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تاریخچه

وسایل نقلیه

جغرافیای شهری

پیشنهادات سفر

غذا

خرید
گردشگری جاذبه های تفریحی و 

فهرست مطالب
گزینــه هــای زیــر وارد  کلیــک بــر روی هــر یــک از  گــر بــه دنبــال موضــوع خاصــی هســتید، مــی توانیــد بــا  کنیــد. امــا ا کتــاب را بــه ترتیــب مطالعــه  کنیــم صفحــات  پیشــنهاد مــی 
کلیــک بــر روی آن بــه ایــن صفحــه بــاز خواهیــد  صفحــه مربــوط بــه آن شــوید. در بخــش انتهایــی همــه صفحــات بخــش بازگشــت بــه فهرســت مطالــب وجــود دارد، کــه بــا 

گشــت. 
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تاریخچه مجارستان
مجارســـتان بـــه مســـاحت ۹۳۰۳۰ کیلومتـــر مربـــع، کشـــوری اســـت در اروپـــای شـــرقی و از 
کـــه بـــا دریاهـــای آزاد جهـــان احاطـــه نشـــده اســـت. کشـــورهای اروپایـــی اســـت  معـــدود 
کی، شـــمال شـــرقی بـــا اوکرایـــن، از شـــرق و جنـــوب  ایـــن ســـرزمین از شـــمال بـــا اســـلوا
ـــه اســـلونی  ـــرادی و از غـــرب ب ـــه جمهـــوری یوگســـاوی و ت ـــی، از جنـــوب ب ـــه رومان شـــرقی ب
کشـــور ســـرزمین رودهـــای پـــرآب و زیباســـت. دانـــوب،  و اتریـــش همســـایه اســـت. ایـــن 
کشـــور بـــه شـــمار می آینـــد. تاریـــخ  کـــوروش از مهمتریـــن رودهـــای ایـــن  تیســـا، دراوا، رابـــا و 
مهاجـــرت قـــوم مجـــار بـــه جلگـــه دانـــوب دقیقـــًا معلـــوم نیســـت . ایـــن قـــوم بـــه  صـــورت 
قبایلـــی به تدریـــج از آســـیا و نواحـــی غربـــی ســـیبری بـــه ایـــن ســـرزمین آمـــده و پـــس از زد و 
ـــرای تصاحـــب اراضـــی پـــر برکـــت ســـرانجام در جلگـــه  ـــا دیگـــر قبایـــل ب خوردهـــای فـــراوان ب

گردیده انـــد.  دانـــوب بیـــن نژادهـــای ژرمـــن و اســـاو حائـــل 
بـــه  کـــه قبایـــل مجـــار  ایـــن تاریـــخ را حـــدود ســـال ۸۹۶م. می داننـــد، یعنـــی زمانـــی   
کـــه از لحـــاظ آب و مراتـــع غنـــی  کارپـــات )ســـرزمینی  کن حـــوزه  رهبـــری پرنـــس آرناپـــه ســـا
کردنـــد و امـــروز بـــه  نـــام »مجارســـتان« و  بـــوده( را تمامـــًا و یـــا به طـــور وســـیعی تصـــرف 
کـــه از لحـــاظ جغرافیایـــی در مرکـــز  کارپـــات  »ترانســـیلوانیا« خوانـــده می شـــود . حـــوزه 
اروپـــا واقـــع شـــده از دوران ماقبـــل تاریـــخ توســـط بشـــر اولیـــه اشـــغال شـــده بـــود . مـــردم 
دوران اولیـــه عصـــر آهـــن و بـــه  دنبـــال آن ســـلتها بـــه  نوبـــت در شـــروع دورهٔ حاضـــر توســـط 

رومی هـــا شکســـت خوردنـــد. 
کـــه در زمـــان حکومـــت تیبریـــوس و تراجـــان بـــه  تصـــرف  ایـــاالت رومـــی پانونیـــا و داســـیا 
درآمـــده بودنـــد ، در برگیرنـــده قســـمتی از آنچـــه مجارســـتان می شـــد بودنـــد . پـــس از 
گردیـــد .  چهـــار قـــرن فرمانروایـــی رومی هـــا بـــه  واســـطه مهاجـــرت عظیمـــی منقـــرض 
ــتروگوتها  ــود ، آسـ ــه آلمانـــی  االصـــل بـ کـ ــا  ــود آتیـ ــروف خـ ــاه معـ ــه رهبـــری پادشـ ــا بـ هونهـ
کـــه از نـــژاد هون هـــا بودنـــد بـــرای زمـــان  ژپیدهـــا و لونگوبارهـــا و بـــه  دنبـــال آن هـــا آوارهـــا 

گزیدنـــد. ــکنی  ــکان سـ کوتاهـــی در ایـــن مـ
کوچکـــی از آوارهـــا  گروه هـــای  گـــن ، تنهـــا  بـــا انقـــراض امپراتـــوری آوار بـــه  دســـت شـــارل ما
در درهٔ رود دانـــوب باقـــی ماندنـــد . وضعیـــت اجتماعـــی و اقتصـــادی ایـــن مردمـــان 
تقریبـــًا هـــم  ســـطح مجاری هـــای غالـــب بـــود و بـــه  همیـــن علـــت باعـــث همزیســـتی و 
بعدهـــا جـــذب شـــدن آن هـــا توســـط مـــردم مجـــار می گردیـــد . در قـــرن دهـــم هفـــت 
کـــه بـــا هـــم متحـــد بودنـــد تحـــت رهبـــری پرنـــس آرپـــاد مؤســـس اولیـــن  قبیلـــه فاتـــح مجـــار 

ــپردند.  ــپرو سـ کیزاسـ ــتند و قـــدرت را بـــه فرزنـــدش  ــرار داشـ ــار قـ ــله مجـ سلسـ

کــه از  ــه ای  ــه ریاســت اتحادی ــه  عنــوان یکــی از ســران قبایــل مجــار ب در ســال ۹۷۲ گیــزا ب
ایــن قبایــل بــه  وجــود آمــده بــود انتخــاب شــد و بــه اتفــاق همســرش ســارولت بــه آئیــن 
کــه در تاریــخ مجارســتان نســبت  گرویــد و پــس از وی فرزنــدش اســتوان اول  مســیحیت 
بــه ســن اســتفان )اســتفان مقــدس( )۱۰۳۸ ۹۹۷-( شــهرت دارد در ســال ۱۰۰۰م. بــه 

کــرد.   عنــوان نخســتین پادشــاه مجارســتان تاج گــذاری 
کودکــی غســل تعمیــد داده شــده بــود بعــد از تحکیــم حکومــت خــود بــه  عنوان  کــه در  وی 
کــردن مجارهــا را رســمیت بخشــید و بــه  اولیــن پادشــاه مجارســتان مســئله مســیحی 
ــام  ــتقرار نظ ــرای اس ــتفان ب ــن اس ــرد . س ک ــدام  ــا اق کلیس ــادن  ــا  نه ــه و بن ــیس صومع تأس
کوشــش های فراوانــی نمــود و مــردم را  پادشــاهی و پی ریــزی یــک نظــم اجتماعــی پایــدار 

کــرد از آییــن جاهانــه قدیمــی بــه  ســمت مســیحیت بگرونــد. مجبــور 
در اواخــر قــرن ۱۱ کلیســا اســتفان اول را بــه  خاطــر خدمــات وی بــه مقــدس ملقــب نمــود. 
کــرد . وی پادشــاهی جنگجــو  کشــور تنظیــم  وی دو مجموعــه عقایــد بــرای اداره امــور 
کــه بــا »کنــراد« امپراتــور ژرمــن نمــود وی را شکســت داد و تــا حوالــی ویــن  بــود . در جنگــی 
ــوب ، خطــر همســایگان  ــروت سرشــار حاصــل از جنــگ دان ــه  علــت ث ــرد، و ب ک پیشــروی 

اعــم از امپراطــوری ژرمــن و بیزانــس وجــود داشــت. 
مجارهــا نخســت بــا بیزانــس از در دوســتی درآمدنــد و پــس از شکســت ژرمن هــا در ســال 
۱۱۰۸ کــه بــا غلبــه بــر ســپاهیان هانــری پنجــم در پوتــرن بــه  دســت آمــد از جانــب ژرمن هــا 
گشــتند . در ســال ۱۱۸۱ بــا اســتقرار بلغارهــا و تشــکیل دولــت بلغــار مــرز  آســوده خاطر 
کــه متوجــه مجارهــا بــود منتفــی  مشــترک مجارســتان و بیزانــس از بیــن رفــت و خطــر دوم 
گشــت . در قــرن ۱۲ قــدرت حکومــت مرکــزی رو بــه زوال نهــاد و بــا رشــد فئودالیســم قــدرت 

سیســتم ملوک الطوایفــی افزایــش یافــت. 
شــورش  آن  طــی  کــه  شــد  شــروع  ناامنــی  دوره  یــک  اول  اســتفان  مــرگ  زمــان  از 
گان، اصاحــات اجتماعــی و مذهبــی پادشــاه را  ــا نجیــب زادگان پیــرو مذهــب قدیمــی پ
ــا  ــات آلمان ه ــد و حم ــانده ش ــورش فرونش ــن ش ــال ای ــر ح ــت . در ه ــره انداخ ــه مخاط ب
گردیــد . طــی قــرون ۱۱ و ۱۲ پادشــاهان سلســله  کومان هــا از شــرق ســرکوب  از غــرب و 
»آرپــاد« مجارســتان را یــک  پارچــه نگــه داشــته و در مقابــل سیاســت های توســعه طلبانه 

امپراتــوری مقــدس روم ، قســطنطنیه و پــاپ در رم مبــارزه نمودنــد.
ســرانجام پیشــرفت نســبتًا صلح آمیــز مجارهــا در قــرون وســطی بــا حملــه مغول هــا بــه 
رهبــری پاتوخــان در ســال ها )۴۴ - ۱۲۴۱( دچــار وقفــه شــد و ارتــش مجارســتان شــاه-
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بلــدی چهــارم بــه  ســختی توســط مغول هــا تــار و مــار شــد . اوج شــکوه و عظمــت هنگــری 
در قــرون وســطی روزگار ســلطنت لوئــی اول )بــزرگ( )۸۲ - ۱۳۴۲( بــود ؛ زیــرا نفــوذش تــا 

دریــای بالتیــک ، دریــای ســیاه ، دریــای مدیترانــه می رســید. 
گرفــت و ترک هــا تــا دریــای بالــکان پیــش رفتنــد  جنــگ بــا ترک هــا در ســال ۱۳۸۹ صــورت 
ک مجارســتان  و مدت هــای دراز هنگــری در چنــگال تــرکان عثمانــی و قســمتی از خــا
ــود . ایــن سیاســت حفــظ  گرفتــار ب زیــر فرمــان جابرانــه خانواده هــا هابســبورگ اطریــش 
ــیار  ــاهان بس ــه از پادش ــادی« )۱۴۹۰ - ۱۴۵۸( ک ــوس هون ی ــط »ماتی ــزی توس ــدرت مرک ق

گردیــد.  محبــوب و موفــق بــود دنبــال 
کــردن قــدرت بارون هــا و تشــکیل یــک ارتــش قــوی اجیــر شــده ، وی امنیــت و  ــا مهــار  ب
ــی  ــت خارج ــه سیاس ــی  ک ــان آورد ، در حال ــه ارمغ ــتا را ب ــهر و روس ــردم ش ــرای م ــایش ب آس
عظیــم  کتابخانــه  و  شــکوه  بــا  دربــار  مع هــذا  بــود  هــراس  موجــب  وی  توســعه طلبانه 
ــد . جانشــینان شــاه ماتیــوس در هــر  ــا شــهرت آفری ــرای وی در سرتاســر اروپ گرونســیانا ب

ــد.  کنن ــه  ــا مقابل ــش بارون ه ــه افزای ــدرت رو ب ــا ق ــه ب ک ــد  ــادر نبودن ــال ق ح
کاشــته  کــه تخــم نارضایتــی در میــان آنــان  گردیــد  افزایــش فشــار روســتاییان موجــب 
گیــورگ  شــود؛ بــه  طــوری  کــه در ســال ۱۵۱۴ منجــر بــه جنــگ دهقانــی بزرگــی بــه رهبــری 
ــا نبردهــای خونینــی از  ــی ب ــه  هرحــال ارتــش دهقان ــد . ب گردی ــی ترانســیلوانیا  دوژا از اهال
گردیــد. در این شــرایط  کیفــر خونینــی بــرای دهقانــان  هــم پاشــید و شکســت آن منجــر بــه 
ــیده  ــم پاش ــی از ه ــات داخل ــل اختاف ــه  دلی ــه ب ک ــوری  کش ــغال  ــرای اش ــا ب ــد ترک ه تهدی
شــده بــود یــک خطــر جــدی بــه  شــمار می آمــد . در ســال ۱۵۲۶ ارتــش بــزرگ ســلطان 

کــرد. ــود  ســلیمان دوم قــوای شــاه جــوان لوتیــز دوم را در »نبــرد موهــاچ« ناب

سیاست
در جمهــوری مجارســتان رئیــس جمهــور را مجلــس بــراری دوره ای پنــج ســاله انتخــاب 
می کنــد. بــا ایــن حــال رئیــس جمهــور بیشــتر نقشــی تشــریفاتی داشــته و وظیفــه اصلیــش 
تعییــن تاریــخ انتخابــات مجلــس اســت. نخســت وزیــر را هــم مجلــس تعییــن می کنــد. او 
کنــد. مجلــس  کابینــه را منحــل  کــه می توانــد  کابینــه اســت و تنهــا اوســت  مامــور تشــکیل 
ســاله  چهــار  دوره هــای  بــرای  آن  نماینــدگان  کــه  دارد  کرســی   386 مجارســتان  ملــی 

ــود. ــزار می ش ــال 2010 برگ ــدی مجلــس در س ــات بع ــوند. انتخاب ــاب می ش انتخ

اقتصاد 
میلیــون  چهــار  کــه  اســت  دالر  میلیــارد   2/194 کشــور  ایــن  داخلــی  ناخالــص  تولیــد 
کشــور  خ بیــکاری در ایــن  کشــور آن را تولیــد می کننــد. نــر کار ایــن  و 190 هــزار نیــروی 
فقــر  خــط  زیــر  آن  مــردم  از  درصــد   6/8 اســت.  درصــد   8/7 تــورم  خ  نــر و  1/7درصــد 
کشــور شــامل ماشــین آالت و تجهیــزات،  زندگــی می کننــد. محصــوالت صادراتــی ایــن 
ــه  ک ــت  ــیته اس ــوخت و الکتریس ــه، س ــواد اولی ــی، م ــواد غذای ــه ای، م کارخان ــوالت  محص
کشــورهای آلمــان )5/29 درصــد(، ایتالیــا )6/5 درصــد(، فرانســه )5 درصــد(، اتریــش  بــه 
)5 درصــد(، رومانــی )2/4 درصــد( و لهســتان )1/4 درصــد( صــادر می شــود. محصــوالت 
وارداتــی آن شــامل ماشــین آالت و تجهیــزات، ســوخت و الکتریســیته، مــواد غذایــی و 
کشــورهای آلمــان )1/27 درصــد(، روســیه )2/8 درصــد(، چیــن  کــه از  مــواد اولیــه اســت 
)9/6 درصــد(، اتریــش )2/6 درصــد(، فرانســه )7/4 درصــد(، ایتالیــا )6/4 درصــد(، هلنــد 

)3/4 درصــد( و لهســتان )3/4 درصــد( وارد می شــود.

جمعیت و زبان
کــه میانگیــن ســنی آنهــا 38.9  کشــور 9 میلیــون و 956 هــزار و 108 نفــر اســت  جمعیــت ایــن 
کشــور منفــی اســت. امیــد بــه زندگــی در بــدو تولــد در  ســال اســت. رشــد جمعیــت در ایــن 

کشــور بــرای زنــان 38/77 ســال و بــرای مــردان 73/68ســال اســت. ایــن 
کولــی هســتند. زبــان رســمی ایــن  92/3 درصــد از جمعیــت آن از تبــار مجــار و 9/1 درصــد 

کشــور باســوادند. کشــور مجــاری اســت. 4/99 درصــد از جمعیــت بــاالی 15 ســال ایــن 

 آب و هوا
کشــور نســبتا ســرد و برفــی  مجارســتان آب و هــوای قــاره ای دارد. زمســتان های ایــن 
گرم تریــن  کم رطوبــت. در مجارســتان، ژوئیــه و اوت  گــرم و  هســتند و تابســتان هایش 
کشــور را از نظــر شــرایط آب  ماه هــای ســال هســتند و ژانویــه هــم ســردترین مــاه. ایــن 
کــرد: جنــوب بــا آب و هوایــی مشــابه آب و  و هوایــی می تــوان بــه ســه بخــش تقســیم 
هــوای مدیترانــه ای، شــرق بــا آب و هــوای قــاره ای و غــرب بــا آب و هــوای آتانتیکــی. 
کــردن بــه  بهــار مجارســتان زیبــا و افســون گر اســت و شــاید بهتریــن زمــان بــرای ســفر 
گردشــگران تابســتانی هنــوز  کشــور باشــد چــون هــم هــوا خــوب اســت و هــم مــوج  ایــن 
گــرم هســتند و ماه هــای ژوئیــه  کشــور نســبتا  از راه نرســیده اســت. تابســتان های ایــن 
گذارتــان در پاییــز بــه مجارســتان  گــر  و اوت خیــِل گردشــگران را می شــود همه جــا دیــد. ا
کــه تپه هــای خیره کننــده ی اطــراف بوداپســت و حــال و هــوای  بیفتــد، حیــف اســت 
کــه نوامبــِر  کســتان ها را از دســت بدهیــد. بــا ایــن همــه، یادتــان باشــد  برداشــت انگــوِر تا
کفــش مناســب همــراه داشــته  مجارســتان پــر باران تریــن مــاه ســال اســت و بایــد لبــاس و 

باشــید. 
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فرهنگ و مردم
مجارهــا، اقــوام و نــژاد اصیــل مــردم، در حــدود هــزار و صــد ســال پیــش از منطقــه دریایــی 
بــه منطقــه مجارســتان معاصــر رســیدند. مجارســتان ســرزمین  خــزر و دریــای ســیاه 
ــا  کــه ت ــو بــودا)Buda( و پســت)Pest( و دارای دشــت های وســیعی اســت  رودهــای دوقول
ــوده  ــار ب ــش- مج ــوری اتری ــراث دار امپرات ــور می کش ــن  ــد. ای ــه دارن ــن ادام ــای اوکرای مرزه
ح شــده و تأثیــری  کشــورهای اروپایــی مطــر و همــواره به عنــوان پلــی میــان بســیاری از 
کل  ویــژه بــر فرهنگ هــای همجــوار خــود داشــته اســت. مجارهــا نزدیــک بــه ۹۴ درصــد از 
کولی هــا  کن را تشــکیل می دهنــد. ۳ درصــد از مابقــی جمعیــت متعلــق بــه  جمعیــت ســا

)Rama( اســت.
کــه شــهرتی جهانــی را  امــا همیــن اقلیــت دارای ســبک خاصــی از موســیقی محلــی اســت 
به وجــود آورده اســت. ایــن موســیقی ترکیبــی از نواهــای هنــری بــا ملودی هــای یونانــی، 
عربــی، ایوانــی، ترکــی، اســاوی، رومانیایــی، آلمانــی، فرانســوی، اســپانیایی، سلســتی و 

کام برآینــدی از موســیقی شــرق و غــرب اســت. در یــک 
کشــور مســیحی، کاتولیــک و در حــدود ۲۰ درصــد  در حــدود ۵۵ درصــد از جمعیــت ایــن 
کنان  پروتســتان هســتند. نکتــه قابــل ماحظــه در مــورد مجارســتان را می تــوان بــه ســا
ــام “یــاس” زندگــی  کــه در منطقــه ای بــه ن منطقــه شــمال غربی آن نســبت داد. مردمــی 

کــرده و خــود را ایرانــی االصــل نامیــده و یــزد را خواهــر خوانــده خــود می دانــد.
دارنــد،  اروپایــی  و  هنــد  منشــا  کــه  اروپایــی  زبان هــای  ســایر  برخــاف  مجــاری  زبــان 

دارد.  )Fino- Vegric( یوگریــک  فینــو-  ریشــه ای 
کــه ســهم مجارســتان  در حــدود ۱۵ میلیــون نفــر در دنیــا بــه ایــن زبــان صحبــت می کننــد 
تنهــا ۱۰ میلیــون نفــر اســت مابقــی در ۷ کشــور دیگــر دنیــا مخصوصــًا در رومانــی قــرار دارند.
بازهــم می تــوان نــام ایــران را در اولیــن ســطح وام واژه  هــای زبــان و فرهنــگ مجــار دیــد، 
گرفتــه اســت. همچــون  کثــر لغــات زبــان مجــاری ریشــه ای ایرانــی بــه خــود  کــه ا آنجایــی 

“ســاز” کــه در فارســی “صــد” و “ارز” کــه در فارســی “هــزار” خوانــده می شــود.

جشن ها و جشنواره ها
- فوریه/مارس 

کســتر  کارنــاوال را در تعطیــاِت آخــر هفتــه ی پیــش از چهارشــنبه ی خا بوســویاراس: ایــن 
در شــهر موهــاچ بــرای اســتقبال از روزهــای چلــه ی مســیحی برگــزار می کننــد. 

- مارس 
جشــنواره ی بهــار بوداپســت: ایــن جشــنواره بزرگ تریــن رویــداد فرهنگــِی مجارســتان 
کــه در طــول آن بیــش از ۲۰۰ برنامــه ی فرهنگــی و هنــری را در حــدود ۶۰ نقطــه ی  اســت 

پایتخــت اجــرا می کننــد. 
- آوریل 

جشــنواره ی هولوکــو ایســتر: در ایــن جشــنواره، مــردم بــا لباس هــا و آیین هــای ســنتی در 
دهکــده ی هولوکــو، کــه در فهرســت میــراث جهانــی قــرار  گرفتــه اســت، از بهــار اســتقبال 

می کننــد. 
- می 

ــا برنامه هــای  ــن: مــردم شــهِر ِکســتهِی مجارســتان در ایــن جشــنواره ب جشــنواره ی باالُت
تابســتان  اســتقبال  بــه  خیابانــی  نمایش هــای  اجــرای  و  کاســیک  و  پــاپ  موســیقی 

می رونــد. 
- ژوئن 

ــا اجــرای برنامه هــای  ــن، مــردم شــهر ســپرن ب ــپُرن: هــر ســال در مــاه ژوئ جشــنواره ی ُس
ــزاری نمایشــگاه های صنایــع دســتی ایــن  نمایشــی، موســیقی، رقص هــای ســنتی و برگ

جشــنواره را برگــزار می کننــد. 
- ژوئیه 

جشــنواره ی بین المللــِی فرهنــِگ مردمــِی دانــوب: ســه شــهِر کالوچــا، بایــا و سکســارد 
از  کــه  رقــص ســنتی هســتند  و  گروه هــای موســیقی  ژوئیــه میزبــان  مــاه  هــر ســال در 

ایــن جشــنواره می آینــد.  بــه  اروپایــی  کشــورهای  و دیگــر  مجارســتان 
ــتان  ــاز در مجارس ــای ب ــنواره ی فض ــن جش ــن بزرگ تری ــِگد: ای ــاز ِس ــای ب ــنواره ی فض جش
کاســیک و رقص هــای ســنتی را در  ــه، موســیقی  ــرا، بال ــه برنامه هــای متنــوع اپ ک اســت 

آن برگــزار می کننــد. 
در  نیرباتــور  شــهر  بــال دار:  اژدهــای  خیابانــِی  نمایش هــای  بین المللــی  جشــنواره ی 
ــی  ــیقی خیابان ــش و موس ــروه نمای گ ــا  ــان ده ه ــال میزب ــر س ــتان ه ــرقِی مجارس ــمال ش ش
کــه برنامه هایشــان را اطــراف ســاختمان های تاریخــی ایــن شــهر برگــزار می کننــد.  اســت 

- اوت  
رژه ی  بــا  ایســتوان  ســنت  )روز  اوت   ۲۰ روز  در  کارنــاوال  ایــن  دبرســن:  گل  کارنــاوال 
گل در شــهر دبرســن شــروع می شــود و یــک هفتــه هــم طــول  قایق هایــی پوشــیده از 

 . می کشــد
محبوب تریــن  و  بزرگ تریــن  از  جشــنواره  ایــن  ســیگت:  موســیقی  جشــنواره ی 
کــه هــر ســال آن را در جزیــره ی هایوگیــاِر بوداپســت  فســتیوال های موســیقی اروپاســت 

می کننــد.  برگــزار 
- سپتامبر 

ایــن قدیمی تریــن جشــنواره ی موســیقِی جــاز در مجارســتان  روزهــای جــاز دبرســن: 
اســت و هنرمندانــی از سراســر جهــان بــرای شــرکت در آن بــه دبرســن می آینــد. 

- نوامبر 
شــهر  هفتــه ای،  یــک  جشــنواره ی  ایــن  در  میشــکولتس:  پاییــِز  فرهنگــِی  روزهــای 
ــی و  ک، اجراهــای ادب ــاپ و را ــر می شــود از برنامه هــای موســیقی جــاز، پ میشــکولتس پ

دســتی.  صنایــع  و  عکــس  نمایشــگاه های  و  نمایشــی 

تعطیالت رسمی 
روز سال نو: اول ژانویه 

روز ملی، سالگرِد انقاب سال ۱۸۴۸: ۱۵ مارس 
ک: مارس/آوریل  دوشنبه ی عید پا

روز جهانِی کارگر: اول مه 
دوشنبه ی روح القدس: مه/ژوئن 

روز سنت ایستوان، روز بنیان گذاری: ۲۰ اوت 
کتبر  روز یادبود سال ۱۹۵۶، روز جمهوری: ۲۳ ا

روز همه ی قدیسان: اول نوامبر 
کریسمس: ۲۵ و ۲۶ دسامبر تعطیات 
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غذا
گرفته انــد و مثــا،  کــه مجارهــا از آش پــزِی اقــوام دیگــر خیلــی تأثیــر  شــاید شــنیده باشــید 
بــر خــاف خیلــی از اروپایی هــا، از ادویه هایــی مثــل پاپریــکا زیــاد اســتفاده می کننــد. امــا 
کــه حتــی تندتریــن ادویه هــای مجارهــا هــم نســبتا مایــم هســتند  واقعیــت ایــن اســت 
یــا مکزیکــی مقایســه  آتشــین غذاهــای هنــدی  بــا طعــم  را  آن هــا  تنــدِی  و نمی شــود 
کــرد. پاپریــکا ادویــه ی محبــوِب مجارهاســت و حتــی روی میزهــای رســتوران ها، کنــار 

نمــک دان و فلفــل دان، یــک ظــرف پاپریــکا هــم می گذارنــد. 
قیمــت غــذا در مجارســتان در مقایســه بــا اســتانداردهای غربــی ارزان اســت و حجــم 
ایــن  کــه  باشــد  امــا حواســتان  از خیلــی جاهاســت،  بزرگ تــر  وعده هــای غذایــی هــم 
غذاهــا اغلــب ســنگین هســتند و ممکــن اســت بــرای ســامتتان مضــر باشــند. گوشــت، 
خامــه ی تــرش و چربــِی فــراوان پــای ثابــت غذاهــای مجارســتانی هســتند. البتــه نبایــد 
خیلــی نگــران باشــید. در بســیاری از شــهرها، مخصوصــا بوداپســت، می توانیــد غذاهــای 

کنیــد.  ســالم تِر گیاهــی و غیرگیاهــی هــم پیــدا 
بــا  را  روزشــان  و  نیســتند  پیمــان  و  پــر  صبحانه هــای  اهــل  چنــدان  معمــوال  مجارهــا 
یــک فنجــان چــای یــا قهــوه و یــک بــرش نــان شــروع می کننــد. در عــوض، در ســنِت 
ــِک  ــاعِت ی ــر س ــردم س ــِر م ــت و بیش ت ــِی روز اس ــی اصل ــده ی غذای ــار وع ــتان، ناه مجارس
گــر در خانــه شــام بخورنــد، وعــده ی غذایــِی جمــع  ظهــر ناهــار می خورنــد. شــاِم مجارهــا، ا
کمــی ترشــی یــا شــورِی  گوشــت، پنیــر و  و جــوری اســت و اغلــب شــامل یکــی دو ورقــه 

می شــود.  ســبزی جات 
نــان  بــا  هــم  را  نــان  کــه  اســت  معــروف  و  هســتند  نــان  ک  ســینه چا عاشــِق  مجارهــا 
ک هــا هــم از نان هــای مانــده- کــردِن ســوپ ها و خورا می خورنــد. حتــی بــرای غلیــظ 

 

اســتفاده می کننــد. بــا ایــن همــه نــان مجارهــا بــه خوبــِی غذاهــای خمیــرِی آن هــا، مثــل 
غ(، نیســت.  گالوســکا )پیراشــکی( و تارهونیــا )پاســتای جــو بــا تخم مــر

چ یــا ســوِپ  بیش تــِر وقت هــا، مجارهــا غــذا خــوردن را بــا ســوپ هایی مثــل ســوپ قــار
کله گنجشــکی شــروع می کننــد. البتــه ســوپ های غلیظ تــری مثــل ســوپ لوبیــا یــا ســوپ 
گاهــی بــه عنــوان غــذای اصلــی هــم می خورنــد. ســوپ هاالســله هــم از آن  گوشــت را 
کپــور، گوجه فرنگــی، فلفــل ســبز و  کــه آن را از ماهــی  کامــِل مجــاری اســت  ســوپ های 

پاپریــکا درســت می کننــد. 
و  ســس ها  هــم  گوشــت   کــردِن  مــزه دار  بــرای  و  می خورنــد  گوشــت  خیلــی  مجارهــا 
چاشــنی های متنوعــی دارنــد. در منــوی رســتوران های مجارســتان، معمــوال ده دوازده 
کیــان  گوشــت ما گوشــتی، یکــی دو نــوع ماهــی و یــک غــذای تهیه شــده از  نــوع غــذای 

 اغلــب جگــر و پــای غــاز یــا ســینه ی بوقلمــون  را می بینیــد. 
)ویتامیــن  ویتامیــن  را ســاالد  کشــورها  متــداول در دیگــر  این جــا ســاالِد ســبزی جاِت 
ــتوران ها  ــوی رس ــاالد را ت ــن س ــد ای ــد، می توانی ــه باش ک ــو  کاه ــل  ــد و فص ــاالتا( می نامن س
کــه وقتــی مجارهــا از ســاالد  بــی هیــچ پیش ونــد و  ســفارش دهیــد. امــا یادتــان باشــد 
پس ونــدی  حــرف می زننــد، منظورشــان یــک بشــقاب پــر از ترشــی یــا شــورِی ســبزی جات 

اســت. 
کــه خــود مجارهــا عاشقشــان هســتند.  مجارســتان شــیرینی های خوش مــزه ای هــم دارد 
کارامــل تزئینــش  بــا  کــه  کیــک الیه الیــه ی شــکات و خامــه اســت  ُترتــا نوعــی  ُدُبــس 
کــه تــوی شــکمش دانــه ی خشــخاش یــا  می کننــد و ِرِتــس هــم یــک جــور پیراشــکی اســت 

ــت.  ــتان اس ــای مجارس ــنتِی کافه ه ــه ی س ــد و عصران ــاس می گذارن گی ــای  مرب
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Budapest شهر بوداپست
کشــف  ــگاه اول دل باختــه ی بوداپســت می شــوند و بعضی هــا هــم بعــد از  خیلی هــا در ن
شــهر و دیــدِن جاذبه  هــای خیره کننــده اش، امــا هــر دو دســته دربــاره ی یــک چیــز توافــق 
دارنــد: بوداپســت یکــی از زیباتریــن، ســرزنده ترین و شــگفت انگیزترین شــهرهای جهــان 
انحنــاِی دل فریــِب  میــان شــهر می گــذرد و چشــم انداِز  از  دانــوب درســت  رود  اســت. 
رود، در غروب هــای بوداپســت، فراموش نشــدنی اســت. بوداپســت را »پاریــِس اروپــای 
کــه البتــه مبالغــه نیســت. رد پــای هنــِر بــاروک، نئوکاســیم و هنــر  مرکــزی« هــم می نامنــد 
ــد و موســیقِی  ــو را در معمــارِی بی نظیــِر بوداپســِت شــکوهمند و رمانتیــک خواهیــد دی ن

کاســیک هــم بخشــی از هویــت ایــن شــهر اســت. 
تاریــخ پــر فــراز و نشــیب مجارســتان بــر حیــات و هویــِت فرهنگــی و هنــرِی بوداپســت هــم 
گوتیــک را بــه ایــن شــهر  گذاشــته اســت. کاتولیــک شــدِن مجارهــا پــای هنــر رومــی و  تأثیــر 
کــرد، اشــغال گرِی ترک هــای عثمانــی باعــث شــد مــوج هنــر رنســانس خیلــی زود از  بــاز 
رونــق بیفتــد و هابســبورگ های اتریشــی هــم ســبک بــاروک را بــا خودشــان بــه بوداپســت 

آوردنــد. 
بوداپســت، »شــهر دوچهــره«، از قدیمی تریــن و، در عیــن حــال، جوان تریــن شــهرهای 
اروپاســت. هرچنــد رومی هــا از قــرن اول میــادی این جــا زندگــی می کردنــد، امــا قصــه ی 
در  بــودا  تاریخــِی  شــهر  کــه  زمانــی  می شــود؛  شــروع   ۱۸۳۷ ســال  از  مــدرن  بوداپســِت 

ــا شــهِر صنعتــِی ِپِســت در ســاحل شــرقی ایــن رود یکــی شــد.  ــوب ب ــِی دان ســاحل غرب
ســیتادال،  و  هیــل  کســل  این جــا  نیســت،  زیبــا  فقــط  دل نشــین  و  سرســبز  بــودای 
ــخ  ــوزه ی تاری ــی و م ــری مل گال ــل  ــی مث ــهر، و موزه های ــی ش ــای تاریخ ــن جاذبه ه مهم تری
بوداپســت را هــم در خــود جــای داده اســت. کســل هیــل، یــا وارِهگــی، در بــودا خانــه ی 
ــه ی شــهر اســت و یونســکو هــم نامــش  مهم تریــن موزه هــا و یادگارهــای ســده های میان
گــردش  گذاشــته اســت. بنابرایــن، پیشــنهاد می کنیــم  را در فهرســت میــراث جهانــی 
کــه، گذشــته از شــبکه ای از غارهــای  کنیــد؛ جایــی  در بوداپســت را از همین جــا شــروع 
کــه  گــرم، دو بخــش مهــم دارد: شــهر قدیمــی در شــمال  زیرزمینــی بــا چشــمه های آب 
کــه درســت در محــل  ــوده و قصــر ســلطنتی  در قــرون وســطی منطقــه ای رعیت نشــین ب
کــه در قــرن ســیزدهم این جــا ســاخته بودنــد و حــاال دو مــوزه ی  گرفتــه  قلعــه ای قــرار 

ــم دارد.  ــم ه مه
قــاره ای دارد و زمســتان ها و تابســتان هایش نســبتا  بوداپســت آب و هــوای مرطــوب 
ــل اغلــب - ــوای شــهر در ایــن فصـ ــود و هـ ــروع می شــ ــل شـــ ــتند. بهــار از آوریـ مایــم هســ

کلــه ی ابرهــای بهــاری پیــدا می شــود. شــب های  گاهــی هــم ســر و   آفتابــی اســت، امــا 
تابســتانِی بوداپســت، مخصوصــا در محله هــای حومــه ای، نظیــر ندارنــد و معمــوال تــا 

ــرم اســت.  گ ــر هــوای بوداپســت  کتب اوایــل ا
هرچنــد غذاهــای مجــاری اغلــب ســنگین هســتند و ممکــن اســت بــرای ســامتتان مضــر 
ــبِک پخــت و  ــه بوداپســت، س ــا ب ــای توریســت ها و خارجی ه ــدِن پ ــاز ش ــا ب ــا، ب ــند ام باش
کــرده اســت و حــاال سرآشــپزهای مجــاِر خیلــی از  پــِز رســتوران های ایــن شــهر هــم تغییــر 
کننــد.  رســتوران ها ســعی می کننــد غذاهایــی ســبک تر، به روزتــر و همه پســندتر تهیــه 
ــتوران های  ــا رس ــه ب ــه، در مقایس ک ــتند  ــم هس ــی ه ــا نیمه گیاه ــی ی گیاه ــتوران  ــد رس چن
کم تــری  گوشــِت  و  بیش تــر  ســبز ی جاِت  از  غذاهایشــان  تــوی  مجارســتان،  معمولــِی 
اســتفاده می کننــد. غذاهــای مدیترانــه ای، خاورمیانــه ای، یونانــی، تایلنــدی و چینــی 
کرده انــد و بنابرایــن  کم کــم جــای خودشــان را تــوی رســتوران های بوداپســت بــاز  هــم 

ــه دردســر نمی افتیــد.  ــاب طبعتــان خیلــی ب ــردِن غــذای دل خــواه و ب ک ــرای پیــدا  ب
گزینه های  شــاید بوداپســت، بــا خیلــی از معیارهــا، شــهر چنــدان بزرگــی نباشــد، اما از نظــر 
کــم ندارد. چه اهل اپرا و موســیقِی کاســیک  ســرگرمی و تفریــح چیــزی از شــهرهای بــزرگ 
ــان ســر نمــی رود.  باشــید و چــه اهــِل گشــت زدن در بازارهــای ســنتی، این جــا حوصله ت
کاالهایــی  کیفیــت  کــز خریــد و مغازه هــای رنگارنگــی دارد و معمــوال هــم  بوداپســت مرا
کــِز امــروزی و  کــه می خریــد باالســت. بــرای خریــد می توانیــد بــه بازارهــای ســنتی، مرا
بــاالی شــهر  بوتیک هــای ســطح  در  و  برویــد  بازارچه هــای خیابانــی  یــا  عظیــم خریــد 
هــم همــه ی برندهــای معــروف جهانــی را می بینیــد. ســوغاتی های ســنتی بوداپســت 
گل دوزی هــا و قــاب دوزی ســنتی، ظــروف ســرامیک و ســفال، اســباب بازی ها  شــامل 
ظــروف  و  حصیرباف هــا  انــواع  ســنتی،  عروســک های  چوبِیرنگ شــده،  جعبه هــای  و 
چینــی می شــوند و خیلی هــا هــم ترجیــح می دهنــد بعضــی مــواد غذایــی مثــل جگــر غــاز 

ــد.  ــو را از این جــا ســوغات ببرن ــای زردآل ــواع مرب و ان
سیســتم حمــل و نقــل شــهرِی بوداپســت قدیمــی، امــا ارزان، کارآمــد و ایمــن، اســت و 
هرگــز بیــش از ۵ تــا ۱۰ دقیقــه معطلتــان نمی کنــد. ســه خــط متــرو، چهــار خــط حومــه  ای 
قرمــز  برقــِی  اتوبوس هــای  و  زرد  ترامواهــای  آبی رنــگ،  اتوبوس هــای  ســبز،  قطارهــای 

شــما را بــه همه جــای شــهر و حومــه اش می برنــد.
کــه بــرای هــر ســلیقه و هــر  بــرای اقامــت در بوداپســت، انتخاب هــای متنوعــی داریــد 
بودجــه ای مناســب هســــتند: از مهــــمان  خانــه  هــای ارزان  قیمــت و آپارتمــان  هــا یــا-

شهر بوداپست

WWW.TEDSA.COM

http://code-industry.net/


10 / www.safaridigar.com

گــر از میانه هــای  گرفتــه تــا هتل هــای بین المللــِی پنــج ســتاره. ا  اتاق هــای خصوصــی 
ــه بوداپســت  ــو( ب کریســمس و تعطیــات ســال ن ــا مــارس )البتــه به جــز  ــا نوامبــر ت کتبــر ی ا
کم تــری بــرای جــای اقامتتــان بپردازیــد امــا، در بقیه ی ســال،  برویــد، می توانیــد هزینــه ی 
تقاضــای خیــِل توریســت ها بــرای اقامــت در شــهر قیمت هــا را بــاال نگــه مــی دارد. هــر 
کرایــه ی اتــاق شــامل  کــه هزینــه ی  کنیــد، معمــوال رســم ایــن اســت  کــه انتخــاب  جایــی را 
گوشــه اش قصــه ای  کــه هــر  صبحانــه هــم می شــود. بوداپســت از آن شــهرهایی اســت 
گفتــن دارد. از مــا می شــنوید،   تــا می توانیــد در شــهر قــدم بزنیــد، خیابان هــای  بــرای 
کافه هــا و غذاخوری هــای ســنتی وقــت بگذرانیــد و روی  کنیــد، در  کشــف  قدیمــی را 
کنیــد. مطمئــن باشــید، یــک دل نــه صــد  پل هــای دانــوب، طلــوع و غــروب شــهر را تماشــا 

دل، عاشــق بوداپســت می شــوید. 

- چند توصیه : 
۱. در بوداپســت، دســتگاه های خودپــرداز را همه جــای شــهر، از جملــه در ایســتگاه های 
هــم  خــودکاِر صرافــی  هــم دســتگاه های  بعضــی جاهــا  و  اتوبــوس، می بینیــد  و  قطــار 
کــه بــه بانک هــا، دفاتــر پســت، دفاتــر  وجــود دارنــد. ســاده ترین راه تبدیــل ارز ایــن اســت 
ــد  کار، بای ــرای ایــن  ــد. ب توریســتی، آژانس هــای مســافرتی و صرافی هــای خصوصــی بروی
کنیــد. در مجارســتان، خبــری از بــازار  تابلوهــای Valuta )ارز( یــا Valto )صرافــی( را پیــدا 
کارمــزد صراف هــا ممکــن اســت خیلــی متفــاوت باشــد. بنابرایــن،  ســیاه ارز نیســت، امــا 

ج اضافــه نتراشــید.  کنیــد تــا بــرای خودتــان خــر حواســتان را جمــع 
گــرم اســت و در هفته هــای دوم یــا ســوم  کتبــر هــوای بوداپســت  ۲. معمــوال تــا اوایــل ا
کــه اولیــن مــوج ســرما از راه می رســد. نوامبــر پــر باران تریــن مــاه بوداپســت  ایــن مــاه اســت 
گاهــی ممکــن اســت بــرف هــم ببــارد. بنابرایــن، بهتــر اســت لبــاس مناســب و  اســت و 
و  متغیــر  بوداپســت  زمســتانِی  هــوای  کــه  باشــد  یادتــان  باشــید.  داشــته  همــراه  گــرم 
کــه آب و هــوای اقیانوســی غالــب باشــد یــا آب و  پیش بینی ناپذیــر اســت و بســته بــه ایــن 

ــد.  ــرق می کن ــارش ف ــدار ب ــوا و مق ــای ه ــی، دم ــا اطلس ــه ای ی ــوای مدیتران ه
بــاز  شــب   ۱۲ یــا   ۱۱ تــا  صبــح   ۱۱ یــا   ۱۰ ســاعت  از  بوداپســت  رســتوران های  بیش تــِر   .۳
ــا  ــر ســاعت ۹ ی ــوی ایــن رســتوران ها دور و ب ــا بهتریــن زمــان شــام خــوردن ت هســتند، ام
ــاال  ــا ســطح ب ــر هــم می خواهیــد در یــک رســتوران متوســط ی گ کثــر ۱۰ شــب اســت. ا حدا

کنیــد تــا خیالتــان راحــت باشــد.  غــذا بخوریــد، بهتــر اســت از قبــل میــزی رزرو 
کــه انعــام دادن تــوی رســتوران های بوداپســت ضــروری اســت، امــا راه  ۴. یادتــان باشــد 
کاری غیرمؤدبانــه  و رســم خــودش را دارد. هیــچ وقــت انعــام را روی میــز نگذاریــد، چــون 
می خواهیــد  بگوییــد  صورت حســاب  پرداخــت  موقــع  عــوض،  در  می شــود.  حســاب 
ــا ۲۰  چه قــدر انعــام بدهیــد. متداول تریــن مقــدار انعــام تــوی رســتوران ها هــم بیــن ۱۵ ت

درصــد صورت حســاب اســت. 
از  می کنیــد،  پیــدا  بخواهیــد  کــه  چیــز  هــر  بوداپســت  امــروزی  خریــد  کــز  مرا در   .۵
گرفتــه تــا مغازه هــای ســنتی، انــواع رســتوران ها، ســینماها و بوتیک هــای  خشک شــویی 
برندهــای معــروف، و بنابرایــن می شــود تمــام روز را فقــط در یــک مرکــز خریــد بگذرانیــد.
گــر می خواهیــد بــا حــال و هــوای بوداپســِت واقعــی آشــنا شــوید، پیشــنهاد می کنیــم  امــا ا

بازارهــای هفتگــی دســت فروش ها را از دســت ندهیــد.
۶. بیش تــِر مغازه هــای خرده فروشــی و فروشــگاه های بوداپســت در روزهــای دوشــنبه تــا 
جمعــه از ۱۰ صبــح تــا ۶ عصــر و شــنبه ها هــم از ۱۰ صبــح تــا ۱ ظهــر بــاز هســتند. تابســتان ها 
کارشــان را تعطیــل  هــم، مخصوصــا در مــاه اوت، بعضــی خرده فروش هــا جمعه هــا زودتــر 

می کننــد. 
کشــورهای اروپایــی، چنــدان  کســی  در بوداپســت، در مقایســه بــا دیگــر  ۷. کرایــه ی تا
کاه  گردش گــران را  کــه ســر مســافران و  گــران نیســت، امــا راننده هایــی پیــدا می شــوند 
کــه تــا می توانیــد از دیگــر وســایل حمــل و  می گذارنــد، بنابرایــن پیشــنهاد مــا ایــن اســت 
کنیــد.  کســی رفتیــد، حواســتان را جمــع  گــر هــم ســراغ تا کنیــد و ا نقــل عمومــی اســتفاده 
گرفتــن  کســی بگیرنــد و معمــوال بــرای  کم تــر عــادت دارنــد تــوی خیابــان تا بوداپســتی ها 
کســی را چنــد  گــر رزرو تا کســی رانی تلفــن می کننــد. ا کســی بــه شــرکت های معتبــر تا تا

ــر هــم تمــام می شــود.  ــر انجــام دهیــد، برایتــان ارزان ت ســاعت زودت
۸. بوداپســت شــهر نســبتا امنــی اســت، امــا مثــل همه ی شــهرهای توریســتی دنیــا این جا 
و  فرصت طلــب  مســافرکش های  جیب برهــا،  ماشــین دزدها،  بــه  حواســتان  بایــد  هــم 
کاه بردارهــا باشــد. جیب برهــا بیش تــر تــوی بازارهــا، منطقــه ی توریســتِی کســل، خیابــان 
پرســه  ترامــوا  و  اتوبــوس  ایســتگاه های  بعضــی  و  بــزرگ  هتل هــای  بــر  و  دور  و  واتســی 
می زننــد، بنابرایــن حواســتان بــه جیبتــان باشــد و بیــش از نیازتــان هــم بــا خودتــان پــول 

نقــد ایــن ور و آن ور نبریــد. 

دیدنی های بوداپست
- کسل هیل 

- هزارتوی قلعه ی بودا 

- موزه ی تاریخ بوداپست 

- گالری ملی مجارستان 

- کلیسای ماتیاس 

- دِژ ماهی گیرها 

- سیتادال 

گل بابا  - مقبره ی 

- پارک میِلناریس 

کوینکوم  - موزه ی آ

کیِسلی  - موزه ی 

- کلیسای سنت ایستوان 

- موزه ی قوم شناسی 

- پارلمان 

- موزه ی ملی مجارستان 

- خانه ی اپرای دولتی مجارستان 

- موزه ی هنرهای زیبا 
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تاریخچه
گی هــای متضــادش »شــهر دوچهــره« می نامنــد. این جــا از  بوداپســت را بــه دلیــل ویژ
کــه رومی هــا  ــا ایــن  قدیمی تریــن و، در عیــن حــال، جوان تریــن شــهرهای اروپاســت و، ب
ســال  از  مــدرن  بوداپســِت  قصــه ی  می کردنــد،  زندگــی  این جــا  میــادی  اول  قــرن  از 
کــه شــهر مســکونی، تپــه ای و تاریخــِی بــودا در ســاحل  ۱۸۳۷ شــروع می شــود؛ زمانــی 
ــا شــهِر جلگــه ای و صنعتــِی ِپِســت در ســاحل شــرقی ایــن رود یکــی شــد  ــِی دانــوب ب غرب

گرفــت.  و ِپســت  بودا نــام 
گرفتنــد،  کم کــم رونــق  بــودا و پســت تــا قــرن دوازدهــم مناطقــی روســتایی بودنــد و وقتــی 
ایــن دو شــهِر نوپــا چیــز  از  حملــه ی مغول هــا در میانه هــای قــرن ســیزدهم میــادی 
کشــته باقــی نگذاشــت. وقتــی مغول هــا باالخــره  کســتر و ده هــا هــزار  تــوده ی خا جــز 
ــه  ــرد ب ک کســون را تشــویق  ــد، پادشــاه مجارســتان قبایــل ژرمــن و سا کردن عقب نشــینی 
کننــد و بعــد هــم اســتحکامات دفاعــِی قلعــه ی بــودا را بــرای دفــاع  ایــن منطقــه مهاجــرت 

ــد ســاخت.  از شــهِر جدی
بــر  ســلطه  بــرای  اشــراف زادگان  جدال هــای  جریــان  در  و  میانــه  ســده های  در 
کمیــت بــودا و پســت بارهــا دســت بــه دســت شــد، تــا ایــن  ســرزمین های بیش تــر، حا
کــه ترک هــای عثمانــی در قــرن شــانزدهم در نبــرِد موهــاچ ارتــِش مجارهــا را شکســت 
کردنــد. وقتــی امپراتــوری عثمانــی رو بــه  دادنــد و، چنــد ســال بعــد، بــودا را هــم اشــغال 
کمــک اتریشــی ها و لهســتانی ها بــودا را در ســال ۱۶۸۶ از  گذاشــت، مجارهــا بــه  زوال 
ــار نوبــت هابســبورگ ها، خانــواده ی ســلطنتِی اتریــش،  گرفتنــد، امــا ایــن ب ترک هــا پــس 
کــه اشــغال ادامــه داشــت،  کــه نگذارنــد مجارهــا طعــم اســتقال را بچشــند. بــا ایــن  بــود 
ــر رونــق می گرفتنــد  امــا شــهرهای مجارســتان، از جملــه بــودا و پســت، روز بــه روز بیش ت
و در ســال ۱۸۰۰ ِپســت مهم تریــن مرکــز تجــاری و صنعتــِی کشــور بــود و بــودا هــم یــک شــهِر 
ســلطنتی بــه حســاب می آمــد. بنابرایــن، پیونــِد ایــن دو شــهر در ســال ۱۸۳۷ بــه معنــای 

تولــد یکــی از غنی تریــن و پــر رونق تریــن شــهرهای اروپــا بــود. 
امــا اشــغال گرِی اتریشــی ها یــک روی ســیاه و غم انگیــز هــم داشــت. وقتــی در میانه هــای 
مــوج  کردنــد،  ســرکوب  را  اســتقال طلب  مجارهــای  قیــاِم  اتریشــی ها  نوزدهــم  قــرن 
اعدام هــای شــتاب زده بــه همــه ی شــهرها رســید. ده هــا معتــرِض مجــار را بــه اتهــام 
کشــتند و ســربازاِن اتریشــی هــم بــرای  »جاسوســی« در باغ هــای مــوزه ی ملــِی بوداپســت 

کردنــد.  کــردِن شورشــی ها شــهر را زیــر و رو  پیــدا 

کــه  بــود  اتریش  مجارســتان  دوگانــه ی  امپراتــورِی  از  بخشــی  مجارســتان  دیگــر  حــاال 
ــه  ک ــوری  ــن امپرات ــر ای ــت در عص ــه، بوداپس ــن هم ــا ای ــود. ب ــا نب ــِع مجاره ــاِب طب ــه ب البت
گرفــت، عصــر طایــِی  تــا ۱۹۱۸ دوام آورد دوبــاره متولــد شــد. تجــارت و صنعــت رونــق 
کــه در  گرفــت. خیلــی از چیزهایــی  هنــر و موســیقی آغــاز شــد و طبقــه ی متوســط شــکل 
بوداپســِت امــروز می بینیــد، مثــل بولوارهــای بــزرگ، ســاختمان پارلمــان، خانــه ی اپــرا و 

کاخ هنــر، یادگارهــای همیــن ســال ها هســتند. 
وقتــی جنــگ جهانــِی اول تمــام شــد و امپراتــورِی اتریش  مجارســتان عمــرش را بــه شــما 
کردنــد، امــا ســال های بیــن دو جنــِگ جهانــی بــرای  داد، در بوداپســت اعــام جمهــوری 
مجارســتان ســا ل هایی پــر ماجــرا بودنــد و مجارهــا روِی آرامــش را ندیدنــد. در پایــان 
کلیســاهای  و  تاریخــی  ســاختمان های  خانه هــا،  ســه چهارِم  دوم،  جهانــی  جنــگ 
بوداپســت ویــران شــده بودنــد و آلمان هــا هــم، موقــِع عقب نشــینی از شــهر، قلعــه ی 

ــد.  کردن ــر  ــودا را منفج ب
بــا  کــم شــد و  بــر مجارســتان حا بعــد از جنــگ جهانــی دوم، دیکتاتــورِی کمونیســتی 
امــا  را ترتیــب دادنــد،  کتبــر ۱۹۵۶  ا کــه مــردم قیام هــای بزرگــی مثــل اعتراضــاِت  ایــن 
از  بعــد  می کردنــد.  حکومــت  مســتبدانه  هنــوز   ۱۹۸۰ دهــه ی  اواخــر  تــا  کمونیســت ها 
کشــورهای ســابِق ایــن بلــوک  فروپاشــِی بلــوک شــرق، مجارســتان هــم مثــل خیلــی از 
کــرد، امــا یادگارهــای ایــن تراژدی هــای تاریخــی را  کم کــم بــه طــرف دموکراســی حرکــت 

ببینیــد.  بوداپســت و دیگــر شــهرهای مجارســتان  هنــوز هــم می توانیــد در 
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وسایل نقلیه
-  از فرودگاه تا شهر 

گرفتــه اســت  فــرودگاه بین المللــی بوداپســت در ۲۴ کیلومتــرِی جنــوب شــرقی شــهر قــرار 
پایانــه ی  از  بیش تــر  بین المللــی  هوایــی  خطــوط  کــه  دارد  مســافری  پایانــه ی  ســه  و 
هتل هــا،  بــه  فــرودگاه  از  را  مســافران  فرودگاهــی  ون هــای  می کننــد.  اســتفاده   ۲B
 ۲۳۰۰ آن هــا  رفــت  بلیــت  قیمــت  و  می رســانند  اقامتگاه هایشــان  یــا  مهمان خانه هــا 
را  بلیت هــا  ایــن  اســت.  فورینــت   ۳۹۰۰ برگشتشــان  و  رفــت  بلیــت  قیمــت  و  فورینــت 
بــرای  البتــه  بگیریــد.  ورودی  ســالن های  در  مشخص شــده  میزهــای  از  می توانیــد 
اســتفاده از ایــن ســرویس بایــد ۲۴ ســاعت قبــل هماهنگی هــای الزم را از طریــق ای میــل 

دهیــد.  انجــام   ۲۹۶۸۵۵۵ تلفــن  یــا   minibus@bud.hu
کســی های فرودگاهــی شــرکت های مختلــف هــم از فــرودگاه  بــه عــاوه می توانیــد بــا تا
البتــه  و  ارزان تریــن،  برمــی دارد.  هزینــه  فورینــت   ۵۰۰۰ حــدود  کــه  بیاییــد  شــهر  بــه 
ــا اتوبوس هــای فرودگاهــی  زمان برتریــن، راه از فــرودگاه بــه شــهر آمــدن هــم ایــن اســت ب
 BKV Plusz Repter Basz ۲ بــا تابلــویB ۲ وA کــه ایستگاهشــان را بیــن دو پایانــه ی(
کوبانیــا  کیسِپســت بیاییــد و از آن جــا  ــه آخــر خــط در ایســتگاِه متــروی  پیــدا می کنیــد( ب
هــم خودتــان را بــا خــط ۳ متــرو بــه مرکــز شــهر برســانید. ایــن راه فقــط ۳۲۰ فورینــت هزینــه 

دارد. 
- حمل و نقل شهری 

سیســتم حمــل و نقــل شــهرِی بوداپســت قدیمــی، امــا ارزان، کارآمــد و ایمــن، اســت و 
هرگــز بیــش از ۵ تــا ۱۰ دقیقــه معطلتــان نمی کنــد. ســه خــط متــرو، چهــار خــط حومــه  ای 
قرمــز  برقــِی  اتوبوس هــای  و  زرد  ترامواهــای  آبی رنــگ،  اتوبوس هــای  ســبز،  قطارهــای 
کــه مســیرتان را راحت تــر  شــما را بــه همه جــای شــهر و حومــه اش می برنــد. بــرای ایــن 
کنیــد و ســرگردان نشــوید، نقشــه ی شــبکه ی حمــل و نقــل بوداپســت را از یکــی از  پیــدا 

گیشــه های بلیت فروشــی متــرو بخریــد. 
ــی  ــا در بعض ــب )ی ــا ۹ ش ــح ت ــدود ۴ صب ــت از ح ــل بوداپس ــل و نق ــه ی حم ــبکه ی روزان ش
ــا ۴ صبــح هــم حــدود ۳۰ اتوبــوس  ــا ۱۱: ۳۰ شــب( کار می کنــد. از ۱۱: ۳۰ شــب ت خطــوط ت
شــب رو هــر ۱۰ تــا ۶۰ دقیقــه یــک  بــار در مســیرهای تعیین شــده مســافران را جابه جــا 

می کننــد. 
و  روزنامه فروشــی ها  کیوســک ها،  از  می توانیــد  را  شــبکه  ایــن  معتبــر  بلیت هــای 
گــر همــراه یــک بزرگســال  کم تــر از ۶ ســال هــم ا ورودی هــای متــرو بخریــد. بچه هــای 
کننــد. حداقــل هزینــه ی رفــت و آمــد بــا  باشــند می تواننــد رایــگان از ایــن شــبکه اســتفاده 
کــه بســته بــه طــول مســیر و تعــداد دفعــات تعویــض قطــار ممکن  متــرو ۱۳۰ فورینــت اســت 
کــه بلیتتــان را هــم بایــد بــرای تأییــد وارد  اســت بــه ۳۰۰ فورینــت هــم برســد. یادتــان باشــد 
کــه  گــر متوجــه شــوند  کنیــد و ا دســتگاه های خــودکاِر ورودِی متــرو یــا دیگــر وســایل نقلیــه 

بلیتتــان را وارد دســتگاه نکرده ایــد، جریمه تــان می کننــد. 
ترامواهــا،  بــرای  کــه  بخریــد  کارتــی  بلیــت  می توانیــد  راحت تــر،  آمــد  و  رفــت  بــرای 
اتوبوس هــا، اتوبوس هــای برقــی، قطارهــای حومــه ای و متــرو معتبــر اســت و دیگــر الزم 
نیســت دردســر تأییــد بلیــت را هــم بــه خودتــان بدهیــد. ایــن نــوع بلیت هــا را می توانیــد 
از ایســتگاه متــروی خیابــان دیــک فرنتــس، ایســتگاه متــروی نیوگاتــی و ایســتگاه متــروی 
کــه از ۶ صبــح تــا ۸ شــب بــاز هســتند. قیمــت ایــن نــوع بلیت هــا بــرای یــک  ِدلــی بخریــد 
گــر  روز ۱۱۵۰ فورینــت، بــرای ۳ روز ۲۵۰۰ فورینــت و بــرای ۷ روز ۳۴۰۰ فورینــت اســت. ا
بخواهیــد بلیتــی دو هفتــه ای )۴۵۰۰ فورینــت( یــا یــک ماهــه )۶۹۰۰ فورینــت( بخریــد، بــه 

یــک قطعــه عکــس هــم نیــاز داریــد. 
چنــدان  اروپایــی،  کشــورهای  دیگــر  بــا  مقایســه  در  بوداپســت،  در  کســی   تا کرایــه ی 
کاه  گردشــگران را  کــه ســر مســافران و  گــران نیســت، امــا راننده هایــی پیــدا می شــوند 
ــل  ــایل حم ــر وس ــد از دیگ ــا می توانی ــه ت ک ــت  ــن اس ــا ای ــنهاد م ــن پیش ــد، بنابرای می گذارن
کســی رفتیــد، حواســتان را جمــع  گــر هــم ســراغ تا کنیــد و ا و نقــل عمومــی اســتفاده 
کســی رانی را  کــه روی درشــان اســم یــک شــرکت تا کنیــد  کســی هایی را انتخــاب  کنیــد. تا

کشــان هــم زرد اســت.  نوشــته اند و پا
گرفتــن  کســی بگیرنــد و معمــوال بــرای  کم تــر عــادت دارنــد تــوی خیابــان تا بوداپســتی ها 
کســی را چنــد  گــر رزرو تا کســی رانی تلفــن می کننــد. ا کســی بــه شــرکت های معتبــر تا تا

ــر هــم تمــام می شــود.  ــر انجــام دهیــد، برایتــان ارزان ت ســاعت زودت
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جغرافیای شهری
بوداپســت حــدود ۵۲۵ کیلومتــر مربــع مســاحت دارد و از جنــوب بــه جزیــره ی ِچِپــل در 
رود دانــوب، از شــمال بــه پیــِچ دانــوب، از غــرب بــه تپه هــای بــودا و از شــرق بــه مرزهــای 
دشــِت بــزرِگ مجارســتان می رســد. بــه اســتثنای تپه هــای بــودا، ســیتی پــارک و چنــد 
کمربنــدِی بــزرگ در ِپســت و  گیکــوروت یــا  ج شــهر، مناطــِق آن ســوِی نا گردشــگاِه خــار
کوا ِتــر در بــودا بیش تــر مســکونی یــا صنعتــی هســتند و جاذبــه ی چندانــی  غــرِب ُمســا

ــد.  گردشــگران ندارن ــرای  ب
دانــوب از شــمال وارِد شــهر می شــود و دو جزیــره ی ُابــودا و مــارگارت در ایــن رود جــزو 
گرفتــه و منطقــه ای جلگــه ای  بوداپســت بــه شــمار می رونــد. ِپســت در شــرق دانــوب قــرار 
بــه نقشــه ی  گــر  ا بــودا در غــرب دانــوب پســتی و بلنــدی دارد.  امــا  و مســطح اســت، 
کوچــک(  کیســکوروت )کمربنــدی  گیکــوروت )کمربنــدی بــزرگ( و  کنیــد، نا شــهر نــگاه 
از همــه ی پل هــای مهــِم روی دانــوب می گذرنــد و حریــِم  کمابیــش  کــه  را می بینیــد 
گیکــوروت در واقــع از پنــج خیابــاِن متوالــِی ســنت  پســِت مرکــزی را مشــخص می کننــد. نا
کــوروت  کــوروت و فرنتــس  کــوروت، جــوزف  کــوروت، ِارِســِبت  ِتــِرز  کــوروت،  ایســتوان 
کــوروت و وامهــاز  کــوروت، موزیــوم  کارولــی  کیســکوروت هــم از  تشــکیل شــده اســت و 
کوتســی و اولــوی  کــوروت. بولوارهــای مهمــی مثــل بایچــی  ژیلینســکی، لیفــی آندراســی، را
ــای  ــا و چهارگوش ه ــه دایره ه ــت را ب ــوند و ِپس ــعب می ش ــدی منش کمربن ــن دو  ــم از ای ه

بزرگــی تقســیم می کننــد. 
گرفتــه اســت و میــدان مهــِم ایــن بخــش  ِگِلــرت، قــرار  َکِســل و  بــودا، زیــر ســایه ی تپه هــای 
کــه  کمربندی هــای ِپســت  کــوروت، تنهــا بخــش  شــهر هــم ُمســکوا ِتــر نــام دارد. مارگیــت 
بــه ایــن ســوی رود امتــداد یافتــه، خیابــاِن فــو و خیابــان آتیــا، در دو طــرِف تپه هــای 
ــودا  ــا مهم تریــن خیابان هــای ب ــوک ِب کنــار خیابان هایــی مثــل هگیالیــا و بارت کســل، در 

هســتند. 
ــداد  ــا اع ــا را ب ــد آن ه ــه هرچن ک ــد  کرده ان ــیم  ــت تقس ِکروِل ــا  ــه ی ــه ۲۳ منطق ــت را ب بوداپس
کرده انــد، امــا هــر منطقــه یــک نــام ســنتی هــم دارد. مثــا منطقــه ی ۱۳ همــان  مشــخص 

لیپوتــواُرس اســت و منطقــه ی یــک هــم همــان ویزیــواُرس.

پیشنهادات سفر
-  یک روزه 

دســت  از  را  شــهر  دیدنی هــای  از  خیلــی  می مانیــد،  بوداپســت  در  روز  یــک  فقــط  گــر  ا
بــر  عــاوه  و،  بگذرانیــد  هیــل  کســل  در  را  وقتتــان  بیش تــر  اســت  بهتــر  داد.  خواهیــد 
تماشــای منظــره ی شــهر، یکــی دو مــوزه را هــم ببینیــد. بعدازظهــر، بــا قطــار شــهری بــه 
کمــی قــدم بزنیــد. شــب  هــم می توانیــد در  کرالــی  میــداِن کارک آدام برویــد و در خیابــان 
کنســرتی هــم  یکــی از غذاخوری هــای میــدان لیســت فرنتــس چیــزی بخوریــد و شــاید 

کــه بــه ســلیقه تان بخــورد.  کنیــد  پیــدا 
-  سه روزه 

تاریخــی  نمــاد  دو  می کنیــم  پیشــنهاد  داریــد،  فرصــت  هــم  دیگــر  روز  دو  کــه  حــاال 
کلیســای ســنت ایســتوان، را هــم  مجارســتان، یعنــی تــاج ســنت اســتیوان در پارلمــان و 
کافــه، ســری  ببینیــد و بعدازظهــر روز دوم را هــم، بعــد از خــوردن قهــوه ای عالــی در یــک 
بــه خانــه ی اپــرای مجارســتان بزنیــد. روز ســوم می توانیــد در شــهر، مثــا در خیابــان 

کــه بیش تــر دوســت داریــد ببینیــد.  آندراســی، قــدم بزنیــد و یکــی دو مــوزه ای را 
-   یک هفته 

کشــف بوداپســت اســت و می توانیــد خیلــی جاهــا را  یــک هفتــه فرصــت خوبــی بــرای 
ببینیــد. عــاوه بــر بازدیــد از موزه هــای پــر تعــداِد باقی مانــده، حــاال می شــود بــا خیــال 
کــز خریــد بزنیــد یــا در ســیتی پــارک و دیگــر باغ هــای  راحــت ســری هــم بــه بازارهــا و مرا

شــهر وقــت بگذرانیــد.
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ــرن  ــاختمان ق ــد و س ــتانی ســرو می کن ــای مجارس ــارواس غذاه -  آرانیســارواس: آرانیس
گرفتــه  کســل هیــل قــرار  هجدهمیــش قبــا مهمان خانــه بــوده و درســت در دامنــه ی 
اســت. از پنج شــنبه تــا شــنبه، شــب ها تــوی رســتوران می توانیــد از پیانونــوازی زنــده 

لــذت ببریــد و تــراس بیــرون رســتوران هــم، مخصوصــا در تابســتان ها، نظیــر نــدارد.  
شــاید  کــه  ِادن،  بــه  نداریــد،  دوســت  زیــاد  را  مجارهــا  گوشــتِی  غذاهــای  گــر  ا ِاِدن:   -
گیاهــی شــهر باشــد، ســری بزنیــد. ِاِدن را در یــک خانــه ی رعیتــی  شــیک ترین رســتوران 
گــر هــوا خــوب باشــد،  ا کســل هیــل راه  انداخته انــد و،  قــرن هجدهمــی در دامنــه ی 

بخوریــد. را  غذایتــان  رســتوران  حیــاط  در  می توانیــد 
پاتــوق  دانشــگاه،  بــه  نزدیکــی  دلیــل  بــه  ایتالیایــی،  رســتوران  ایــن  مارچلــو:   -

هســتند. مناســب  نســبتا  هــم  قیمت هایــش  و  دانشجوهاســت 
متــو: غذاهــای مجارســتانی و بین المللــی ایــن رســتوران امــروزی و مــدرن عالــی 

ُ
- مال

کوچــک و پــر از نیلوفــر  کنــار دریاچــه ای  هســتند، مهم تریــن جاذبــه ی مالمتــو موقعیتــش 
آبــی اســت؛ مخصوصــا در شــب های تابســتانی تــراس این جــا را نبایــد از دســت بدهیــد. 
کــه تمــام شــب  از معــدود رســتوران های بوداپســت اســت  - ِســنت یوپــات: این جــا 
گــر بخواهیــد دیرتــر از ســاعِت کار معمــوِل رســتوران ها چیــزی  کار می کنــد و بنابرایــن ا
بخوریــد، می توانیــد این جــا بیاییــد. پرس هــای غذاهــای مجارســتانِی ســنت یوپــات پــر 

کســی شــریک شــوید. ــا  ــر اســت آن هــا را ب و پیمــان هســتند و بهت
از محبوب تریــن رســتوران های مجارســتانی منطقــه ی  ِننــی  نانســی  ِننــی:  نانســی   -
بوداســت و مشــتری های پــر و پــا قرصــی بیــن مجارهــا و خارجی هــا دارد. ســاختمان 
و  دارد  راحــت  و  دل نشــین  فضایــی  زمســتان  ســرد  هــوای  تــوی  ننــی  نانســی  چوبــی 

بخوریــد.  غــذا  سرســبزش  باغچــه  ی  تــوی  می توانیــد  هــم  تابســتان ها 
ــا اونکیُســلگالو )سلف ســرویس فرتونــا(: این جــا از سلف ســرویس های ســنتِی  رتون

ُ
- ف

کیــزه و خوش مــزه بخوریــد.  کــه می توانیــد ناهــاری ارزان امــا پا ارزان مجارســتانی اســت 
کاری امتحــان  ــر می خواهیــد ناهــار متــداول مجارهــا را در یــک روز  گ - ُتلــدی ِاتِکــزده: ا

کنیــد، بایــد بــه ایــن غذاخــوری ارزان، کوچــک و جمــع و جــور بیاییــد.

غذاخوری های منطقه ی ِپست 
غذاخوری هــای منطقــه ی پســت بیش تــر و متعددترنــد و غذاهــای غیــر مجارســتانی را 
این جــا راحت تــر پیــدا می کنیــد. رســتوران های ایــن منطقــه ســاده تر و خودمانی تــر از 

ــد.  ــی روزمــره ی مجارهــا نزدیک ان ــه ســبکِ  زندگ ــر ب ــودا هســتند و بیش ت منطقــه ی ب
- فتــال: ایــن رســتوران غذاهــای ســنگین و حجیــِم مجارســتانی را در فتــال )دیس هــای 
کلبــه ی روســتایی  چوبــِی بــزرگ ســنتی( یــا در پاتیل هــای فلــزی بــزرگ ســرو می کنــد و ســه 

کنیــد.  کــه بهتــر اســت از قبــل میــزی بــرای خودتــان رزرو  دارد. یادتــان باشــد 
کــردن   - کارپاتیــا: کارپاتیــا بیــش از یــک قــرن عمــر دارد و جایــی عالــی بــرای امتحــان 
و  دارد  هــم  سرســبز  تــراس  یــک  این جــا  اســت.  مــدرن  تقریبــا  مجارســتانِی  غذاهــای 

لــذت ببریــد.  کولی هــا هــم  از موســیقی اصیــل  می توانیــد موقــع غــذا خــوردن 
یــک  و  اســت  شــهر  رســتوران های  شــیک ترین  از  فرانســوی  رســتوران  ایــن  ِکپیــرو:   -
و  فرانســوی  کاســیک  غذاهــای  می توانیــد  این جــا  دارد.  هــم  میشــلین  ســتاره ی 

کنیــد.  جــان  نــوش  را  گیاهــی  غذاهــای  از  گل چینــی 
کــه  گریــل: این جــا یکــی از معــدود رســتوران های بوداپســت اســت  - اوتســان بار انــد 

کنیــد.  می توانیــد غذاهــای دریایــی خــوب و تــازه ای در آن پیــدا 
- تاِورنــا پیرئــوس ِرمِبتیکــو: در ایــن رســتوران، غذاهــای اصیــل یونانــی را بــا قیمت هایــی 
زنــده ی  اجــرای  از  می توانیــد  شنبه شــب ها  و  جمعه شــب ها  می کنیــد.  پیــدا  منطقــی 

موســیقی یونانــی هــم لــذت ببریــد.
کاری هــا وتندوری هایــی عالــی  - کاماســوترا: تــوی ایــن رســتوران هنــدی، می توانیــد 
بخوریــد و سمبوســه ها و ویندالوهــای این جــا را هــم نبایــد از دســت بدهیــد. این جــا 

گــردن از اغلــِب رســتوران های هنــدی شــهر باالتــر اســت.  یــک ســر و 
خیلی هــا  هرچنــد  دارد،  کشــی  مرا و  اســپانیایی  غذاهــای  رســتوران  ایــن  الحمــرا:   -

اســت.  غذاهایــش  از  کشــی تر  مرا داخلیــش  معمــاری  می گوینــد 
- آرتیچــوکا: آرتیچــوکای دل نشــین فضایــی زیبــا و تراســی روی بــام دارد و هفتــه ی دوم 
ــای  ــد از غذاه ــا می توانی ــد. این ج ــزار می کن ــده برگ ــیقی زن ــای موس ــم برنامه ه ــاه ه ــر م ه

ــد.  ــذت ببری کم نظیــر، ل ــه ای، مخصوصــا پاســتاهای ایتالیایــی  مدیتران
رســتوران های  آن  از  و  انداخته انــد  راه  ســابق  روزنامه نــگاِر  چنــد  را  فیــرکاژ  فیــرکاژ:   -
کــه موقعیــت خوبــی هــم دارد.  مجارســتانِی دل نشــین و دل پذیــر بــا غذاهــای عالــی اســت 

غذا
گذرانده انــد.  ســر  از  را  انقــاب  جــور  یــک  بوداپســت  رســتوران های  ســال ها،  ایــن 
ــعی  ــاال س ــهر ح ــاالی ش ــطح ب ــط و س ــتوران های متوس ــی از رس ــاِر خیل ــپزهای مج سرآش
چــرب  و  ســنگین  غذاهــای  همه پســندتِر  و  به روزتــر  ســبک تر،  نســخه های  می کننــد 
بــا غذاهــای  رســتوران  هــم  کننــد. چندتایــی  اضافــه  بــه منوهایشــان  را  مجارســتانی 
رســتوران های  بــا  مقایســه  در  کــه،  هســتند  بوداپســت  تــوی  نیمه گیاهــی  یــا  گیاهــی 
کم تــری  گوشــِت  و  بیش تــر  ســبز ی جاِت  از  غذاهایشــان  تــوی  مجارســتان،  معمولــِی 
اســتفاده می کننــد. غذاهــای مدیترانــه ای، خاورمیانــه ای، یونانــی، تایلنــدی و چینــی 
کرده انــد و بنابرایــن  کم کــم جــای خودشــان را تــوی رســتوران های بوداپســت بــاز  هــم 

کــردِن غــذای دل خــواه و بــاب طبعتــان خیلــی بــه دردســر نمی افتیــد.  بــرای پیــدا 
گــر دنبــال غذایــی ارزان و خوش مــزه باشــید می توانیــد ســری بــه فست فودفروشــی های  ا
)اونکیُســلگالوها(  قدیمــی  سلف ســرویِس  رســتوران های  ســراغ  یــا  بزنیــد  بین المللــی 
مجارهــا  مانده انــد.  باقــی  آن هــا  از  چندتایــی  بوداپســت   تــوی  االن  البتــه  کــه  برویــد 
بــه آن هــا »ِاتِکــزده«  کــه خودشــان  کوچــک و دل پذیــری هــم دارنــد  غذاخوری هــای 
کافه هــای انگلیســی نیســتند و غذاهــای ســاده   می گوینــد. اتکزده هــا بی شــباهت بــه 
تــوی  پیــدا می کنیــد.  آن هــا  تــوی  فورینــت،   ۱۰۰۰ از  کم تــر  بــا هزینــه ای  را،  و متنوعــی 
کــه  ســال های اخیــر، بوفه هــای غذاهــای چینــی هــم تــوی بوداپســت متــداول شــده اند 
غذاهایــی ارزان، امــا نــه خیلــی اشــتهابرانگیز، دارنــد. در قهوه خانه هــا و چای خانه هــای 
کنــار چــای  کیک هــا و میان وعده هــای ســبک را هــم  بوداپســت معمــوال می توانیــد انــواع 

ــد.  و قهــوه بخوری
بیش تــِر رســتوران های بوداپســت از ســاعت ۱۰ یــا ۱۱ صبــح تــا ۱۱ یــا ۱۲ شــب بــاز هســتند، 
کثــر ۱۰  امــا بهتریــن زمــان شــام خــوردن تــوی ایــن رســتوران ها دور و بــر ســاعت ۹ یــا حدا
گــر هــم می خواهیــد در یــک رســتوران متوســط یــا ســطح بــاال غــذا بخوریــد،  شــب اســت. ا

کنیــد تــا خیالتــان راحــت باشــد.  بهتــر اســت از قبــل میــزی رزرو 
معمــوال هزینــه ی پیش غــذا و غــذا بــا نوشــیدنی بــرای یــک نفــر دور و بــر بیــن ۲۵۰۰ تــا 
گران تــری  ۵۰۰۰ فورینــت تمــام می شــود، هرچنــد می توانیــد رســتوران های ارزان تــر یــا 
کــه انعــام دادن تــوی رســتوران های بوداپســت ضــروری  کنیــد. یادتــان باشــد  هــم پیــدا 
اســت، امــا راه و رســم خــودش را دارد. هیــچ وقــت انعــام را روی میــز نگذاریــد، چــون 
کاری غیرمؤدبانــه حســاب می شــود. در عــوض، موقــع پرداخــت صورت حســاب بگوییــد 
می خواهیــد چه قــدر انعــام بدهیــد. متداول تریــن مقــدار انعــام تــوی رســتوران ها هــم 

بیــن ۱۵ تــا ۲۰ درصــد صورت حســاب اســت. 
گــر می خواهیــد خودتــان غــذا بپزیــد، می توانیــد بــه یکــی از ۲۰ بــازار بــزرگ مــواد غذایــی  ا
کــه البتــه بیش تــِر آن هــا را در منطقــه ی ِپســت پیــدا می کنیــد. ایــن بازارهــا در  شــهر برویــد 
کاری از ۶ یــا ۶: ۳۰ صبــح تــا ۶ عصــر و روزهــای شــنبه هــم تــا ۲ ظهــر بــاز هســتند،  روزهــای 
از مغازه هــا  ایــن بازارهــا خیلــی رونــق ندارنــد و ممکــن اســت بعضــی  امــا دوشــنبه ها 
تعطیــل باشــند. در ســوپرمارکت ها و فروشــگاه های شــبانه روزی هــم همه جــور مــواد 

غذایــی می فروشــند و مشــکلی از ایــن بابــت نخواهیــد داشــت. 
ِفنــی در  بــازار خیابــاِن  بــودا  بــازار مــواد غذایــی در منطقــه ی  بزرگ تریــن و مهم تریــن 
گرفتــه و می توانیــد بــا خــط ۲ متــرو  کنــار مرکــز خریــد مامــوت قــرار  کــه  منطقــه ی ۲ اســت 
ُکتســی ِتــر در منطقــه ی ۸  )ایســتگاِه خیابــان ُمســکوا( بــه آن برویــد. در ِپســت هــم بــازار را
گزینه هــا بــرای خریــد مــواد غذایــی هســتند  و بــازار خیابــاِن ُهلــد در منطقــه ی ۵ بهتریــن 
کــه بــرای رفتــن بــه اولــی بایــد ســوار ترامــوای خــط ۴ یــا ۶ شــوید و بــرای رســیدن بــه دومــی 

هــم اولــی بــا خــط ۳ متــرو بــه خیابــان آرانــی یانــوس برویــد. 

غذاخوری های منطقه ی بودا 
می توانیــد  این جــا  امــا  نرســد،  ِپســت  بــه  رســتوران ها  تعــداد  نظــر  از  بــودا  شــاید 
رمانتیــِک  رســتوران های  از  کنیــد.  پیــدا  دل نشــین  و  خــوب  بســیار  غذاخوری هایــی 
تــوی  را  پایشــان  جــای  کــه  قدیمــی  محله هــای  کافه هــای  تــا  گرفتــه  هیــل  کســل 
کــه بــه جــای  ادبیــات مجارســتان هــم می شــود دیــد. البتــه پیشــنهاد مــا ایــن اســت 
رســتوران های  و  کافه هــا  بــه  ســری  هیــل  کســل  گــران  و  توریســتی  غذاخوری هــای 

بزنیــد.  بــودا  دیگــِر  محله هــای 
غذاخوری هــای  معــدود  از  قدیمــی  و  شــیک  کافه رســتوران  ایــن  پیِیــروت:  کافــه   -
و  رمانتیــک  ظاهــر  بــر  عــاوه  کــه،  اســت  هیــل  کســل  توریســتِی  و  گــران  منطقــه ی 
کارکنانــش هــم بســیار  دل نشــین، غذاهــای خــوب مجارســتانی و بین المللــی هــم دارد و 

خوش برخوردنــد.  
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خرید
کاالهایــی  کیفیــت  کــز خریــد و مغازه هــای رنگارنگــی دارد و معمــوال هــم  بوداپســت مرا
کــِز امــروزی و  کــه می خریــد باالســت. بــرای خریــد می توانیــد بــه بازارهــای ســنتی، مرا
بــاالی شــهر  بوتیک هــای ســطح  در  و  برویــد  بازارچه هــای خیابانــی  یــا  عظیــم خریــد 
هــم همــه ی برندهــای معــروف جهانــی را می بینیــد. ســوغاتی های ســنتی بوداپســت 
گل دوزی هــا و قــاب دوزی ســنتی، ظــروف ســرامیک و ســفال، اســباب بازی ها  شــامل 
و جعبه هــای چوبــِی رنگ شــده، عروســک های ســنتی، انــواع حصیرباف هــا و ظــروف 
چینــی می شــوند و خیلی هــا هــم ترجیــح می دهنــد بعضــی مــواد غذایــی مثــل جگــر غــاز 
گــر اهــل خریــد عتیقه جــات باشــید،  ــو را از این جــا ســوغات ببرنــد. ا و انــواع مربــای زردآل
یــا  )ِپســت(   ۵ منطقــه ی  در  میکســا  فالــک  خیابــان  مغازه هــای  بــه  ســری  می توانیــد 

خیابــان فرانــکل لئــو در منطقــه ی ۲ )بــودا( بزنیــد. 
کــه پایشــان از اواســط دهــه ی ۱۹۹۰ بــه شــهر بــاز شــده  کــز خریــد امــروزی بوداپســت  در مرا
گرفتــه تــا مغازه هــای ســنتی،  کــه بخواهیــد پیــدا می کنیــد، از خشک شــویی  هــر چیــز 
بنابرایــن می شــود  و  برندهــای معــروف،  بوتیک هــای  و  انــواع رســتوران ها، ســینماها 
گــر می خواهیــد بــا حــال و هــوای  تمــام روز را فقــط در یــک مرکــز خریــد بگذرانیــد. امــا ا
بوداپســِت واقعــی آشــنا شــوید، پیشــنهاد می کنیــم بازارهــای هفتگــی دســت فروش ها را 

گشــت بزنیــد.  از دســت ندهیــد و حتمــا چنــد ســاعتی در یکــی از ایــن بازارهــا 
بیش تــِر مغازه هــای خرده فروشــی و فروشــگاه های بوداپســت در روزهــای دوشــنبه تــا 
جمعــه از ۱۰ صبــح تــا ۶ عصــر و شــنبه ها هــم از ۱۰ صبــح تــا ۱ ظهــر بــاز هســتند. تابســتان ها 
کارشــان را تعطیــل  هــم، مخصوصــا در مــاه اوت، بعضــی خرده فروش هــا جمعه هــا زودتــر 

می کننــد. 

کز خرید و فروشگاه های منطقه ی بودا  مرا
 - هانگریکوم 

ــواع  ــد ان ــه می توانی ک ــت  ــل اس کس ــه ی  ــی در منطق ــی عال ــک سوغات فروش ــوم ی هانگریک
کشــور را از آن بخریــد.  صنایــع دســتی مجارســتان و محصــوالت غذایــی ســنتی ایــن 

- ماموت 
کنــار هــم در واقــع دو مرکــز خریــد و ســرگرمی  دو فروشــگاه بــزرگ مامــوت یــک و دو در 
و  تفریحــی  امکانــات  کافه هــا،  از  می توانیــد  خریــد،  بــر  عــاوه  کــه،  هســتند  واقعــی 

کنیــد.  اســتفاده  هــم  آن هــا  ورزشــی  ســالن های 

-  تیمپاُنن 
ــوی ایــن عتیقه فروشــِی نه چنــدان معــروف همه جــور عتیقه جــات پیــدا می کنیــد، امــا  ت
کــه این هــا را ارزان بــه شــما بفروشــند. بــه هــر حــال،  البتــه نبایــد انتظــار داشــته باشــید 

دیــدن ایــن عتیقه فروشــی خالــی از لطــف نیســت. 

- مام پارک 
این جــا بزرگ تریــن مرکــز خریــد جنــوِب بوداســت و ســینمایی بــا ۹ ســالن نمایــش و یــک 

مرکــز تفریحــی هــم دارد. 
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کز خرید و فروشگاه های منطقه ی ِپست  مرا
لک آرت سنتروم 

ُ
- ف

کــه همــه ی ســوغاتی های مجارســتان، از لباس هــای  ُفلــک آرت فروشــگاهی بــزرگ اســت 
گل دوزی شــده، می فروشــد  غ رنگــی و رومیزی هــای  گرفتــه تــا عروســک، تخم مــر ســنتی 

کمــک می کننــد.  کارکنانــش هــم در انتخــاب بــه شــما  و 

- ناِری تاماس 
مشــهورترین  نــاِری،  تامــاس  طراحی شــده ی  لباس هــای  فــروش  اصلــی  مرکــز  این جــا 
طــراح مــد مجــار، اســت و عــاوه بــر فــروش لباس هــای آمــاده، ســفارش دوخــت هــم 

می پذیــرد. 

-  ساموس مارتسیپان 
انــدازه، می توانیــد از این جــا بخریــد  انــواع شــیرینی های مارزیپــان  را، در هــر شــکل و 
بســتنی های  از  یکــی  بــه  هــم  را  خودتــان  کــه  باشــد  یادتــان  امــا  ببریــد.  ســوغات  و 

کنیــد.  مهمــان  بی نظیــرش 

- وست ِاند سیتی سنتر 
کاالیــی دارد و  بــا ۴۰۰ مغــازه همه جــور  ایــن مجتمــع عظیــم خریــد در ِپســِت مرکــزی 
کنیــد.  کــه می خواهیــد یک جــا در وســت اند ســیتی ســنتر پیــدا  می توانیــد هــر چیــزی را 

-  بازار هفتگی سیتی پارک 
ایــن بــازار هفتگــِی بســیار بــزرگ را شــنبه ها و یک شــنبه ها در ســیتی پــارک برگــزار می کننــد 
گــر یک شــنبه بــه  کنیــد. البتــه ا غ تــا جــان آدمــی زاد را می توانیــد این جــا پیــدا  و از شــیر مــر

ایــن بــازار برویــد، فروشــنده های بیش تــری را می بینیــد. 
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- موزه ی تاریخ بوداپست )بوداپستی تورِتِنتی موزئوم( 
مــوزه ی تاریــخ بوداپســت، کــه بــه وار موزئــوم یــا مــوزه ی قلعــه هــم معــروف اســت، ۲۰۰۰ 
گالری هــای ســاختمان ســه طبقــه اش روایــت می کنــد و عمــر خــود  ســال تاریــخ شــهر را در 

ســاختمان مــوزه هــم بــه قــرن پانزدهــم برمی گــردد. 

-  گالری ملی مجارستان 
کــه  ــار هنــری را در چهــار طبقــه جــای داده اســت  ــری مجموعه هــای بزرگــی از آث ایــن  گال
رونــد پیشــرفت و تکامــل هنــر مجارســتان را از قــرن دهــم تــا امــروز نشــان می دهنــد. 
بزرگ تریــن مجموعه هــا شــامل ســنگ نگاری های ســده های میانــه و عصــر رنســانس، 
گوتیــِک  گوتیــک، محراب هــای جناحــِی ســبک  مجســمه های چوبــی و نقاشــی های 
ا ین جــا می توانیــد  رنســانس می شــوند.  اواخــر  و  بــاروک  هنــری دوره ی  آثــار  و  متأخــر 
نقاشــی ها و مجســمه های قرن هــای نوزدهــم و بیســتِم هنرمنــدان مجــار را هــم تماشــا 

کنیــد. 

  کلیسای ماتیاس )ماتیاس تمپلوم( 
کنده کاری هــای ســردِر ورودی جنوبــی، بــه  کلیســا، مثــل  عمــر بخش هایــی از ســاختمان 
کلیســای امــروزی را در اواخــر قــرن  حــدود ۵۰۰ ســال پیــش برمی گــردد، امــا بدنــه ی اصلــی 
کنســرت های ارگ نــوازی  کلیســا  نوزدهــم ســاخته اند. بعضــی  شــب ها هــم تــوی ایــن 

ــزار می کننــد.  برگ

 - دِژ ماهی گیرها )هاالس باستیا( 
کــه  بیش تــر بازدیدکننــدگان بــه دلیــل ظاهــِر نئوگوتیــک دژ عمــرش را بیــش  از آن چــه 
کــه ســاختمان دژ چنــدان قدیمــی نیســت و آن را اوایــل  هســت تخمیــن می زننــد. بــا ایــن 

ــرای تماشــای چشــم انداز بوداپســت بی نظیــر اســت.  قــرن بیســتم ســاخته اند، امــا ب

گل بابا  - مقبره ی 
را  او  مجارهــا  و  اســت  شــانزدهم،  قــرن  عثمانــِی  درویــش  گل بابــا،  مقبــره ی  این جــا 
ــا  ــلمانان، مخصوص ــرای مس ــی ب ــا زیارتگاه گل باب ــره ی  ــد. مقب خ« می نامن ــر گل س ــدر  »پ
کفش هایتــان را دم  مســلمانان ترکیــه، اســت و مثــل همــه ی زیارتگاه هــای اســامی بایــد 
کــه می شــود آن جــا نفســی  کافــه ی دل نشــین هــم هســت  در دربیاوریــد. کنــار مقبــره یــک 

ــد.  ــذت ببری ــان ل ــم انداز اطرافت ــد و از چش کنی ــازه  ت

گردشگری بوداپست جاذبه های تفریحی و 
- منطقه ی بودا 

ســیتادال،  و  هیــل  کســل  این جــا  نیســت،  زیبــا  فقــط  دل نشــین  و  سرســبز  بــودای 
ــخ  ــوزه ی تاری ــی و م ــری مل گال ــل  ــی مث ــهر، و موزه های ــی ش ــای تاریخ ــن جاذبه ه مهم تری

بوداپســت را هــم در خــود جــای داده اســت. 

- کسل هیل 
کیلومتــر طــول و ۱۷۰ متــر ارتفــاع  ــا یــک  ــا وارِهگــی، فاتــی ســنگ آهکــی ب کســل هیــل، ی
کنــار دانــوب اســت. ایــن منطقــه خانــه ی مهم تریــن موزه هــا و یادگارهــای ســده های  در 
گذاشــته  را در فهرســت میــراث جهانــی  نامــش  اســت و یونســکو هــم  میانــه ی شــهر 
کنیــد.  گــردش در بوداپســت را از همین جــا شــروع  اســت. بنابرایــن، پیشــنهاد می کنیــم 
ــش  ــرم، دو بخ گ ــمه های آب  ــا چش ــی ب ــای زیرزمین ــبکه ای از غاره ــته از ش گذش ــا  این ج
کــه در قــرون وســطی منطقــه ای رعیت نشــین بــوده  مهــم دارد: شــهر قدیمــی در شــمال 
کــه در قــرن ســیزدهم این جــا  گرفتــه  کــه درســت در محــل قلعــه ای قــرار  و قصــر ســلطنتی 
کســل هیــل می آییــد،  گــر از ِپســت بــه  ســاخته بودنــد و حــاال دو مــوزه ی مهــم دارد. ا
کــه بــا اتوبوس هــای خــط ۱۶ از دیــک فرنتــس ِتــر بــه دیتــس ِتــر،  ســاده ترین راه ایــن اســت 
درســت بیــن شــهر قدیمــی و قصــر ســلطنتی، بیاییــد. هرچنــد، می توانیــد پیــاده هــم از 
گیورگــی ِتــر، نزدیــک  پــل ِچیــن بگذریــد و بعــد بــا قطارهــای ســیکلو خودتــان را بــه ســنت 

قصــر ســلطنتی، برســانید. 

- هزارتوی قلعه ی بودا )بوداواری البیرینتوس( 
کــه ۱۶ متــر  ایــن هزارتــو )البیرنــت( زنجیــره ای ۱۲۰۰ متــری از غارهــای زیرزمینــی اســت 
گرفته انــد. بلیــت مجموعــه، در مقایســه بــا اســتانداردهای  پایین تــر از ســطح زمیــن قــرار 
ــر زمیــن و زیبایی هــای غارهــا، مخصوصــا  ــران اســت، امــا هــوای خنــک زی بوداپســت، گ

ــرم تابســتان، خاطــره ای خوشــایند برایتــان می ســازند.  گ ــوی روزهــای  ت

- سیتادال  
کــه هرگــز روی جنــگ را ندیــد.  ِگِلــرت اســت  ســیتادال قلعــه ای نظامــی روی تپه هــای 
بودنــد،  کــرده  اشــغال  را  مجارســتان  کــه  اتریــش  ســلطنتی  خانــداِن  هابســبورگ ها، 
ــا بتواننــد در  ســیتادال را بعــد از قیــام مجارهــای در ســال های ۱۸۴۸ و ۱۸۴۹ ســاختند ت
کننــد، امــا وقتــی در ۱۸۵۱ کار ســاخت قلعــه تمــام  درگیری هــای بعــدی از خودشــان دفــاع 

ــز خبــری از جنــگ نشــد.  ــود و هرگ ــرده ب ک شــد، اوضــاع فــرق 
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- پارک میِلناریس 
گذشــته اســت  این جــا از موفق تریــن پروژه هــای نوســازی شــهر بوداپســت در دهه هــای 
کــز خریــد، آب نماهــا، آب گیرهــا و یــک ســالن تئاتــر اســت. تــاالر  و شــامل مجموعــه ای از مرا
گاهــی نمایشــگاه های فرهنگــِی بی نظیــری برگــزار می کنــد.   نمایشــگاهی میلناریــس هــم 

کوینکوم  - موزه ی آ
کوینکــوم را درســت وســط بخش هــای مســکونی و غیرنظامــی باقی مانــده از  مــوزه ی آ
دوره ی امپراتــوری روم ســاخته اند. البتــه بیش تــر مجســمه های بــزرگ و تابوت هــای 

ــارِک مــوزه هســتند.  ــاز پ ســنگی در فضــای ب

کیِسلی  - موزه ی 
کــه در ســال های جنــگ جهانــی  ســاختمان مــوزه یــک صومعــه ی قــرن هجدهمــی اســت 
دوم و قیــام ۱۹۵۶ از آن بــه عنــوان ســربازخانه اســتفاده می کردنــد. مــوزه را بــا ایــن هــدف 
کــه وجــه انســانِی داســتان بوداپســت را از زمــان رهایــی از عثمانی هــا  ــد  کرده ان طراحــی 

کنــد و بــه همیــن دلیــل هــم حــال و هوایــش بــا بیش تــر موزه هــا فــرق دارد.  روایــت 

- منطقه ی ِپست 
بــودا بیش تــر حــال و هوایــی باغ ماننــد دارد و دیدنی هایــش بیش تــر باســتانی و تاریخــی 
هســتند، امــا ِپســت جنگلــی شــهری بــا معمــاری غنــی، موزه هــا ، ســاختمان های عظیــم 
کــه نظیرشــان را در آن ســوی دانــوب پیــدا نمی کنیــد. ِبْلــواُرس،  و بولوارهــای پهــن اســت 
یــا شــهر داخلــی، قلــِب ِپســت اســت و خیلــی از بوتیک هــا و رســتوران های توریست پســند 

را این جــا می بینیــد. 

- کلیسای سنت ایستوان )سنت ایستوان بازیلیکا( 
کلیســا باالخــره  کلیســای جامــع بوداپســت را ســاختند و ایــن  کشــید تــا  نیــم قــرن طــول 
ــود  ــن ب ــا ای کلیس ــاخت  ــد س ــدِن رون ــی ش ــِی طوالن ــت اصل ــه عل ــد. البت ــل ش در ۱۹۰۵ کام
کل ســازه را از  کــرد و مجبــور شــدند  کلیســا را خــراب  کــه طوفانــی در ســال ۱۸۶۸ گنبــد 
گــر بــا ۱۴۶ پلــه یــا  کلیســا نســبتا تاریــک و دل گیــر اســت، امــا ا نــو بســازند. فضــای داخــل 
ــد.  کنی ــا  ــهر را تماش ــره ی ش ــن منظ ــد عالی تری ــد، می توانی ــد بروی گنب ــاالی  ــور ب ــا آسانس ب

- موزه ی قوم شناسی )ِنپرایزی موزئوم( 
ــا آداب و رســوم زندگــی ســنتِی مجارهــا آشــنا شــوید و نمونه هایــی از  این جــا می توانیــد ب
کشــور را ببینیــد. خــود ســاختمان مــوزه  هــم قبــا دیــوان عالــی  خانه هــای دهقانــی ایــن 

مجارســتان بــوده و آن را در ســال ۱۸۹۳ ســاخته اند.

گاز(  رسا
ُ
- پارلمان )ا

ســاختمان  ایــن  اســت.  شــده  کامــل   ۱۹۰۲ ســال  در  مجارســتان  پارلمــان  ســاختمان 
حــدود ۷۰۰ اتــاق دارد، امــا فقــط می توانیــد بــا تــور جنــاح شــمالی ســاختمان از تــاالر 
کنیــد. تــاج ســنت ایســتوان، مهم تریــن قهرمــان  کنگــره بازدیــد  گنبــدی، تــاالر ویــژه و تــاالر 

گنبــدی ایــن ســاختمان نگــه می دارنــد.  ملــِی مجارهــا، را هــم در تــاالر 

- موزه ی ملی مجارستان 
ــار تاریخــی مجارســتان را در خــود جــای داده  مــوزه ی ملــی مهم تریــن مجموعه هــای آث
اســت و ســاختمان بــزرگ و نئوکاســیک مــوزه را هــم در ســال ۱۸۴۷ ســاخته اند. این جــا 
کشــور در قــرن نهــم تــا  می توانیــد بــا تاریــخ مجارســتان، از رســیدن مهاجــراِن آوار بــه ایــن 

رویدادهــای قــرن بیســتم، آشــنا شــوید.

پراهاز( 
ُ
- خانه ی اپرای دولتی مجارستان )ا

نــو  رنســانِس  ســبک  بــه   ۱۸۸۴ ســال  در  را  مجارســتان  اپــرای  خانــه ی  ســاختمان 
کامــل وقــت بگذاریــد،  کنســرت یــا اپــرای  گــر نمی توانیــد بــرای شــنیدِن یــک  ســاخته اند. ا
ــه معمــوال شــامل یــک برنامــه ی مختصــر  ک کنیــد  می توانیــد از تورهــای مــوزه اســتفاده 
از  می توانیــد  هــم  را  اپراهــا  و  کنســرت ها  بلیــت  می شــوند.  هــم  موســیقی  اجــرای 

فروشــگاهی در ضلــع شــرقی ســاختمان در خیابــان هایــوس بخریــد. 

- موزه ی هنرهای زیبا )ِسپموِوِستی موزئوم( 
ــل  ــِی اوای ــاختمان قدیم ــن س ــهر را در ای ــی ش ــای خارج گران به ــری  ــار هن ــه ی آث مجموع
هلنــدی،  نقاشــان  اثــر  هــزاران  می توانیــد  این جــا  می دهنــد.  نمایــش  بیســتم  قــرن 
ــه قرن هــای  ــه تاریخشــان ب ک ــی، فرانســوی و بریتانیایــی را  اســپانیایی، ایتالیایــی، آلمان

کنیــد. ســیزدهم تــا هجدهــم برمی گــردد تماشــا 
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