
От край до край Унгария 
обходих.
Лицето ѝ, душата ѝ видях.
Не бях сред чуждия народ 
безрода:
сродих се с него, щом го опознах.

От житото миришеше на задух,

избиваше по маковете кръв.

Като у Чонтвари - лениво стадо,

под мост деца по пладне хвърлят 
стръв.

И В А Н К А П А В Л О В А

Безкрай. Олющени, петнисти 
къщи.
Море от слънчогледови слънца.
През вековете ли назад се 
връщам,
или животът има сто лица?



Будапеща представлява 
възхитителна гледка, както е 

застанала на двата бряга на река 
Дунав, обединила селищата Буда и 

Пеща в едно - днешната столица 
на Унгария. 



Тази великолепна сграда е седалището на 
Народното събрание на Унгария. 



Удивителната неоготическа сграда е построена 
през 1902 г. и е една от най-старите 
законодателни структури в Европа. 



Рибарският бастион или Рибарските кули в 
Будапеща са архитектурен комплекс от кули и 
галерии и са една от най-известните 
забележителности в Будапеща. 



Неокласическата сграда, в която се помещава в 
момента музеят, е построена между 1837 – 1847г. от 
архитекта Михали Полак. 



Великолепната неоренесансова базилика е посветена на 
първия крал на Унгария - Стефан I. 



Неговата мумифицирана дясна ръка се пази в 
мощехранителница на базиликата. Високият й 96 м 
купол може да бъде видян почти от всяка точка на 
града. 



Замъкът Буда е перлата в короната от 
забележителности във величествения град 
Будапеща. 



Площадът на героите е един от основните площади в 
Будапеща и сред най-големите в Унгария, който е с 
огромно историческо и политическо значение.



Замъкът Вайдахуняд е разположен в Градския парк 
на Будапеща. 



Построен е през 1896 г., като целта на дизайна му е да 
пресъздаде архитектурата на няколко ключови 
сгради от различните части на Унгария.



С названието на верижния мост е увековечено името на 
граф Ищван (Стефан) Сечени, по чиято инициатива той е 
построен. Той е бил първата постоянна връзка през река 
Дунав, която е открита през есента на 1849 година. 



През XI век първият крал на Унгария Ищван 
издигнал на това място храм в чест на Дева Мария.



Според унгарския писател 
Ищван Йоркен унгарската 
литература е като 
диамант, изключително 
красив и скъп, но когато 
някой реши да го покаже и 
извади от джоба си, 
диамантът в миг се 
изпарява и никой не може 
да види красотата му.



Лас́ло Не́мет ( 1901 — 1975 ) - унгарски прозаик, 
драматург, публицист.





Ищван Йоркен (1912 – 1979) - унгарски писател -
сатирик.



Милан Фющ (1888 – 1967) - унгарски писател, поет и 
драматург (експресионист). 



Йожеф Дарваш (1912 - 1973) -
унгарски писател, политик и общественик. 



Магда Сабо (1907 – 1917) - унгарска писателка. Пише 
новели, драми, есета, мемоари и поезия.



Имре Кертес (1929 – 2016) е унгарски писател. 
Нобелов лауреат за литература през 2002 година.





На няколко места в Будапеща(Унгарски 
национален музей, Национална галерия на 
Унгария, Музей на изящните изкуства) могат да 
се видят произведения на изящното изкуство, 
представящи творчеството и стиловете 
както на унгарски майстори, така и 
представители на европейската култура.



Ми́хай Му́нкачи (1844—1900) е унгарски художник,
майстор на портретната живопис.



Ищван Чок (1865 – 1961) представител на 
Импресионизма.



Ищван Шандорфи (1948-2007) 
е унгарски художник, представител на 
хиперреализма. 



Маргит Ковач (1902-1977) е 
известна унгарска скулпторка и керамичка. 



Ерньо Рубик (роден през 1944 г.) 
е унгарски изобретател, скулптор и професор 
по архитектура. 



Ако посетите Унгария, не пропускайте да 
погледнете концертните афиши и с малко 
повече късмет, може да успеете да се 
насладите на музиката и изпълненията на 
представените видни унгарски композитори и 
музиканти. Унгария е дала на света едни от 
най-великите композитори и музиканти на XIX
и XX в.

















Унгария оказва забележително влияние върху 
киноиндустрията в Европа и в света през XX 
век. Сред известните унгарски кинодейци се 
открояват имената на Ищван Сабо, Бела Тар, 
Золтан Фабри, Миклош Янчо, Марта Месарош, 
Петер Бачо, Андраш Ковач, Карой Мак, Илдико 
Енеди и др. Уилям Фокс (основател на «Fox 
studios») и Адолф Цукор (основател 
на «Paramount Pictures») имат унгарски 
произход.



„Чучулигата” – режисьор Ласло Раноди, Златна 
палмова клонка в Кан /1964 г./

„Десет хиляди дни” – режисьор Ференц Коша, 
награда за най-добър режисьор в Кан /1967 г./

„Любов” – режисьор Карой Мак, награда на жюрито 
в Кан /1971 г./

"Третият опит" - режисьор Петер Бачо, голямата 
награда на кинофестивала в Сан Ремо /1974 г/ 



„Доверие” – режисьор Ищван Сабо, Сребърна мечка 
на кинофестивала в Берлин /1980 г./

„Мефисто” - режисьор Ищван Сабо, Оскар за най-
добър чуждестранен филм /1982 г./

„Полковник Редл” - режисьор Ищван Сабо, награда 
за най-добър чуждестранен филм на Британската 
академия за филмово и телевизионно изкуство 
/1986 г./



„Временен рай” – режисьор Андраш Ковач, 
Сребърен приз на Московския кинофестивал /1981 
г./

„Място за самота” – режисьори Бела Тар и Агнеш 
Храницки, „Сребърна мечка” на Берлинале 2011

"За тялото и душата" – режисьор Илдико Енеди,  
"Златна мечка" на Берлинале 2017





Науката в Унгария активно се развива от XIX век. В 
началото на XXI век крупен научен център се явява 
Будапеща, където са разположени най-големите 
научни учреждения: Унгарската академия на 
науките и Академията за литература и изкуства. 





1904 г. Филип Ленард – Физика



1914 г. Роберт Баран – Медицина



1925 г. Рихард Зигмонди– Химия



1937 г. Алберт Сент-Дьорди –
Медицина



1943 г. Дьорд Хевеши – Химия



1961 г. Йеньо Вигнер– Физика







1986 г. Янош Полани – Химия

1994 г. Дьорд Ола – Химия

1994 г. Янош Харшани – Икономика





Унгария заема 3-то място сред най-
успешните спортни държави в света. 
Унгарските спортисти са завоювали до сега 
265 медала от олимпийски игри. Сред 20-те 
спорта на унгарската държава най-успешни 
са водната топка, плуването, шахматът, 
боксът, гребането,  футболът и 
фехтовката, а най-известният спортист е 
капитанът на националния отбор по футбол 
Ференц Пушкаш. 



Ласло Пап – трикратен 
олимпийски шампион по бокс.



Жужа Полгар – световна 
шампионка по шахмат.



Юдит Полгар – блестяща 
шахматистка, притежаваща 
шахматен „Оскар” за 1988 г.



Карой Такач – двукратен 
олимпийски шампион по стрелба.



Виктор Барна – носител на 22 
златни медала от световни 
шампионати по тенис на маса. 



Аладар Геревич – седемкратен 
олимпийски шампион по 
фехтовка /сабя/.



Рудолф Карпати – шесткратен 
олимпийски шампион по 
фехтовка.



Легендарният отбор по футбол
от 50-те години – втори на 
световното първенство  през 1954 г.



Пистата Хунгароринг е част от календара 
на Формула 1 от 1986 г. Това е първата писта 
в Източна Европа, на която се провежда кръг 
от шампионата, още по-времето 
на Студената война. Намира се на около 20 км 
от Будапеща. Дължината ѝ е 4381 метра. 
Отличава се с многото си завои и ниската, 
за Формула 1, средна скорост. Това от своя 
страна прави изпреварванията изключително 
трудни по време на състезание.




