezeset hämtad 2015-01-02. 
148

 Se Bilaga F. 
149

 Zsákutca IKSZ. 2011. http://zsakutca.iksz.net/news.php hämtad 2014-12-30.  
150

 HVG. 2011-11-09. Eltörölnék a kommunista utcaneveket a kormánypártok. 

http://hvg.hu/itthon/20111109_kommunista_utcanevek_eltorles/ hämtad 2014-

12-30 samt MNO. 2011-11-09. Nem lehetünk elnézőek a szocializmussal. 

http://mno.hu/belfold/nem-lehetunk-elnezoek-a-szocializmussal-1030632 

hämtad 2014-12-30. 

http://www.policysolutions.hu/hireink-olvas/elutasitjak_budapestiek_kozteruletek_atnevezeset
http://www.policysolutions.hu/hireink-olvas/elutasitjak_budapestiek_kozteruletek_atnevezeset
http://zsakutca.iksz.net/news.php
http://hvg.hu/itthon/20111109_kommunista_utcanevek_eltorles/
http://mno.hu/belfold/nem-lehetunk-elnezoek-a-szocializmussal-1030632


  
 

40 

kommunistiska namn eftersom Stágel endast nämnde sådana 

exempel.
151

 

I en insändare till Magyar Nemzet skrev arkitekten Dr. László 

Ágostházi om Ungerns historia och gatunamn. Ágostházi 

ifrågasatte namnet på gatan där själv han bodde, Frankel Leó út. 

Ágostházi gjorde bland annat en poäng av att Frankel endast levt 

21 år av sina 52 år i Ungern, samtidigt som Ágostházi drog 

paralleller till närliggande Zsigmond tér. Eftersom Frankel Leó út 

började från Zsigmond tér ansåg Ágostházi att det vore mer 

önskvärt att gatan skulle heta Zsigmond király útja efter den 

medeltida ungerske kungen.
152

 I distrikt 3, Óbuda, sände 

borgmästaren 2011 ut ett frågeformulär som angick hur invånarna 

ställde sig till ett antal eventuella gatunamnsbyten. De berörda 

gatunamnen var döpta efter Anna Koltói, György Lukács, Lajos 

Hollós Korvin, Pablo Neruda, Adolf Fényes, Mihály Váci, Emil 

Arató, György Bálint, Károly Teszársz, József Madzsar samt Endre 

Ságvári. 218 personer stöttade beslutet att byta ut gatunamnen 

medan 1182 invånare inte ville ändra gatunamnen.
153

  

 

5 Diskussion 
 

Efter den återgivna bakgrunden och presentationen av resultatet ser 

jag en, i mångt och mycket, naturlig utveckling genom historien av 

gatunamn och statens succesivt ökande inverkan. Gatunamn 

tjänade ju först och främst som känt är ursprungligen uteslutande 

till att fungera som en vägvisare, som ett slags kompass för att folk 

skulle kunna orientera sig, vilket självklart är syftet än idag. Under 

de senaste decennierna har statliga organ i olika utsträckning tagit 

över rollen som gatunamnsgivare, vilket också är praxis i de flesta 
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länder. Gatunamn har i Ungern dock kommit att bli en central och 

även omdebatterad fråga och är till synes ständigt aktuell då gator 

och torg byter namn relativt ofta. De många motsättningar som är 

närvarande i det ungerska samhället bidrar inte till att förenkla 

företeelsen. Den generella komplexiteten i det nutida ungerska 

samhället kan i sin tur, till en viss utsträckning, förklaras med den 

postkommunistiskt ökade nationalismen. Vissa nationella kollektiv 

gör anspråk på ursprung och territorier genom att legitimera 

historiskt hur det har varit. Andra nationella kollektiv minns istället 

hur de präglats av ett gemensamt återkommande lidande och 

fokuserar snarare på skuldbeläggning i sitt identitetsskapande.
154

 På 

ett unikt och paradoxalt sätt passar Ungern och dess nutida 

nationella kollektiv in på båda ovanstående formuleringar. 

Allteftersom jag genomfört min undersökning har jag märkt att 

den starka dikotomi som finns mellan olika skikt och sidor i 

Ungern speglas i den motsägande gatunamnskulturen eller tvärtom. 

Även om det finns institutioner i Ungern vari arvet efter auktoritära 

system behandlas och muséet Terror Háza eller statyparken 

Szoborpark kan nämnas som exempel tolkar jag ändå en intressant 

och annorlunda infallsvinkel mot arvet efter auktoritära system. 

Vissa tolkar det som att ungrarna har funnit ett sätt att göra upp 

med sitt förflutna,
155

 men det innefattar främst den kommunistiska 

tiden. I många avseenden tvivelaktiga historiska personer får idag 

en prominent plats och det bortses gärna från det faktum att deras 

aktioner varit en del av ett annat auktoritärt system. Ur 

gatunamnens ändringar kan man utläsa damnatio memoriae inom 

bland annat borttaganden av Karl Marx, Anna Koltói och Endre 

Ságvári. Detta samtidigt som sedan politiker föreslår gator döpta 

efter Miklós Horthy, Cécile Tormay och Ottokár Prohászka 

exempelvis.
156
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Med den valda teoretiska utgångspunkten i relation till resultatet 

kan det framstå bli är svårt att genom analysen få fram ett specifikt 

historiebruk utifrån gatunamnen och dess tillämpning. 

Huvudsakligen diskuteras dock denna fråga med fokus på 

lagstiftningen samt stadsledningens beslut i presenterade 

gatunamnsfrågor, även om medföljande reaktioner också är 

nyckfulla för diskussionens validitet. Med den fördjupningen och 

avgränsningen anser jag att analysen ges mer legitimitet och 

möjlighet till en sund intersubjektivitet. Genom resultatet är det 

tydligt att det både finns väsentliga skillnader och likheter mellan 

hur gatunamn hanterats under de två perioderna 1990-1992 samt 

2011-2013. Jag har i arbetet visserligen främst fokuserat på dagens 

historiebruk snarare än hur historiebruket gestaltade sig under de 

första åren efter 1989. Men jag anser att arbetet tjänar på en mindre 

jämförelse eftersom man då tydligare tillåts studera eventuella 

egenheter i dagens historiebruk eller om de två perioderna kan ses 

som en och samma.  

Jag ämnar uttryckligen slå fast att det inte endast är nya 

gatunamn som tas i bruk sedan 2011 och heller inte enbart gator 

döpta efter personer, vilket jag visar i resultatet också. Samtidigt 

bör man inte förminska det faktum att det skett en mängd 

gatunamnsbyten sedan regeringsskiftet år 2010. Anledningen till 

det ökade antalet beror till stor del på den lagändring, samt MTA:s 

lista, som jag redogjorde för i resultatkapitlet. Jag kommer fram till 

att det centrala historiebruket som nu råder bland Budapests 

gatunamn till viss del speglar regeringspartiets ideologiska 

inriktning.
157

 Jag har genom arbetets gång stött på ett flertal 

gatunamn som blivit döpta efter historiska personer som varit 

relaterade till en konservativ politik. Även historiska religiösa 

personer har mer utbrett fått gator döpta efter sig. Eftersom Fidesz-
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KDNP med sin majoritet både nationellt och när det kommer till 

Budapest legat bakom och aktivt genomfört de lagändringar samt 

förslag om gatunamnsbyten som är väsentliga för hur stadsbilden 

formas går det inte att utesluta deras centrala inverkan. 

Min tolkning med förankring i resultatet och i ljuset av att 

Fidesz-KDNP har ett betydande inflytande över gatunamnen och 

bestämmelser kring namnbyten blir att det är ett moraliskt 

historiebruk som centralt återfinns bland Budapests gatunamn och 

dess medföljande huvudsakliga ändringar mellan 2011 och 2013. 

Här kan det behövas ett understrykande om att jag endast granskat 

gatunamnen, gatunamnsförändringar samt dess natur. Det kan 

mycket väl vara så att en mer omfattande historiebruksstudie som 

involverar flera studieobjekt än enbart gatunamn skulle visa ett 

annat sorts historiebruk. Baserat på historiebrukstypologin jag 

använt mig av finner jag dock hur Fidesz-KDNP ämnar göra upp 

med arvet efter kommunismen. Det styrande partiet säkerställer det 

genom att lagstadga och därmed godkänna respektive förbjuda 

användandet av vissa namn. Gatunamn som nu föredras innefattar 

bland annat religiösa personer, idrottsmänniskor och konservativa 

personer vilket ligger i linje med regeringspartiets ideologi och gör 

det omöjligt att utesluta att det moraliska historiebruket är 

närvarande tillsammans med ett slags ideologiskt historiebruk. Men 

ur förklaringen av denna historiebrukstypologis författare anser jag 

att det inte går att befästa ett centralt ideologiskt historiebruk. Ett 

ideologiskt historiebruk är ett väldigt extremt förhållningssätt där 

man uppfinner och konstruerar en historia som passar ens egen 

maktposition genom legitimering och rationalisering.
158

 Ett 

ideologiskt historiebruk ligger dock även nära ett slags icke-bruk 

eller missbruk av historia.
159

 Gällande gatunamnen i Budapest 

motsätter sig de flesta att namnen byts ut, men de flesta är 

samtidigt också eniga om man behöver göra upp med arvet efter 

kommunismen. Fast det ena behöver inte nödvändigtvis utesluta 
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det andra. Det man kan fråga sig i sådant fall är det ökade 

användandet av kontroversiellt betraktade personnamn bland gator 

och torg. 

Ett missbruk av historia i relation till ett ideologiskt historiebruk 

är det som indirekt eller direkt bidrar till att skada eller 

diskriminera människor.
160

 Jag anser dock att det nuvarande 

historiebruket bland gatunamnen i Budapest inte skadar eller 

diskriminerar någon. Det har uppstått förslag på namn men då 

dessa har tillbakavisats går det inte att fastställa ett konkret 

missbruk av historia. Det moraliska historiebruket kännetecknas av 

ett återupptäckande av historien genom bland annat rehabilitering 

och restaurering.
161

 Här tolkas det moraliska bruket av historia i 

detta specifika fall som ett selektivt moraliskt historiebruk. Det 

selektiva ligger i den unika företeelse att man gör upp med arvet 

efter kommunismen samtidigt som arvet efter pilkorsrörelsen 

hanteras sekundärt. Det blir värt att betona att det ändå behandlas. 

Den kommunistiska tiden är dock framträdande; den ses som 

måltavla och fungerar som en måttstock för förtryck av 

befolkningen.
162

 Revolutionen 1956 blir i sådant fall central, vilket 

också avspeglas i gatunamnen där offer för revolutionen har blivit 

till martyrer främst under de senaste åren. 

Med hänvisning till den presenterade opinionsundersökningen
163

 

och även baserat på enkätsvaren anser jag att gatunamnsfrågan i 

Budapest är både aktuell och relevant. Av mitt resultat framgår det 

inte bara att en majoritet av invånarna var emot namnbytet av 

Moszkva tér till Széll Kálmán tér. Snarare bör det fallet ses som en 

slags symbol och referenspunkt som används med syftet att 

konkretisera de olika åsiktsmeningarna. För att ytterligare hänvisa 

till den ovan nämnda opinionsundersökningen konstaterar jag att en 

ansenlig mängd av invånarna i Budapest är emot principen att byta 

ett flertal gatunamn som det genomförs av stadsledningen. Ett 
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annat exempel blir fallet med att döpa en gata efter Cécile Tormay, 

ett förslag som borgmästare István Tarlós stöttade och faktiskt 

genomförde.
164

 Men bytet skedde endast på papper eftersom MTA 

presenterade sin ståndpunkt, i vilken man avrådde Tarlós från att 

genomföra namnbytet på grund av Tormays öppet antisemitiska 

åsikter.
165

 I ett distrikt i huvudstaden där det i början av 2011 

föreslogs byten av flera kommunistiskt klingande namn var 

majoriteten av de tillfrågade emot beslutet att byta namnen, vilket 

borgmästaren för distriktet också respekterade.
166

 Men på grund av 

lagändringen om gatunamnsbeslut och MTA:s lista över 

personnamn ändrades flera av de gatunamnen. Koltói Anna utca 

ändrades till Domján Edit utca trots att Anna Koltói hamnade bland 

godkända namn i MTA:s lista.
167

 Endre Ságvári anses inte vara ett 

godkänt namn enligt MTA och gatan som var döpts efter honom 

har bytt namn till Sinkovits Imre utca.
168

 Min efterforskning visar 

för övrigt att fallet med Óbuda var en särart och liknande 

konsulteringar från beslutande organ av den allmänna opinionen 

före ändringar av gatunamn förekommer i regel inte. 

Den våg av gatunamnsbyten som följde de närmaste åren efter 

1989 präglades till stor del av gatunamnsåterställningar. De flesta 

gatunamn som förknippades med den kommunistiska ideologin 

byttes tillbaka till de gatunamn som burits innan 1945, med vissa 

undantag där Nagy Imre utca kan nämnas som ett. Till skillnad från 

de många gatunamnen som återställdes mellan 1990 och 1992 ser 

jag ett mönster bland många av de centrala gatunamnsändringarna 

mellan 2011 och 2013 som karakteriseras av nya namn hellre än 
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namn som varit i bruk före 1945. Fallet med Moszkva tér som 2011 

bytte namn till Széll Kálmán är förvisso en återställning, eftersom 

torget bar Kálmán Szélls namn 1929 men det till synes neutralt 

benämnda Köztársaság tér var inte en återställning. Torget, som 

blev döpt till republiktorget 1946, återställdes 2011 inte till något 

av de tidigare namnen Tisza Kálmán tér eller Új Vásár tér. Istället 

föll valet på II. János Pál pápa tér för att hedra den tidigare påven 

Sankt Johannes Paulus II, vilket är en del av de ökande religiöst 

klingande personnamn som använts som ny benämning på gator. På 

ett sätt vittnar det om hur regeringen försöker sätta exempel i 

kulturen genom ett historiskt återskapande som i sin tur tjänar till 

att visa vad som förväntas av kommande generationer.
169

 

Namnbytet till II. János Pál pápa uppskattades inte av 

befolkningen,
170

 som dock inte hade någon talan i ärendet. Min 

konklusion blir därför att befolkningen endast i undantagsfall 

konsulteras före byten av namn på allmänna platser samt att en 

majoritet av invånarna inte är eniga med stadsledningen om 

ändringar av odonymer. Mitt resultat visar att många Budapestbor 

varken håller med om att gatunamn behöver bytas så frekvent som 

nu är fallet, samt är de också oeniga om själva namnen. 

Medan tidigare arbeten som går att läsa i detta ämne nästan 

uteslutande handlat om politiska partier eller politiker har jag med 

min forskning berört flera skick. Jag gör dock inte anspråk här på 

något försök till en totalhistorisk redogörelse; långt ifrån, jag menar 

hellre att det finns fler aspekter att ta hänsyn till vid en 

undersökning av gatunamn i en stad än enbart politiska aktörer. 

Visserligen blir det någorlunda representativt om man tar upp en 

förändringsprocess som ägt rum under en längre tid, vilket även 

varit min ursprungliga ambition som tidigare nämnts, men tidigare 

studier har ändå haft en än mer ensidig och empirisk karaktär. 

Samtidigt är det inte heller helt okomplicerat att försöka jämföra 
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arbeten som uppkommit i olika vetenskapliga grenar. Metoder och 

teorier skiljer sig, exempelvis har historiebrukstypologin jag använt 

mig av varit till stor fördel exempelvis, då jag tillåtits strukturera 

resultatet därefter. Bland de statsvetenskapliga eller geografiska 

arbeten jag tagit del av som behandlat gatunamnen och då främst 

gatunamnen i Ungern har fokus istället legat på en kronologisk 

redogörelse med följden att själva resultat och analysen tenderat se 

ostrukturell ut. Jag har därtill också lagt vikt på det fundamentala i 

en demokrati, det vill säga samspelet mellan beslutsfattare och 

invånare. I efterhand konstaterar jag att det i sin tur utmynnat i två 

svar, där det första svaret som jag tidigare gått igenom är att 

samspelet i det här specifika fallet inte kan anses vara likviktigt. 

Det andra svaret är att gators namn faktiskt har en väsentlig roll i 

samhället. 

 

6 Sammanfattning 
 

Min kvalitativa historiebruksanalys med fokusering på situationen 

mellan 2011 och 2013 har föregåtts av en betydande nyfikenhet 

som höll genom hela arbetets process. Den väl utarbetade teoretiska 

historiebrukstypologin har varit nyckfull, inte minst vid urval av 

analysingång. Genom resultatet har jag kunnat definiera 

historiebruket och även visa hur relationen i gatunamnsfrågan kan 

sammanfattas som oenig mellan invånare och beslutsfattare. Det 

har varit stimulerande och omväxlande att arbete primärt med 

legislatur och gatunamnsregister som källa. Jag anser att det är 

intressanta källor som man kan utvinna mycket varierande analyser 

från beroende på hur man närmar sig materialet. Att undersöka 

detta ämne verkar, åtminstone för stunden, vara evigt möjligt och 

därför finns det också möjligheter till ytterligare forskning i 

anslutning till historiebruket i Budapests stadsbild. 

 

6.1 Vidare forskning 
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Personligen upplever jag att det finns ett relativt omfattande 

material att tillgå och därför skulle jag själv vilja forska djupare i 

detta område. Men samtidigt kan det vara värt att vidga vyerna 

eftersom ett historiebruk aldrig exklusivt återspeglas i gatunamn i 

sig. Jag har heller inte hävdat att det skulle vara fallet. Man skulle 

kunna göra en undersökning kring den hela stadsbilden, om man 

vill studera arkitektoriskt eller geografiskt inriktat. Med det menar 

jag att man kan involvera andra element i stadsbilden, som 

monument, minnesmärken och institutioner likt muséer och dylikt. 

För övrigt anser jag att invånares åsikter bör integreras till en större 

grad, kanske än mer än vad jag själv gjort, för att kunna belysa det 

faktiskta samspelet i ett demokratiskt samhälle. Jag har insett hur 

jag fått sätta begränsningar med hänsyn tagen till tidsramen för 

arbetets gång. Därför anser jag att en avancerad studie hade kunnat 

integrera en jämförande studie, som skulle bli fruktbart i en 

liknande analys för att visa det i ett större sammanhang. 
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Bilagor 

Bilaga A Historiebrukstypologi 
 

En typologi över bruket av historia
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 Klas-Göran Karlssons tabell över olika sorters historiebruk som publicerats i 

Historien är nu – En introduktion till historiedidaktiken (2009) s. 59. 

Behov Bruk Brukare Funktion 

Upptäcka 

Rekonstruera 

Vetenskapligt Historiker 

Historielärare 

Verifikation 

Tolkning 

Minnas 

Glömma 

Existentiellt Alla människor Orientering 

Förankring 

Återupptäcka Moraliskt Välutbildade skikt 

Intellektuella 

Rehabilitering 

Restaurering 

Försoning 

Uppfinna 

Konstruera 

Ideologiskt Intellektuella 

Politiska eliter 

Legitimering 

Rationalisering 

Glömma 

Utplåna 

Icke-bruk Intellektuella 

Politiska eliter 

Legitimering 

Rationalisering 

Illustrera 

Offentliggöra 

Debattera 

Politisk- 

Pedagogiskt 

Intellektuella 

Politiska eliter 

Pedagoger 

Politisering 

Instrumentalisering 

Öka historiens värde 

Göra ekonomiska vinster 

Kommersiellt Verksamma inom reklam 

och ekonomi 

Kommersialisering 



  
 

II 

Bilaga B Enkätens formalia 
 

Här presenteras enkätens formalia översatt till svenska, den ungerska originaltexten 

återges i kursiv stil. 

 

Rubrik: 

Enkät till min kandidatuppsats som behandlar gatunamnen i Budapest. 

Kérdőív a budapesti utcanevekkel foglalkozó szakdolgozatomhoz. 

 

Underrubrik: 

Enkäten besvaras anonymt. Jag behandlar och sammanställer endast resultatet i min 

uppsats, på så sätt omöjliggörs identifiering genom svaren. Mitt mål med denna enkät är 

inte att svaren ska spegla någon slags uttalad sanning. Jag ber Er hellre att ge personliga 

och subjektiva svar. I sådant fall att Ni är intresserade av resultatet ber jag Er att 

kontakta mig på joakimhaby@live.se så kommer jag i den mån att jag blir färdig med 

översättningen från svenska till ungerska, skicka Er den ungerska versionen av 

uppsatsen. 

 

Enkäten tar maximalt 5 minuter att fylla i. 

 

Jag tackar på förhand för Er hjälp och samarbete! 

 

A kérdőív kitöltése anonim módon zajlik. Az adatokat csak összesítve elemzem és 

mutatom be a szakdolgozatomban, így az egyéni információk sehol sem azonosíthatóak. 

Ezzel a kérdőívvel nem áll szándékomban, hogy objektív tényeket mutassak be, ezért 

arra kérem, hogy személyes és szubjektív válaszokat adjon. Ha érdeklik kutatásom 

eredményei, kérem értesíteni a joakimhaby@live.se e-mail címen és amennyiben kész 

lesz a svédről magyarra való fordítás, elküldöm Önnek a kutatásról szóló beszámolót. 

 

A kérdőív kitöltése maximum 5 percet vesz igénybe. 

 

Segítségét és együttműködését előre is köszönöm! 

  



  
 

III 

Bilaga C Enkätfrågor 
 

Här presenteras de utskickade enkätfrågorna översatta till svenska och med ungersk 

originaltext i kursiv stil. 

 

1. Vad har Ni för åsikt om de senaste årens gatunamnsförändringar i Budapest?  

Önnek mi a véleménye az utóbbi években zajló budapesti közterület-átkeresztelésekről? 

 

 

2. Vad har gatornas och torgens namn för betydelse för Er? 

Ön számára milyen jelentősége van az utcák és a terek elnevezéseinek? 

 

3. Anser Ni det vara berättigat att döpa gatunamn efter historiska kontroversiella 

personer?
172

 

Az Ön véleménye szerint jogos-e közterületeket elnevezni vitatott történelmi 

személyiségekről? 

 

4. Varför tror Ni att de har bytt ut fler gatunamn i Budapest de senaste åren? 

Ön szerint miért változtattak meg több utcaneveket Budapesten az utóbbi években? 
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 Vid denna fråga gavs färdiga svarsalternativ: Ja, Nej samt Vet ej. 



  
 

IV 

Bilaga D Politiska partier i Ungern 1990-2010 
 

Förkortning Partinamn, svensk översättn. Politisk ideologi Invalt i riksdagen 

Fidesz Fidesz – Ungerska 

Medborgarunionen 

1990-1993: Liberal 

1993-: Nationalistisk/Konservativ 

1990, 1994, 1998, 

2002, 2006, 2010 

MSZP Ungerska Socialistpartiet (Före 

1990: MSZMP, statspartiet) 

1990-1994: Vänster 

1994-: Liberal vänster 

1990, 1994, 1998, 

2002, 2006, 2010 

MDF Ungerskt Demokratiskt Forum Kristen/Konservativ 

 

1990, 1994, 1998*, 

2002, 2006 

SZDSZ Fria Demokraternas Allians 1990-1994: Liberal 

1994-2006: Liberal vänster 

1990, 1994, 1998, 

2002, 2006** 

KDNP Kristdemokratiska Folkpartiet Kristen/Konservativ 

 

1990, 1994, 1998, 

2006, 2010 

FKgP Oberoende Småbrukarpartiet Konservativ nationalistisk 

 

1990, 1994, 1998 

MIÉP Ungerska Rättvise- och 

Livspartiet  

Populistisk/Höger 

 

1998 

Jobbik Jobbik - Rörelse för ett bättre 

Ungern 

Populistisk/Höger 2010 

LMP Politik Kan Vara Annorlunda Grön 

 

2010 

 

 

I detta arbete används respektive ovanstående partiförkortningar. Fetstilade årtal i den 

yttersta högerkolumnen representerar det år partiet hamnade i regeringsställning, i 

koalition eller utan koalition.
173

 

* MDF kom inte upp i 5 % -spärren men tack vare gemensamma kandidater med Fidesz 

fick de mandat i parlamentet.
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** SZDSZ började i koalition tillsammans med MSZP men satte sig efter 2 år i 

opposition under mandatperioden.
175
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 Se Erin Marie Saltmans doktorsavhandling från 2014: Turning Right - A Case 

Study on Contemporary Political Socialization of the Hungarian Youth som 

disputerades vid University College London. 
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 Se det ungerska parlamentets hemsida http://www.parlament.hu/orszaggyules 

under tidigare valresultat. 
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 ”Kilép az SZDSZ a koalícióból”. 2008-04-27. Origo. 

http://www.origo.hu/itthon/20080427-szdsz-kuldottgyules-a-koalicio-

szetszakitasarol-dontenek.html (hämtad 2014-12-02). 

http://www.parlament.hu/orszaggyules
http://www.origo.hu/itthon/20080427-szdsz-kuldottgyules-a-koalicio-szetszakitasarol-dontenek.html
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V 

Bilaga E Tabell över personnamn 
 

Tabell över personnamn som ingår i MTA:s lista.
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Användande av personnamn 

godkänns av MTA 

Konkret ståndpunkt kring 

personnamnet ges inte av MTA 

Användande av personnamn 

godkänns inte av MTA 

András Áchim Gyula Albert Géza Ábráham 

József Ankli János Antal Gyula Alpári 

Sándor Aranyi Pál Arató János Asztalos 

Emil Arató Ferenc Asztalos János Bagi 

Béla Bacsó Imre B. Molnár Balázs Bálint 

Endre Bajcsy-Zsilinszky Lajos Bagi Lajos Bernáth 

György Bálint Bálint Balla Dezső Bokányi 

Imre Békés Tibor Bán István Bundzsák 

Beloyannis Lajos Barta János Buza 

Ottó Benedikt Ferenc Hamberger László Császy 

Mátyás Boros Mihály Háy József Cernák 

Pálné Botyánszki József Jakab József Darvas 

István Csík Lajos Kiss Rezső Demény 

István Dobos Pál Kuróczy Dimitrov 

Pál Engelmann Endre Láng István Dobi 

Friedrich Engels Kálmán Láng Ferenc Erdei 

István Farkas Sándor Latinka Gábor Fazekas 

Fáy András Lipták Lajos Fekete 

Lajos Félegyházi Nagy Sándor Lőwy Sándor Fürst 

Sándor Ferenczi József Madzsar Sándor Garbai 

István Fischer Lajos Magyar Gorkij 

Leó Frankel Gáspár Mendel Kató Hámán 

Milán Füst József Mészáros Kálmán Heiner 

Andor Gábor Micsurin Ferenc Huszti 

Gagarin Béla Mladonyiczky Pál Janecskó 
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VI 

Győző Gergely Jenő Németi Lajos Jankovics 

Ferenc Gombos Gyula Ortutay Frigyes Karikás 

Lajos Gosztonyi János Pálfy Mihály Károlyi 

János Hock Lajos Paraszt Gyula Katona 

Pál Hrivnák István Pataki György Kilián 

Lajos Hunya László Pintér Lajos Kocsis 

Gyula Illyés Máté Polányi László Kókai 

Vilmos Janda Pál Sándor Lajos Kolacskovszky 

Ferenc Jankovics György Sebes Ottó Korvin 

Béla Józsa Dénes Sipos Sándor Kovács 

Attila József Filimon Sîrbu Gyula Kulich 

József Juhász Béla Stollár Béla Kun 

Sándor Karácsony Antal Szana Jenő Landler 

István Katona Ferenc Tóth Lenin 

János Kiss  György Lukács 

Anna Koltói  Majakovszkij 

Sándor Korányi  Karl Marx 

Dezső Lájer  János Máté 

Ferenc Lengyel  György Matusza 

Zoltán Zelk  Lajos Mayer 

Viktor Majzik  János Medvegy 

Makarenkó  Imre Mező 

Imre Nagy  Illés Mónus 

Jenő Nagy  Antal Mosolygó 

Pál Nyári Nagy  Ferenc Münnich 

Gyula Pirók  Sándor Nográdi 

Ferenc Pokrócz  József Nyirő 

Ottokár Prohászka  Sándor Oprendek 

Puskin  Ernő Pálfi 

Simonyi  Antal Paprika 

Béla Somogyi  János Paróczay 

József Somogyi  László Rajk 



  
 

VII 

Aurél Stromfeld  József Révai 

Ervin Szabó  Rosenbergparet 

János Szántó Kovács  Ferenc Rózsa 

Bertalan Szemere  László Rudas 

Vilmos Tartsay  Endre Ságvári 

Antal Tisza  Imre Sallai 

Béla Uitz  Zoltán Schönherz 

Mihály Váci  Miklós Steinmetz 

Dezső Valusek  Erzsébet Szabó 

Péter Veres  Mihály Szalvai 

Albert Wass  Sándor Sziklai 

  József Szűcs 

  György Takács 

  Tolbuhin 

  Cécile Tormay 

  István Vályi 

  Gábor Varga 

  János Viczai 

  Antal Wiedermann 

  Máte Zalka 

  Zója 
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35 

40 

40 

39 

40 

62 

58 

53 

58 

57 
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2 

7 

3 
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Moszkva tér - Széll Kálmán tér

Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér

Wass Albert tér

Köztársaság tér - II. János Pál pápa tér

Elvis Presley tér

Åsikter om huvudstadens namnbyten på allmänna platser  

Positiv Negativ Vet ej
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Egen översättning av Policy Solutions liggande stapeldiagram.
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 Policy Solutions. 2011-06-16. http://www.policysolutions.hu/hireink-
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