
. است بوداپست آن پایتخت که بوده مرکزی اروپای در کشوری( Magyarország: مجاری به) هانگری یا َمجارستان

 آن رسمی زبان دارد، جمعیت نفر هزار ۸۸۹ و میلیون ۰ حدود در کشور این. است مربع کیلومتر ۰۳۹۳۹ آن مساحت

 نفر هزار ۰۴۹ میلیون یک با بوداپست کشور این شهر ترینپرجمعیت و پایتخت. است فورینت آن پول واحد و مجاری

 .است جمعیت

 

 مجاری زبان. هستند( کولی) روما درصد ۳ و نامشخص، درصد ۴۴ تبار،مجاری کشور این مردم از درصد ۸۴ حدود در

 .است اروپا قاره در هندواروپایی غیر زبان پرگویشورترین

 و فنالندی هایزبان با مجاری و گیرندمی سرچشمه اورال هایکوه از که است واوگریفین خانواده از مجاری زبان

 .است خویشاوند استونیایی

 هزار سال در اول استفن یعنی او نوه فرزند. شد نهاده آرپاد شاهزاده توسط میالدی نهم سده اواخر در مجارستان هایپایه

 دوازدهم سده در مجارستان. پذیرفت مجارستان رسمی دین عنوان به را مسیحیت و نشست پادشاهی تخت بر میالدی

 در سال ۴۴۸ یعنی ۴۹۰۰ تا ۴۴۴۴ از مجارستان از هاییبخش. آمدمی شماربه زمان آن غرب جهان در متوسط قدرتی

 اهیپادش از ایعمده بخش سپس و گرفت قرار هابسبورگ فرمان تحت بعدها مجارستان. گرفت قرار عثمانی سلطه زیر

 .داد تشکیل را مجارستان-اتریش

 کشور یک عنوان به امروزه و شد دموکراتیک پارلمانی جمهوری به تبدیل ۴۰۸۰ اکتبر ۳۳ تاریخ در مجارستان

 را گردشگر میلیون ۴۹٫۳ میالدی ۳۹۴۴ سال در و است توریستی کشورهای از مجارستان. شودمی شناخته یافتهتوسعه

 تیکمونیس کشورهای از دیگری شمار با همراه اروپا، شرق کمونیستی سابق کشورهای از مجارستان،.کرد جلب خود به

 .شد پذیرفته اروپا اتحادیه عضویت به ۳۹۹۴ سال در مالت جزیره و قبرس همچنین و سابق

 آن در .شدند کشته مجارستان در یهودی هزار ششصد به نزدیک هولوکاست، جریان در و دوم جهانی جنگ طول در

 .بود متحد نازی آلمان با مجارستان، وقت دولت زمان

 ۰۹. ستا مجارستان اروپا اتحادیه ستیزیهودی کشور شدیدترین اروپا اتحادیه اساسی حقوق آژانس نتایج برطبق امروزه،

 .شودمی حمله موردها بسیاری در و حرمتیبی و توهین آنها به که اندکرده اعالم کشور این یهودیان درصد

 را مجارستان صادرات از نیمی. است رسیده برداریبهره به و شده شناسایی کشور، این در غنی بسیار بوکسیت عادن

 .دهندمی تشکیل صنعتی ماشینهای و غالت و مهندسی ابزار کشاورزی، آالت ماشین

 تشکیل مجارها از کشور جمعیت ۸۸۸. است( ۴۰۰۴ متحد ملل سازمان) نفر ۴۹،۳۴۳،۸۸۳ بر بالغ مجارستان جمعیت

. تندهس هاکولی از زیادی نسبتا   شمار و ها،آلمان ها،کرواسی صربها، ها،رومانیایی کشور این ساکن هایتیره دیگر و شده

 مجارستان رسمی زبان .هستند دارا را اورالی اقوام هایژن از درصد ۴۳ فقط مجارها که است داده نشان ژنتیکی مطالعات

 هستند پروتستان ۳۴۸ و کاتولیک مسیحی مردم ۰۹۸. است مجاری

 مجارستانی زبان به( کشور جمعیت از ۰۰٫۹۸ معادل) مجارستان جمعیت از نفر ۰،۸۰۹،۳۳۳ ،۳۹۴۴ سال آمار طبق

 ۹۸،۴۴۸ و کنندمی استفاده اول زبان عنوان به زبان این از( ۰۹۸ معادل) نفر ۰،۸۳۰،۸۰۴ بین این از که کنندمی صحبت

 است دومشان زبان نفر


