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מפות: דני שפירו

אף שהמחברים, ספקי תוכן אחרים, דורלינג קינדרסלי ושטיינהרט 
שרב נהגו בהקפדה סבירה בהכנת ספר זה, אין הם ערבים 

לנכונותו או לשלמותו של המידע בספר, ואין הם מקבלים על 
עצמם, במידת האפשר, כל חבות הנובעת מהשימוש בו.

אזהרה ובקשה
דברים משתנים, מחירים עולים, לוחות זמנים מוחלפים, מקומות 
טובים מידרדרים, ומקומות גרועים פושטים את הרגל - דבר אינו 
נשאר כשהיה. אם יש בידיכם עדכונים למידע המופיע במדריך 

זה, אנא כתבו אל: שטיינהרט שרב מוציאים לאור, ת.ד 8333, 
אזה"ת ספיר, נתניה 4250519, או צרו קשר באמצעות האתר 

שלנו בכתובת haolam.co.il. מטיילים שישלחו לנו עדכונים, 
יקבלו שובר הנחה לרכישת מדריכים ומפות בהוצאתנו.

מפות למטיילים בבודפשט
מידע על מפות למטיילים בבודפשט תמצאו באתר העולם, בכתובת 
haolam.co.il. באתר תוכלו להזמין מגוון עצום של מדריכי טיולים 

ומפות לבודפשט וליעדים אחרים בעולם.

תמונת השער: גשר השלשלאות, ארמון גרישם 
ובזיליקת אישֶטָבן הקדוש לעת שקיעה



מפת רחובות מאוירת: העיר העתיקה
העיר העתיקה בּבּוָדה היא מעין ברומטר המתעד את האקלים המשתנה בהונגריה. היא 
התפתחה מצפון לארמון המלוכה, החל מהמאה ה־13, ופרחה בימי שלטונם של מלכים 

כמו סיגיסמּונד, וסוחרים גרמניים עשירים פתחו חנויות ברחוב האדונים )אּורי אּוָצה(, כדי 
לספק סחורות לחצר המלוכה. לימים החריבו התורכים את האזור, ואחריהם גם אלו 

שגירשו אותם, צבא ‘הליגה הקדושה' של הנוצרים באירופה. העיר נבנתה מחדש אחרי 
מלחמת העולם השנייה, אך פה ושם תוכלו להציץ בשרידים מקוריים מימי־הביניים 

ברחובות ובכיכרות מרוצפי האבן.

9 כיכר השילוש 
הקדוש

ב־1713, לאחר ששככה 
מגיפת הדבר, הוצב 
בכיכר עמוד המייצג 
את השילוש הקדוש.

q . כנסיית מתיאש
הכנסייה בנויה על יסודות קדומים, 

אך מה שתראו כאן היום הוא 
ברובו שחזור ניאו־גותי מ־-1874

1896. האכסדרה הציורית שבחזית 
הדרומית מסתירה את השער 
הגותי המקורי מהמאה ה־14.

בארכיון הלאומי למסמכים 
היסטוריים, ששוכן בבניין 

ניאו־רומאנסקי, יש מוצגים 
שהובאו לּבּוָדה ב־1785 מבירת 

הונגריה לשעבר, ּברטיסלבה.

t טאנצ'יץ' מיהאי אּוָצה
בימי־הביניים התגוררו ברחוב יהודים. 

במוזיאון שבבית מס' 26 - שהיה בעבר 
בית־כנסת - מוצגים היום ממצאים 

כגון מצבות.

a . רחוב האדונים
הבתים באּורי אּוָצה בנויים על 

יסודות מימי־הביניים, ובעבר 
התגוררו בהם בני אצולה וסוחרים. 

רבים מקושטים בסגנון גותי, ויש 
בהם גם חצרות פנימיות שלוות.

i כנסיית מרים המגדלית
המגדל הבארוקי המשוחזר הוא 

השריד היחידי מהכנסייה מהמאה 
השלוש־עשרה, שבה הוכתר הקיסר 

פרנץ הראשון למלך הונגריה 
ב־1792.

פסל של אישֶטָבן הקדוש, 
ראשון המלכים המוכתרים 

של הונגריה )ראו עמ' 24-5(, 
שהוצב כאן ב־1906. הבסיס 

מקושט בתבליט המתאר 
סצינות מחיי המלך.

מצפון לרובע 
המצודה

רובע 
המצודה

גבעת ֶגֶלרט 
וטֹוּבאן

מקרא
מסלול מומלץ

8 מוזיאון בית־המרקחת 
'עיט הזהב'

במאה ה־18 החליף בית־מרקחת 
את הבית מימי־הביניים, וכיום זה 

מוזיאון.

w מצודת הדייגים
את המבנה הייחודי בנה פריֶדש 

שּוֶלק ב־1895, ולמרות שמו מעולם 
לא שימש מעוז הגנה. למעשה, 

זו נקודת תצפית. המגדלים 
החרוטיים מסמלים את האוהלים 

של שבטי המדיארים הקדומים.

חומת הגנה
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אזור וארֹושליֶגט

מוזיאונים
1 מוזיאון בית־האימה
2 מוזיאון פרנץ ליסט

4 מוזיאון זֹולטאן קֹודאי
6 מוזיאון הדואר

6 מוזיאון ֶזלניק אישטבן לזהב 
מדרום־מזרח אסיה

9 גלריית מּוצ'ארנֹוק לאמנות
0 המוזיאון לאמנויות היפות 

עמ' 150-51

פארק וגן־חיות
w גן־החיות

רחובות ואנדרטה
5 וארֹושליֶגטי פאסֹור

הפארק העירוני )Városliget( היה פעם אזור ביצתי, ששימש בעיקר פארק ציד 
מלכותי. ליאופולד הראשון העניק את השטח לעיר ֶּפשט, אבל רק באמצע 

המאה ה־18, בימי שלטונה של מריה תרזה, נוקז האזור, וניטעה בו צמחייה. 
הפארק בצורתו הנוכחית תוכנן בשלהי המאה ה־19 בסגנון אנגלי חופשי, על־פי 

צו האופנה של אותם ימים. וארֹושליֶגט נבחר גם לאתר המרכזי של חגיגות 
המילניום ב־1896 )ראו עמ' 146(, לכבוד אלף שנה לכיבוש האזור בידי 

המדיארים. החגיגות כללו בין השאר גם בנייה נרחבת - כולל המוזיאון לאמנויות 
היפות, מצודת ואיָדהּוניַאד והאנדרטה המרשימה בכיכר הגיבורים.

אחת הבריכות החיצוניות במרחצאות ֵסייֶצ'ני

מסעדות 
ראו עמ' 204-205

Bagolyvár Étterem  1
Bock Bisztró  2

Ecocafe  3
Grundel Étterem  4

Haxen Király Étterem  5
 Himalaya Nepáli  6

Étterem
Kogart Étterem  7

Millennium da Pippo  8
Montenegrói Gurman  9

Napfényes Étterem  10
Olimpia Étterem  11

Paprika Vendéglő  12
La Perle Noire  13

Platán Étterem  14
Rákóczi Grillház  15

Regős Vendéglő  16
Robinson  17

 Széchenyi  18
Kertvendéglő

Zeller Bistro  19

ראו גם מפת רחובות 5, 
6, 7 ו־8
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כל האתרים
8 אנדרטת המילניום

r ֶהרמיָנה אּוָצה

מבנים היסטוריים
3 האקדמיה לאמנויות היפות

q מצודת ואיָדהּוניַאד
e מרחצאות ֵסייֶצ'ני

t תיאטרון ֶארֶקל

 מקרא סמלים
ראו קפל הכריכה האחורית
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1 המוזיאון לתולדות 

בודפשט

 )B4 9( C1 3 מפה Szent György tér 2
 ,16A ,16 ,5 @ 061-487-88-00 'טל
116, 178 פתוח מרץ-אוקטובר: ג'-א' 
10:00-18:00, נובמבר-פברואר: ג'-א' 

btm.hu ∑ 7 & 10:00-16:00

מאז איחודה של העיר ב־1873, 
קובצו יחדיו חפצי־אמנות עתיקים 
הקשורים לתולדות הבירה. רבים 

מהם מוצגים היום במוזיאון 
המצודה )Vármúzeum(שבמוזיאון 

 Budapesti( לתולדות בודפשט
.)Történeti Múzeum

בעת הבנייה מחדש לאחר מלחמת 
העולם השנייה, נחשפו בחפירות 

כמה אולמות מימי־הביניים, 
באגף הדרומי )אגף E( של ארמון 

המלוכה. אלה מספקים הצצה 
אל אופיה של המצודה הקדומה, 

כשמסביבה הבניין המשוחזר 
מימי שושלת הבסבורג.

אולמות אלה כוללים בין השאר 
תא מאסר זעיר וקפלה, ושוחזרו 

במרתף הארמון. כיום מוצגת 
בהם תערוכה - ארמון המלוכה 

בּבּוָדה של ימי־הביניים - ובה 
כלי־נשק, חותמות, אריחים 

ושאר חפצים אותנטיים.
המוצגים בקומת הקרקע ובקומה 

הראשונה של מוזיאון המצודה 
מתחקים אחר תולדות המצודה 

של ּבּוָדה מ־1686 ועד ימינו. 
בקומת הקרקע תוכלו לראות 

גם כמה פסלים גותיים מארמון 
המלוכה, ושטיח־קיר המקושט 

מהמאות ה־14-15 המעוטר בסמל 
האצולה של הונגריה ואנז'ו. 

בקומה הראשונה מוצגת תערוכה 
קבועה בשם “בודפשט - אור וצל: 

אלף שנות היסטוריה בבירה". 
במסגרתה תתחקו אחר תולדות 

הבירה, מימי היישוב הרומי 
אקווינקּום )ראו עמ' 166-167( 

ועד מהפכת 1989 )ראו עמ' 36(.

F של ארמון המלוכה, שנבנה 
בשנים 1890-1902 לפי תכנונם 
של ָאלאיֹוש האּוסמן ומיקלֹוש 

יּבל )ראו עמ' 123(. בעבר, היתה 
 Országos Széchényi( הספרייה

Könyvtár( חלק מהמוזיאון 
הלאומי של הונגריה )ראו עמ' 

134-137(. עם אוצרות הספרייה 
היקרים ביותר נמנים 35 כרכים 

מביבליוטקה קֹורבינּוס, אוסף 
של ספרים ושל כתבי־יד עתיקים 

שהיו שייכים בעבר למלך מתיאש 
קֹורבינּוס )ראו עמ' 26-27(. 

חשוב לא פחות התיעוד הקדום 
ביותר של השפה ההונגרית, עוד 
מתחילת המאה השלוש־עשרה. 
את הספרייה ייסד ב־1802 הרוזן 

ֶפֶרנץ ֵסייֶצ'ני, שהוריש לה 15,000 
ספרים ועוד 2000 כתבי־יד; כיום 
כולל האוסף מעל תשעה מיליון 

פריטים. בספרייה מתקיימים 
תערוכות ואירועים ששואבים 

השראה מהאוסף העשיר.

3 מזרקת מתיאש

 ,5 @ )B3 9( C5 1 ארמון המלוכה מפה
18 v 178 ,116 ,16A ,16

 )Mátyás Kút( את המזרקה
המפוארת, בחצר הצפון־מערבית 

 A של ארמון המלוכה )בין אגף
לאגף C(, תכנן ב־1904 ָאלאיֹוש 
שטרֹוְּבל. הפסל מוקדש לגדול 

מלכי הרנסאנס של הונגריה, 
מתיאש קֹורבינּוס, שסביבו נקשרו 
אגדות פופולריות ומעשיות רבות.

העיצוב הרומנטי של פסלי 
הארד מבוסס על בלדה מהמאה 

ה־19, מאת המשורר מיהאי 
וֹורֹושמארטי. על־פי הסיפור יצא 

המלך מתיאש למסע ציד, ובו פגש 
כפרייה יפהפייה בשם אילֹונָקה, 
שהתאהבה בו. במזרקה מתואר 

המלך מתיאש כשהוא מחופש 
לצייד ומציג לראווה את הציד 
שלו. הוא מלווה ברב הציידים 
שלו ובכמה כלבי ציד )בחלק 

המרכזי של המזרקה(. מתחת 
לעמודים שמשמאל יושב ָגֶלאֹוטֹו 

מארצֹו, משורר חצר איטלקי, 
ומתחת לעמודים שמימין תוכלו 

לראות את אילֹונָקה הצעירה.
כיאה למוניטין הרומנטיים של 

המלך מתיאש, צמחה סביב 
הפסל מסורת חדשה. אם גם 
אתם רוצים לחזור לבודפשט, 

השליכו כמה מטבעות למזרקה 
ותבטיחו את חזרתכם.

4 הגלריה הלאומית 

של הונגריה

ראו עמ' 78-81

6 ארמון שאנדֹור

 9( C5 1 מפה Szent György tér 1-3
16A ,16 @ )A3, 116 סגור לקהל 

kem.hu ∑ הרחב

ליד התחנה העליונה של רכבת 
הכבלים ניצב ארמון ניאו־קלאסי 

מפואר )Sándor Palota(. את 
הארמון הזמין ב־1806 הרוזן 
וינסנט שאנדֹור מהאדריכלים 

מיהאי ּפֹולאק ויוהאן אמאן.
התבליטים שמקשטים את הבניין 

הם פרי יצירתם של ריכארד 
טֹורֹוק, של מיקלֹוש ֶמלֹוקֹו ושל 

טאמאש קֹורֹוֶשני. הקישוטים 
בחזית המערבית מתארים את 
אלי יוון על האולימפוס. בחזית 

הדרומית תוכלו להתרשם 
מתבליט של הרוזן שאנדֹור, 

שזוכה לתואר אבירות, ובחזית 
הצפונית יש פסל מ־1934 

של גיאורגיוס הקדוש מאת 
ז'יגמֹונד קישפאלּודי שטרֹוְּבל.

ארמון שאנדֹור היה מעונו הרשמי 
של ראש הממשלה בשנים 
1867-1944, אז ניזוק קשות 

במלחמת העולם השנייה. הבניין 

שוחזר לחלוטין, וכיום הוא משמש 
מעונו הרשמי של נשיא הונגריה.

רצפת מאיֹוליָקה בסגנון הרנסאנס )מהמאה ה־15( נתגלתה בחפירות שנערכו על גבעת 
המצודה ומוצגת היום במוזיאון לתולדות בודפשט

סמל אצולה על שער האריות, בחצר של 
ארמון המלוכה

חזיתו המערבית של ארמון שאנדֹור הניאו־קלאסי

2 הספרייה הלאומית 

ֵסייֶצ'ני

 )B4 9( C1 3 מפה Szent György tér 6
 ,16A ,16 ,5 @ 061-224-37-00 'טל
116, 178 פתוח ג'-שבת 9:00-20:00 

oszk.hu ∑

אוסף מרהיב שכולל ספרים, 
כתבי־יד, תחריטים, מפות, כרזות, 

תצלומים ותווים שוכן באגף 

7 תיאטרון החצר 

של ּבּוָדה

 )A3 9( C5 3 מפה Színház utca 1-3
טל' 061-201-44-07 או 375-86-49 
@ 16A ,16, 116 קופת הכרטיסים 

פתוח ב'-ש' 13:00-18:00 
nemzetitancszinhaz.hu ∑

 )Várszínház( במקום זה ממש
עמדו בעבר בניינים שונים 

ומשונים. במאה ה־13 ניצבה כאן 
כנסיית יוחנן המבשר, שייסד 

המלך ֶּבָלה הרביעי. בימי הכיבוש 
העות'מני היה כאן מסגד, 

וב־1686 הוא נהרס בידי הכוחות 
הנוצריים שכבשו את העיר. 
ב־1725 בנה במקום המסדר 

הכרמליטי כנסייה חדשה, בסגנון 
הבארוק - וזו הוסבה לתיאטרון 

ב־1768, בימי שלטונו של הקיסר 
יוזף השני. פרקש ֶקמֶּפֶלן, 

אדריכל הונגרי מפורסם, הוסיף 
לבניין חזית בסגנון הרוקוקו, 
וכן מושבים ל־1200 צופים. 
המחזות הראשונים הועלו 

בגרמנית, ורק ב־1790 הועלו 
ההפקות הראשונות בהונגרית. 

הקונצרט שניגן כאן בטהובן 
ב־1800 מונצח בלוחית זיכרון.

הבניין ניזוק במלחמת 
העולם השנייה ושוחזר 

ב־1978. כיום מתארח כאן 
תיאטרון המחול הלאומי 

.)Nemzeti Táncszínház(

החזית הבארוקית המקורית של ארמון 
ּבֹוִטיָאני בכיכר המצעדים

5 כיכר המצעדים

116. ,16A ,16 @ )A3 9( B5 1 מפה

דיס ֶטר )Dísz Tér( נקראת ע"ש 
המצעדים הצבאיים שנערכו כאן 

במאה ה־19. בקצה הצפוני של 
הכיכר ניצבת אנדרטת הֹונֶבד 

)Honvéd Monument(, שבנה 
ב־1893 גיאורג זאָלה לזכר 

הנופלים בימי המרד באוסטרים 
ב־1848 וכיבושה מחדש של ּבּוָדה.

את בית מס' 3 בנה יוֶז'ף גיְשל 
ב־1743-1748. הארמון בן 

שתי הקומות בסגנון הבארוק 
שימש ביתה של משפחת 

ּבֹוִטיָאני עד 1945. הבניין 
אמנם שופץ לעתים קרובות, 

אך החזית נותרה כשהיתה.
בכמה מהבתים בכיכר המצעדים 

משובצים מאפיינים מימי־
הביניים: למשל בבית מס' 4-5, 

או בבית מס' 11, שבנה ֶוֶנריֹו 
ֶצ'ֶרזֹוָלה. בראשון יש חלונות 

גומחה מהמאה ה־13.

כתב־היד המאויר Corviniani, בספרייה 
הלאומית ֵסייֶצ'ני

| בודפשט בחלוקה לאזורים   7677  |  רובע המצודה 

1

2

דמויות של קדושים 
מקשטות את דוכן 

המטיף

125013501450155016501750185019502050

1255 המלך ֶּבָלה הרביעי 
מייסד את הכנסייה המקורית 
בעקבות הפלישה המונגולית

1309 הכתרתו של המלך 
שארל רֹוֶּבר לבית אנז'ּו

1370 תחילת 
בניית הכנסייה 

בימי שלטונו של 
לואי הגדול מאנז'ּו

1476 חתונתם של המלך מתיאש 
וּביאטריצה מאראגון )הידועה 
גם בשם ּביָאטריֶצ'ה מנאפולי(

1470 מגדל מתיאש 
נבנה מחדש, לאחר 

קריסתו ב־1384

1526 הקתדרלה נשרפת 
בפלישה הראשונה של הטורקים

1541 הטורקים מסבים 
את הכנסייה למסגד

1686 לאחר שחרורה 
של ּבּוָדה משפצים 

הישועים את הכנסייה 
2004-2014 בסגנון הבארוק

השלמת הבנייה

1896 פריֶדש שּוֶלק משלים 
את שחזורה של הכנסייה 

בסגנון הניאו־גותי

1945 הכנסייה נפגעת קשות בהפגזות 
של הצבאות הגרמני והרוסי

1970 גימורים 
אחרונים בתוכנית 

הבנייה־מחדש 
לאחר מלחמת 
העולם השנייה

. שער מריה
העלייה לשמיים של מריה הקדושה 

מתוארת כאן בגילוף אבן מרהיב 
ביופיו מהתקופה הגותית, היפה מסוגו 

בהונגריה. פריֶדש שּוֶלק שחזר את 
השער מהשרידים המעטים שנותרו.

. קברם של המלך ֶּבָלה 
השלישי ושל אן ֶדה שאִטיֹון

עצמותיהם של בני הזוג 
המלכותיים הועברו ב־1860 

לכנסיית מתיאש מהקתדרלה 
של ֶסֶקשֶפֶהרבאר. הם טמונים 

בקפלת השילוש הקדוש, 
מתחת לחופת אבן מגולפת.

השער הראשי
מעל הקשת שבשער המערבי 
מתנוסס תבליט מהמאה ה־19 

של המדונה והילד, בין צמד 
מלאכים. התבליט עשוי 

קרמיקה המיוצרת במפעל 
ז'ֹולנֹוי שבֶּפץ' )ראו עמ' 58(.

במאות ה־13-15 עמדה במקום זה ממש כנסיית הקהילה ע"ש גבירתנו. כמה מהמאפיינים 
האדריכליים בכנסייה הם שריד לתקופת שלטונו של סיגיסמּונד מלוקסמבורג, אבל שמה של 
הכנסייה הנוכחית )Mátyás Templom( מנציח את המלך מתיאש קֹורבינּוס, שהרחיב וקישט 
אותה. חלק ניכר מפארה אבד, כשהטורקים הסבו את הכנסייה למסגד הגדול ב־1541. לאחר 

שחרורה של ּבּוָדה ב־1686, שיפצו הישועים את המבנה בסגנון הבארוק. הכנסייה ניזוקה שוב 
ב־1723, ובשנים 1873-1896 שחזר אותה פריֶדש שּוֶלק בסגנון ניאו־גותי. בחדרי הגלריה שוכן 

היום המוזיאון לאמנות דתית.

q כנסיית מתיאש

מגדל ֶּבָלה
המגדל נקרא ע"ש מייסד 

הכנסייה, המלך ֶּבָלה הרביעי, 
ונשתמרו בו כמה ממאפייניו 

הגותיים המקוריים.

חלון רוזטה
פריֶדש שּוֶלק שחזר בנאמנות 
רבה את חלון הוויטראז' מימי 
הביניים שהיה קבוע בנקודה 

זו ממש עוד מהתקופה 
הגותית המוקדמת.

. המדונה של הבארוק
האגדה מספרת שהפסל המקורי שובץ 

בקיר הכנסייה בימי השלטון הטורקי. 
כשהקיר נחרב כמעט כליל ב־1686, 

התגלתה בה באורח נס מריה הקדושה, 
והטורקים ראו בכך סימן המבשר על 

תבוסתם.

דוכן המטיף
דוכן המטיף מקושט 

ברוב פאר בדמויות האבן 
המגולפות של ארבעת 

אבות הכנסייה ושל 
ארבעת המבשרים.

חלונות ויטראז'
שלושה חלונות בחזית 

הדרומית של הבניין מקושטים 
בוויטראז'ים מהמאה ה־19, 

פרי יצירתם של פריֶדש שּוֶלק, 
ֶּברטאלאן ֶסֵקִיי וקארֹוי לֹוץ.

חשוב לדעת
מידע שימושי

 B4 1 מפה Szentháromság tér 2
טל' 061-355-56-57 פתוח ב'-ו' 
9:00-17:00, שבת עד 13:00, א' 

 & 8 7 13:00-17:00
המוזיאון פתוח כמו הכנסייה.

תחבורה
 .116 ,16A ,16 @

מקרא

1 הגג מקושט באריחים מזוגגים 
בשלל צבעים.

2 את המזבח הראשי 
גילף פריֶדש שּוֶלק, כחיקוי 

לטריפטיכונים מהתקופה הגותית.
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היכרות עם האזור 1 
מיועדת להתמצאות כללית. כל 

האתרים ממוספרים ומופיעים במפת 
האזור. כדי להקל עליכם, מסומנים 
במפה גם חניונים ותחנות המטרו, 
האוטובוסים והחשמליות. האתרים 

החשובים באזור מחולקים לקטגוריות: 
מוזיאונים וגלריות, כנסיות, רחובות 

עתיקים וכיכרות, מלונות ומרחצאות, 
פארקים וגנים.

מפת הרחובות המאוירת 2 
תעניק לכם מבט ממעוף הציפור על 

לבו של אזור התיירות. מספור האתרים 
מקביל לזה שבמפת האזור, ובעמודים 

הבאים מתוארים האתרים בפירוט.

המסלול המוצע עובר ברחובות 
היפים והמעניינים ביותר באזור.

חילקנו את העיר לשישה אזורים, ולכל אחד מוקדש פרק המסומן בצבע משלו. כל פרק נפתח ברשימת 
כל האתרים המתוארים בהמשך, כולל רקע היסטורי קצר. בכפולת העמודים הבאה מופיעה מפת 

רחובות מאוירת, המתמקדת ברחובות המעניינים ביותר באותו אזור. קל מאוד להתמצא באזור בעזרת 
המספרים, אשר מתייחסים לסדר של הופעת האתרים בהמשך הפרק. האתרים החשובים ביותר נסקרים 

בפירוט על־פני כפולת עמודים או יותר.

לכל אזור יש תג צבע 
משלו, להתמצאות קלה.

מפת האיתור ממחישה 
היכן נמצא האזור ביחס 

לשאר אזורי התיירות 
שבמרכז העיר.

מפת בודפשט 
בחלוקה לאזורים

האזורים הצבועים שבמפה )ראו כריכה 
פנימית( הם ששת אזורי התיירות 

העיקריים בעיר - לכל אחד מוקדש 
פרק שלם תחת בודפשט בחלוקה 

לאזורים )עמ' 70-171(. אזורים אלה 
מודגשים גם בשאר המפות שבספר. 
בדיוקנה של בודפשט, לדוגמה, תוכלו 

לאתר באמצעותם את האתרים 
העיקריים, ובעזרתם תוכלו למקם 

במפה גם את שלושת מסלולי ההליכה 
בעיר )עמ' 172-9(

ציר הזמן 
ממפה את 

אירועי המפתח 
בתולדות האתר.

מידע מפורט 3 
כל האתרים ושאר מוקדי־העניין 

החשובים מתוארים בפירוט ומופיעים לפי 
הסדר ובהתאם למספור במפת האזור. 

המידע השימושי כולל הפניה למפת 
הרחובות, לצד שעות פתיחה, מספרי 
טלפון ודמי כניסה. למקרא הסמלים 

המופיעים במדריך, ראו כריכה אחורית.

מידע שימושי היא מסגרת 
המופיעה לצד מוקדי־העניין 

העיקריים ותספק לכם את כל 
המידע הדרוש לתכנון הביקור.

צילומי החזיתות של הבניינים 
החשובים יסייעו לכם לזהות אותם.

המספרים מתייחסים למיקומו של 
כל אתר במפת האזור, ובפרק עצמו.

תמצית המידע הדרוש לכם לביקור 
באתר, מופיע מתחת לכל מופע. 

ההפניה תקל עליכם למצוא את האתר 
במפת הרחובות )ראו עמ' 242-253(.

מוקדי־העניין העיקריים 4 
מבנים היסטוריים מתוארים 

תוך שימוש בחתך רוחב של 
חלל הפנים; למוזיאונים ולגלריות 

מצורפת תוכנית הבניין, המחולקת 
לצבעים, שתעזור לכם לאתר את 

המוצגים המעניינים ביותר.

איך להתמצא בפרק: בודפשט בחלוקה לאזורים

המדריך נועד לעזור לכם למצות את ביקורכם בבודפשט, בלי להיתקל בקשיים מיוחדים. 
הפרק היכרות עם בודפשט ממפה את העיר כולה וממקם אותה בהקשר ההיסטורי 
והתרבותי, כולל תמצית האירועים לאורך השנה. הפרק דיוקנה של בודפשט מספק 
הצצה אל מוקדי־העניין העיקריים בעיר. מעמ' 70 מתחיל הפרק העיקרי, בודפשט 

בחלוקה לאזורים, ובו מתוארים כל האתרים החשובים, תוך שימוש במפות, בצילומים 
ובאיורים. ויש גם הצעות לטיולי יום מחוץ לעיר ולשלושה מסלולי הליכה.

בפרק מידע שימושי מובאות שלל הצעות למסעדות, למקומות לינה, לחנויות ולשווקים 
ולאפשרויות בידור וספורט, ובפרק חשוב לדעת מרוכזים טיפים שימושיים במגוון נושאים 

- ממשלוח מכתב, דרך שירותים רפואיים ועד הנסיעה בתחבורה הציבורית בעיר.

איך להשתמש במדריך זה

הכוכבים מדגישים את המאפיינים 
המרשימים ביותר ואת יצירות האמנות 
החשובות ביותר שאסור לכם להחמיץ.
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העיר העתיקה והענקית הזו עשירה כל כך באתרים ובפעילויות, שקשה להחליט 
מה לעשות קודם. בין אם יש לכם כמה ימים, ובין אם תספיקו רק לטעום טעימה 
קטנה, תמצאו בעמודים הבאים מסלולי טיול הכוללים את מיטב מוקדי־העניין; אלו 
מסודרים לפי נושא, ולאחר מכן לפי משך שהותכם בבודפשט. די במסלולים 
שבעמודים הבאים כדי להחליט מה לעשות ולאן ללכת, ובהמשך תקבלו רעיונות 
נוספים להעמקת ההיכרות עם העיר. את כל המסלולים שבהמשך תוכלו להשלים 
בתחבורה הציבורית. קטגוריות המחירים בעמ' 10-11 מתייחסות לזוג מבוגרים, 

והמחירים למשפחה תקפים לשני מבוגרים ושני ילדים, כולל ארוחת צהריים.

אחה"צ
הורידו קצת מהקלוריות של 

ארוחת הצהריים במוזיאון 
לאמנויות היפות )עמ' 150-53(, 

ביתו של אוסף האמנות המרשים 
ביותר בהונגריה, בבניין ענק 

הצופה אל כיכר הגיבורים )עמ' 
146-7(. לאחר הביקור במוזיאון, 

עברו ליד אנדרטת המילניום )עמ' 
 Andrássy-149( והמשיכו ללכת ב

út - שדרה יפהפייה שכולה 
שגרירויות וקונסוליות, המפנות 

את דרכן למסעדות ולשורה של 
חנויות. בדרך, היכנסו לאחד 

מבתי־הקפה הרבים שבליסט 
ֶפֶרנץ ֶטר )עמ' 202-3(. גולת 

הכותרת של Andrássy út היא 
בניין מס' 22, האופרה ההונגרית 

הלאומית )עמ' 122-3(, שבו תוכלו 
להצטרף אחה"צ לסיור מודרך. 
 ,Andrássy út-המשיכו ללכת ב

חצו את Erzsébet tér ותגיעו 
אל המלון בארמון גרישם )עמ' 

118(, מול גשר השלשלאות. שבו 
 Gresham-לאכול ארוחת ערב ב

Kávéház )עמ' 200( הלא־
מעונבת, המפורסמת במעדן 
ההונגרי 'שלושה פּוָאה גרא'.

 Szép Juhászné מהרכבת בתחנת
ושבו לאכול ארוחת צהריים 

בבית־קפה עם שולחנות בחוץ.

אחה"צ
שביל מסומן בבירור מטפס 

מבית־הקפה אל פארק חיות־
הבר ּבּודאֶקסי )ב'-ו' 9:00-17:00, 

שבת וא' 9:00-18:00; טל' 
061-23-451-783(. הפארק 

משתרע על שטח של שלושה 
קמ"ר, ויש בו מגוון רחב של בעלי־

חיים, מחזירי בר )שמסתובבים 
חופשי גם באזורי הכפר( ועד 

זאבים. ויש גם שמורה נפרדת 
לצמחייה. משניהם תוכלו 

להתרשם בטיולי הספארי )ברגל(. 
המסעדה שבמקום מצוינת 
לארוחת ערב, ואחרי 18:00 

מתקיימים מופעים של מוסיקת 
עם. בדרך חזרה, רכבת הילדים 

אמנם תהיה כבר סגורה, אך 
בקו מס' 1 של המטרו תוכלו 

.Deák Ferenc utca לחזור אל

כיף לכל המשפחה 
באוויר הפתוח

להורים ושני ילדים הקציבו 
לפחות 30,000 פ'

טיול בין גבעות ּבּוָדה   •
ברכבת הילדים

מסלול ספארי בגן־החיות   •
ּבּודאֶקסי

ארוחת ערב ומוסיקת־עם  •

בוקר
צאו לטייל בגבעות ּבּוָדה )עמ' 
165( ברכבת הזיזים של גבעת 

ֵסייֶצ'ני )בשעות 5:00-23:00, טל' 
061-355-41-67(. הרכבת יוצאת 

 ,Szilágyi Erzsébet fasor-מ
 Széll מעט מצפון לתחנת המטרו

Kálmán tér. כשתגיעו לפסגה, 
תביא אתכם הליכה קצרה 

אל מגדל הטלוויזיה )הסגור( 
ואל המסוף של רכבת הילדים 

)מאי-אוגוסט: 10:00-17:00(. 
רכבת הקיטור יוצאת כל שעה 
עגולה, נוסעת בין גבעות ּבּוָדה 

עד Hűvösvölgy, ובדרך עוברת 
במגדל התצפית ֶארֶז'ֶּבט. רדו 
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בילוי של יום 
על גבעת המצודה
לשני מבוגרים הקציבו 

לפחות 25,000-30,000 פ'
אמנות בארמון המלוכה  •

ארוחת צהריים בחצר   •
המצודה

קונצרט בכנסיית מתיאש  •
מבוך תת־קרקעי  •

בוקר
רובע המצודה )עמ' 72-89( 

של ּבּוָדה מיתמר מעל ֶּפשט. 
שבילים מתפתלים מובילים 

אל מרומי המצודה מקלארק 
אדם ֶטר, אבל הדרך המסורתית 
לעלות אל פסגתה היא בשיקלֹו 
)עמ' 239(, רכבל בן מאה שנה. 
התחילו את היום בסיור בארמון 

המלוכה )עמ' 74-5(. בואו 
להתפעל מיופיה הרומנטי של 

מזרקת מתיאש )עמ' 76-7( 

ובקרו גם באוסף הנפלא של 
ציורים הונגריים מהמאה ה־19 
בגלריה הלאומית של הונגריה 

)עמ' 78-81(. צאו מהארמון 
דרך שער הבסבורג המצועצע 
ושבו לנוח ולאכול תחת כיפת 

השמיים ב-Rivalda )עמ' 196(.

אחה"צ
 Tárnok utca הליכה קצרה על

תביא אתכם אל מרכז ּבּוָדה. 
בדרך תעברו ליד שורה ארוכה 

של חנויות למזכרות, ולבסוף 
תגיעו אל מצודת הדייגים )עמ' 

84(. ממרומי המצודה נשקף נוף 
מרהיב אל ֶּפשט, ובמיוחד של 

הפרלמנט )עמ' 112-13( ושל גשר 
השלשלאות )עמ' 66( שלמרגלות 

הגבעה. אל תוותרו על ביקור 
בכנסיית מתיאש העתיקה )עמ' 

86-7( - בקיץ מתקיימים כאן 
קונצרטים לעוגב - ומשם המשיכו 
אל הרחובות הקסומים והשמורים 

היטב של העיר העתיקה. לכו 
 Fortuna על

utca ותגיעו אל 
Kapisztran tér ואל 

המגדל היחיד והחרב 
של כנסיית מרים 

המגדלית )עמ' 88(. 
רחוב האדונים )עמ' 

89( היחיד במינו 
מתאפיין באדריכלות 

גותית ובחצרות 
שלוות, ומוביל אל 
המבוך )עמ' 89( 

הביזארי והתת־
קרקעי. מסעדת 

Alabárdos )עמ' 
196( שבקרבת 

מקום מושלמת 
לארוחת ערב 
באווירה של 
ימי־הביניים.

אחת משלוש הבריכות הפתוחות במרחצאות ֵסייֶצ'ני, 
העמוקות ביותר בבודפשט

ילדים נהנים בגן־החיות ּבּודאֶקסי שבגבעות ּבּוָדה

אחד משורה ארוכה של בתי־קפה שוקקים 
עם שולחנות בחוץ לאורך ואצי אּוָצה

נוסעים ברכבל העתיק שיקלֹו במעלה 
גבעת המצודה

היהודי )עמ' 138(. בית־הכנסת 
 Dohány utca-הגדול )עמ' 138( ב

הוא בניין נפלא בסגנון ביזנטי, 
וצמוד לו המוזיאון היהודי. מאחורי 

חצר בית־הכנסת ניצבת אנדרטת 
השואה. שאר חלקי הרובע נודעים 

בעיקר בחנויות המתנות ובחנויות 
הספרים שבהם; ויש גם בתי־כנסת 
 Rumbach S. utca-צנועים יותר ב

וב-Kazinczy utca. באותו רחוב, 
שבו לאכול ארוחת צהריים כשרה 

ב-Carmel Étterem )עמ' 203(.

אחה"צ
ואצי אּוָצה )עמ' 131( הוא 

רחוב הקניות מס' 1 של העיר 
בקצהו הצפוני: אופנה, מזכרות 
וכלי חרסינה מובחרים מוכרים 

ב-Goda )מס' 9(. אל תוותרו 
על כנסיית הקהילה בעיר 

הפנימית )עמ' 128-9(, ולאחר 
 Kossuth Lajos út מכן חצו את

והמשיכו דרומה. בדרך תעברו 
ליד הארמונות של קלֹוטילד 

)עמ' 131( ותראו עוד כמה חנויות, 
 .Fövám tér ולבסוף תגיעו אל

שבו לנוח בבית־קפה. מעבר 
לרחוב ממתין לכם אתגר הקניות 

האחרון של היום - השוק 
המקורה )עמ' 211(, הענק.

היסטוריה וקניות

לשני מבוגרים הקצו לפחות 
20,000 פ'

המעט שנותר מהרובע   •
היהודי

ארוחה יהודית מסורתית  •
קניות בוואצי אּוָצה ובשוק   •

המקורה

בוקר
התחילו את היום במוזיאון הלאומי 

של הונגריה )עמ' 134-7(, שם 
עמד שאנדֹור ֶּפטֹופי ב־1848 

וקרא את השיר הלאומי )עמ' 33(. 
בלו שעה או שעתיים בין אוצרות 

העבר של הונגריה, הממחישים 
עד כמה סוערות היו תולדותיה, 
ולאחר מכן המשיכו אל הרובע 

החיים הטובים

לשני מבוגרים הקציבו 
לפחות 35,000 פ'

בוקר במרחצאות  •
המוזיאון לאמנויות היפות  •

טיול ברגל אל בית האופרה  •
 Gresham-ארוחת ערב ב  •

Kávéház

בוקר
פתחו את הבוקר בספל קפה 

ב-Gerbeaud )עמ' 201(, בית־
הקפה המפורסם בבודפשט. לאחר 

מכן סעו בקו המילניום )עמ' 
238( אל מרחצאות ֵסייֶצ'ני )עמ' 

155( ופנקו את עצמכם לפחות 
בשלוש שעות של טבילה במי 

מעיינות, של סאונה, של עיסויים 
ושל טיפולים אחרים באווירה 

מלכותית. לארוחת צהריים, שבו 
ב-Gundel Étterem )עמ' 205(.

הכתרתו של פרנץ יוזף הראשון מאת ֶאֶדה היינריך )1819-1885(
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היום הראשון
בוקר התחילו את היום בהיכרות 

עם לבה העתיק של ּבּוָדה, גבעת 
המצודה )ראו עמ' 72-89(. אחרי 

שתמצו את התפעלותכם מכנסיית 
מתיאש הנאה )ראו עמ' 86-87(, 

שנבנתה במאה שלוש־עשרה, 
המשיכו אל הנופים המרהיבים 

של הדנובה, הנשקפים ממצודת 
הדייגים )ראו עמ' 84(. שבו 

לאכול ארוחת צהריים באחת 
מהמסעדות המסוגננות שבאזור.

אחה"צ המשיכו לכיוון ארמון 
המלוכה )ראו עמ' 74-75(, 

המשמש בית למוזיאון משובח, 
הגלריה הלאומית של הונגריה 
)ראו עמ' 78-81(. עלו לשיקלֹו 
)ראו עמ' 239(, רכבל שיוביל 
אתכם בחזרה מטה אל גשר 

השלשלאות המהולל )ראו 
עמ' 66(. סיימו את היום בטיול 

נינוח לגדת הדנובה באזור 
ויזיבארֹוש )ראו עמ' 102-103(, 

ושבו לנוח בבית־קפה מקומי.

היום השני
בוקר הקדישו את הבוקר להיכרות 

עם הפרלמנט ההיסטורי )ראו 
עמ' 112-113( עם כיפתו האדומה 

המוכרת, ולאחר מכן המשיכו 
אל בזיליקת אישֶטָבן הקדוש 

)ראו עמ' 120-121(, המשמשת 

היום הראשון
בוקר התחילו את היום בהיכרות 

עם עברה הסוער של המדינה, 
ובקרו במוזיאון הלאומי של 
הונגריה )ראו עמ' 134-137(. 

המשיכו להיכרות עם אתר היסטורי 
חשוב לא פחות — הרובע היהודי 
)ראו עמ' 138(, כולל בית־הכנסת 

הגדול )ראו עמ' 138( שנבנה 
בהשראה ביזנטית ואנדרטת 

השואה )ראו עמ' 138( המרשימה.
אחה"צ טיילו בין חנויות המזכרות 
והאופנה של ואצי אּוָצה )ראו עמ' 
131(, ולאחר מכן פנו אל אנדראשי 

אּוט והצטרפו לסיור מאחורי 
הקלעים בבית האופרה הלאומי 

)ראו עמ' 122-123(, שתכנן מיקלֹוש 
יּבל. בהמשך אותו רחוב, בקרו 

גם במוזיאון בית משטרי הטרור 
)ראו עמ' 148( המתעד את משטרי 

העריצות השונים בהונגריה. 

היום השני
בוקר סעו ברכבל שיקלֹו )ראו 
עמ' 239(, ותיהנו מנוף מרהיב 

של גשר השלשלאות )ראו עמ' 
66( המפורסם. כשתגיעו אל 

ראש גבעת המצודה )ראו עמ' 
72-89(, פנו אל ארמון המלוכה 

)ראו עמ' 74-75( והעבירו את 
הבוקר בחברתם של אמנים 

מקומיים כמו צ'ֹונטבארי 
ומּונקאצ'י, בגלריה לאומית של 

הונגריה )ראו עמ' 78-81(.
אחה"צ אחרי הצצה בכנסיית 

מתיאש )ראו עמ' 86-87( וטיול 
קצר על מצודת הדייגים )ראו עמ' 

84(, פנו אל גבעת ֶגֶלרט )ראו 
עמ' 92-93(, שבראשה מצודה 

עצומה )ראו עמ' 92( ואל אנדרטת 
השחרור המרשימה )ראו עמ' 92(.

היום השלישי
בוקר חגיגה לכל החושים מצפה 

לכם בשוק המקורה )ראו עמ' 211(, 
ולאחר מכן תוכלו לחצות את גשר 

החירות )ראו עמ' 69( וליהנות 
מנוף מרהיב של הדנובה. בצד של 

ּבּוָדה, סיימו את הבוקר בטבילה 
נעימה במלון ומרחצאות ֶגֶלרט 

ההיסטוריים )ראו עמ' 94-95(.
אחה"צ טפסו אל גבעות ּבּוָדה 

)ראו עמ' 165( עם רכבת הזיזים 
)ראו עמ' 165(, במסילה באורך 
שלושה ק"מ שהונחה ב־1874. 

התרשמו מהנופים היפים, ולאחר 
מכן שובו אל ויזיבארֹוש )ראו 
עמ' 102-103(, רובע הדייגים 

העתיק, ושבו לארוחת ערב קלה.

היום הרביעי
בוקר סעו בקו המילניום )ראו 
עמ' 238( אל כיכר הגיבורים 

)ראו עמ' 146-147(, כדי לאסוף 
רשמים מאנדרטת המילניום 

)ראו עמ' 149( ולאחר מכן בקרו 
במוזיאון לאמנויות היפות )ראו 

עמ' 150-153(, האוסף היפה ביותר 
בהונגריה לאמנות מכל העולם. שבו 

לארוחת צהריים באחת ממסעדות 
האגם בוארֹושליֶגט )ראו עמ' 145(.
אחה"צ טיילו בפארק עד מצודת 

ואיָדהּוניַאד )ראו עמ' 154(, 
ובקרו במוזיאון לחקלאות )ראו 

עמ' 154( וגם בכנסיית יאק 
)ראו עמ' 147( הקטנה והיפה 
שמעבר לכביש. טיילו בנחת 

בין האגמים עד לגן־החיות של 
בודפשט )ראו עמ' 154-155(, 

שם המבנים מרשימים לא פחות 
)ואולי יותר( מבעלי־החיים.

היום החמישי
בוקר סעו בחשמלית מס' 2 

לאורך גדת הנהר בֶּפשט, ותיהנו 
מנוף נפלא של הפרלמנט )ראו 

עמ' 112-113(. המשיכו בכיוון 
צפון אל האי מארגיט )ראו עמ' 

176-177(, וטיילו מאנדרטת 
המאה שבקצה הדרומי ביותר 
של האי, דרך עתיקות המנזר 

הפרנציסקני ומגדל המים, ועד 
 Grand Hotel Margitsziget
)ראו עמ' 177(, שם תוכלו לנוח 

ולצבור כוחות מחודשים.
אחה"צ בצד של ּבּוָדה, סעו 

ברכבת הקלה לאקווינקּום )ראו 
עמ' 166-167(, העיר הרומית 
העתיקה, וטיילו בין עתיקות 

העיר רחבת־הידיים, בהם 
גם שרידי רחובות, מקדשים, 

מרחצאות ובתים. שובו אל לב 
ּבּוָּדה ושבו לאכול ארוחת ערב.

היום הראשון
בוקר התחילו את היום בסגנון 
וטפסו ברכבל העתיק שיקלֹו 

)ראו עמ' 239( אל מרומי גבעת 
המצודה )ראו עמ' 72-89(, שם 

תוכלו לבקר בארמון המלוכה 
)ראו עמ' 74-75(, המשמש משכן 
לגלריה לאומית של הונגריה )ראו 

עמ' 78-81( ולספרייה הלאומית 
ֵסייֶצ'ני )ראו עמ' 76(. טיילו לכל 
אורך מצודת הדייגים )ראו עמ' 

84( ותיהנו מנוף מרהיב אל הנהר.
אחה"צ אחרי מבט אלהגגות 

האסימטריים והססגוניים להפליא 
של כנסיית מתיאש )ראו עמ' 
86-87( טיילו ברחובות האבן 

העתיקים, ובמיוחד ברחוב האדונים 
)ראו עמ' 89(, העשיר בעיטורים 

גותיים. התרגעו לשעה או שעתיים 
במרחצאות המרהיבים של מלון 

ומרחצאות ֶגֶלרט )ראו עמ' 94-95(.

היום השני
בוקר זה זמן להתוודע לרובע 

היהודי )ראו עמ' 138(, ובמיוחד 
לבית־הכנסת )ראו עמ' 138( 

הגדול באירופה השוכן בו. המשיכו 
מכאן אל המוזיאון הלאומי של 

הונגריה )ראו עמ' 134-137(, 
העשיר באמנות ובחפצי נוי 

נפלאים. לקראת צהריים, תוכלו 
לקנות מצרכים לארוחה קלה 

בשוק המקורה )ראו עמ' 211(, או 
להתיישב במקום לארוחת צהריים.

אחה"צ סעו בחשמלית הנופית מס' 
2 לאורך גדת הנהר בצד של ֶּפשט, 

עד לפרלמנט )ראו עמ' 112-113(, 
שם תוכלו להצטרף לסיור מודרך 

במבנה המפורסם והמרשים. 
מסע רגלי קצר יוביל אתכם משם 

אל בזיליקת אישֶטָבן הקדוש 
)ראו עמ' 120-121(, הכנסייה 

החשובה ביותר בבודפשט. הציצו 
בחלל הפנים המפואר של המלון 

בארמון גרישם )ראו עמ' 118(, 
ושבו ליהנות מקפה ומאפה באחד 
מבתי־הקפה המפוארים שבאזור.

היום השלישי
בוקר לכו באנדראשי אּוט כדי 

לראות את בית האופרה הלאומי 
המפואר )ראו עמ' 122-123( 

ואת אוקטגון, כיכר מתומנת 
מרשימה, שמעבר לה ניצב 
מוזיאון בית משטרי הטרור 

המעניין והמדכדך )ראו עמ' 148(. 
המשיכו ללכת בקצה העליון של 
אנדראשי אּוטי ותגיעו אל הריאה  גשר השלשלאות ֵסייֶצ'ני, וברקע מצודת ּבּוָדה

אגם הסירות בווארושליֶגט, הפארק 
העירוני הגדול ביותר בבודפשט

הבריכות המקורות של מלון ומרחצאות 
ֶגֶלרט

אחד מאריות האבן על גשר השלשלאות ֵסייֶצ'ני, על רקע מצודת הדייגים

יומיים בבודפשט

ביקור בגבעת המצודה, לבה   •
העתיק של ּבּוָדה

נסיעה ברכבל בן מאה שנה   •
ויותר

דילוג בין דוכני האוכל   •
הססגוניים באולם השוק 

המרכזי

שלושה ימים בבודפשט

טבילה באחד המרחצאות   •
העתיקים של בודפשט

ביקור בבית־הכנסת הגדול   •
ביותר באירופה

חילוץ עצמות בווארושליֶגט,   •
לפני שתשבו לארוחת 

צהריים לשפת האגם

חמישה ימים בבודפשט

דילוג בין הדוכנים והחנויות   •
של ואצי אּוָצה התוסס

נופים מרהיבים מגבעות   •
ּבּוָדה

טיול באי מארגיט, אחת   •
מהריאות הירוקות של העיר

משכן לידו הימנית של הקדוש 
שהעניק לה את שמה. שבו 

לארוחת צהריים באזור הסואן של 
וֹורושמארטי ֶטר )ראו עמ' 130(.

אחה"צ המשיכו בטיול נינוח 
בואצי אּוָצה )ראו עמ' 131(, הרחוב 

התיירותי אך גם המבדר. בסופו 
של דבר תגיעו אל השוק המקורה 
האלגנטי )ראו עמ' 211(, בו תוכלו 

ליהנות ממבחר מסחרר של תוצרת 
טרייה ושאר מטעמים. לסיום, 
הקדישו זמן למוזיאון הלאומי 

של הונגריה )ראו עמ' 134-137( 
ולשלל אוצרותיו המרשימים.

הירוקה של ֶּפשט, וארֹושליֶגט 
או הפארק העירוני )ראו עמ' 

145(, שם תוכלו לשבת לארוחת 
צהריים באחת מהמסעדות 

הרבות שמקיפות את האגם.
אחה"צ המשיכו אל גן־החיות 

של בודפשט )ראו עמ' 154-155(, 
הידוע במתחמי האר־נובו שלו 
לא פחות מאשר בבעלי־החיים 

ששוכנים בהם - אל תחמיצו את 
בית הפיל היפהפה. פנו גם אל 
צדו האחר של הפארק והציצו 
במצודת ואיָדהּוניַאד )ראו עמ' 

154(, ואם יישאר לכם זמן, סיימו 
את היום בשיט נינוח בספינה.
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אינדקס
פאבים וברים 208  

ראו גם מסעדות  
 Władysław אּולאסלֹו הראשון, המלך

27 ,20 )Ulászló( I
 Władysław אּולאסלֹו השני, המלך

27 ,20 )Ulászló( II
אּולאסלֹו הרביעי ‘הקּומאני’, המלך 

20 Ladislas IV
אּולאסלו החמישי ּפֹוסטּומּוס, המלך 

20 Ladislas V
 Új Városháza אולם מועצת העיר

142
115 Ullmann, Gyula אּולמן, גיולה

153 Ulrichs, Tim אּולריכס, טים
 Ungleich, Philipp אּונגלייך, פיליפ

84
 Ungradt, Fülöp אּונגראדט, פּולֹוּפ

128
אוניברסיטאות

אוניברסיטת לֹוראנד אֹוטבֹוש   
 Eötvös Lóránd Tudomány
142-3 Egyetem Központja

אוניברסיטת נֹודסֹומּבאט   
 ,30 University of Nagyszombat

31
 University אוניברסיטת קֹורבינּוס  

69 of Corvinus
האוניברסיטה הטכנולוגית   

 Budapesti Műszaki Egyetem
161 ,68

האוניברסיטה של מרכז אירופה   
115 Közép-Európai Egyetem

האקדמיה לאמנויות היפות   
148 KépzőműVészeti Egyetem

 Egyetemi אוניברסיטה, כנסיית
143 ,46 Templom

 Egyetemi אוניברסיטה, ספריית
 143 Könyvtár

)ה(אוניברסיטה של מרכז אירופה 
115 Közép-Európai Egyetem

Unicum195 אּוניקּום
אונסק”ו 37, 176

ֶאּוֶסּביּוס מֶאסֶטרגֹום, הכומר 
143 ,96 Euzebiusz

 Ostade, אֹוסטאד, אדריאן פאן
152 Adrien van

)ה(אוסטרו־הונגרית, אימפריה 19, 
35

אופניים 218, 237
אופרה 216

 Magyar בית האופרה הלאומית  
 ,51 ,13 ,12 ,11 Állami Operaház

122–3
155 Erkel Színház תיאטרון ֶארֶקל  
)ה(אופרה הלאומית 11, 12, 13, 51, 

216 ,122–3

אופרטה, תיאטרון 216
אור שמש 63

95 Arany, János אֹוראני, יאנֹוש
אנדרטה 136  

37 Orbán, Viktor אֹורּבאן, ויקטור
אזור הפרלמנט 108-23

 Szent בזיליקת אישֶטָבן הקדוש  
120-21 István Bazilika

 Magyar בית האופרה הלאומית  
122-3 Állami Operaház

מלונות 186, 187, 188  
מסעדות 198-200  
מפת האזור 109  

מפת רחובות מאוירת: קֹושּוט   
לאיֹוש ֶטר 110-11

מפת רחובות מאוירת: רוזוולט ֶטר   
116-17

אזורי זמן 224
37 Fidesz ה(אזרחים, מפלגה(

אחד במאי 62, 65
23 ,19 Attila אטילה ההוני

190 Étterem )ֶאֶטֶרם )מסעדות
 ,116 ,49 Izsó, Miklós איז’ֹו, מיקלֹוש

118
)ה(איחוד האירופי 37
אייר פראנס 232, 233

)ה(איכרים הקטנים, מפלגת 36
77 ,74 Ilonka אילֹונָקה

אימייל 230
אימֶרה הקדוש 120, 121
161 Imre אימֶרה הקדוש

 Imre Varga אימֶרה וארָגה, גלריה
175 Gallery

אינֹוֶקנטיּוס ה־11, האפיפיור 
Innocent XI, Pope

פסלו 85  
אינטרנט אלחוטי 230

אינטרנט, בתי־קפה 230, 231
איצטדיונים 218

20 István V אישֶטָבן החמישי, המלך
 Szent אישֶטָבן הקדוש, בזיליקת

120– ,47 ,35 ,12 István Bazilika
21

המיטב של בודפשט: כנסיות ובתי־  
כנסת 45

מוסיקה 63, 216  
מפת רחובות מאוירת 117  
נוף מהנהר אל בודפשט 67  
אישֶטָבן הקדוש, יום 63, 65

אישֶטָבן הראשון, המלך )הקדוש( 
24 ,19 István I

 Milleniumi אנדרטת המילניום  
149 Emlékmű

168 Esztergom ֶאסֶטרגֹום  
 Szent בזיליקת אישֶטָבן הקדוש  

120-21 István Bazilika

מספרי עמודים בכתב מודגש 
מתייחסים למופע העיקרי.

א
אבארים 19, 22, 23
אביב בבודפשט 62

אביב העמים )1848( 19, 32-3
)ה(אביב, מרד 62, 65

אביב, פסטיבל 62
אבידות ומציאות 226, 227
אבן הדרך ק"מ 0 104, 178

 Ébner, Lajos ֶאּבֶנר, לאיֹוש ֵדיַאק
154 Deák

 Eberhardt, ֶאֶּברהארדט ָאנטאל
107 Antal

119 Ábrahám, Pál אּברהם, ּפאל
)ה(אגודה ההונגרית לנכים 223, 225

149 Egyedi ֶאדֵיידי, משפחה
84 Adami, Carlo ַאָדמי, קרלו
21 Áder, János ָאֶדר, יאנֹוש

אדריכלות
המיטב של בודפשט: אר־נובו 56-9  

המיטב של בודפשט: ארמונות   
ובניינים היסטוריים 48-9

המיטב של בודפשט: כנסיות ובתי־  
כנסת 44-5

24 Óbuda אֹוּבּוָדה
מסלול הליכה של שלוש שעות   

באֹוּבּוָדה 174-5
אֹוּבּוָדה, הכנסייה הקלוויניסטית ב- 

175 Református Templom
אֹוּבּוָדה, כנסיית הקהילה ב- 174

 Obergruber, אֹוֶּברגרּוֶּבר, ֶקֶרסֵטיי
99 Keresztély

143 Ady, Endre אֹודי, אנדרה
קברו 159  

 Eötvös, Baron אֹוטבֹוש, הברון יֹוֶז’ף
József

פסלו 118  
 Eötvös, Lóránd אֹוטבֹוש, לֹוראנד

143
 Otto אוטו ויֶטלסּבאך מבווריה
20 Wittelsbach of Bavaria

אוטובוס 235
אוטובוס 236, 240, 241

לנמל התעופה 233  
קווי לילה 215  

אוטובוס חשמלי 236, 241
אֹויֶגן לבית סאבויה, הנסיך 132, 171

פסלו 75  
 Újlaki -אּוילֹוקי, כנסיית הקהילה ב

158 plébániatemplom
אוכל ומשקאות

הטעמים של בודפשט 192-3  
חנויות 212, 213  

מה לשתות בבודפשט 194-5  
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 Festetics Palota ’ארמון ֶפשֶטטיץ  
139 ,51

 Cifra )ארמון ציפָרה )ֶקצ’ֶקֶמט  
170 Palota

 Károlyi Palota )ארמון קארֹוי )פֹוט  
170

 ,50 Károlyi Palota ארמון קארֹוי  
143 ,139 ,51

 ,48 Sándor Palota ארמון שאנדֹור  
178 ,77 ,50

בית־האחוזה גָרסאלקֹוביץ' )גֹודֹולּו(   
170 Grassalkovich

 ,11 Klotild הארמונות של קלֹוטילד  
179 ,131 ,127 ,51

המוזיאון בארמון נֹודֶטֶטני   
 Nagytétényi Kastély Múzeum

165 ,59
המיטב של בודפשט: ארמונות   

ובניינים היסטוריים 48-9
אר־נובו 56-9

24 ,19 Árpád ַארּפאד, הנסיך
 Milleniumi אנדרטת המילניום  

149 Emlékmű
הפרלמנט 113  

 ,24–5 ,20 Árpád ַארּפאד, שושלת
136 ,34

 ,47 Árkay, Aladár ָארקאי, אֹולֹודאר
148 ,59

 ,122 Erkel, Ferenc ֶארֶקל, ֶפֶרנץ
148

 ,155 Erkel Színház ֶארֶקל, תיאטרון
216

אשה בשמלה מנוקדת )ריּפל־רֹונֹוי( 
58

אשה חובצת )מּונקאצ’י( 79
אשה נושאת כד מים )גֹוָיה( 150, 153
אשה עם כלוב ציפורים )ריּפל־רֹונֹוי( 

56
אשה רוחצת )לֹוץ( 79

ב
 Baumgarten, באומגרטן, ָאלאיֹוש

139 Alájos
 Baumgarten, באומגרטן, שאנדֹור

142 Sándor
164 Bajor, Gizi ּבאיֹור, גיזי

28 Balassi, Bálint ּבאלאשי, ּבאלינט
 Baldung ּבאלדּונג גרין, האנס

152 Grien, Hans
ּבאנדהֹולץ, הגנרל הארי היל 

 Bandholtz, General Harry Hill
115

בארוק, אדריכלות 46, 50
85 ,43 Bartók, Béla ּבארטֹוק, בלה

ּבארטֹוק בלה אּוָצה, הדירות ב- 
Bartók Béla utca

המיטב של בודפשט: אר־נובו 56  
112 Barry, Charles ּבארי, צ’רלס

 ,106 ,46 Bebó, Károly ֶּבּבֹו, קארֹוי
107
בגדים

חנויות 212, 213  
כללי התנהגות 223  

80 Bogdány, Jakab ּבֹוגדאני, יאקֹוּב
 Budakeszi ּבּודאֶקסי, פארק חיות־בר

11
 ,11 Budai-hegység ּבּוָדה, גבעות

165 ,13
ּבּוָדה הגותית 26-7

ּבּוָדה, הכנסייה הלותרנית ב- 
 Budavári Evangélikus Templom

88
177 Bodor Well ּבֹודֹור, באר

177 Bodor, Péter ּבֹודֹור, ֶּפֶטר
222 Budapest Card בודפשט קארד
 ,182 Budapestinfo בודפשטאינפֹו

225 ,222 ,185
 Batthyány Palota ּבֹוִטיָאני, ארמון

77 ,50
 Batthyány, ּבֹוִטיָאני, הרוזן לאיֹוש

Lajos
אש התמיד של לאיֹוש ּבֹוִטיָאני 33  
104 Batthyány tér ּבֹוִטיָאני ֶטר  

כיכר החירות )סֹוּבֹודשאג ֶטר(   
114 Szabadság tér

קברו 159  
104 Batthyány tér ּבֹוִטיָאני ֶטר

מפת רחובות מאוירת 102  
77 Batthyány ּבֹוִטיָאני, משפחת
153 Beuys, Joseph בויס, יוזף
 Boltraffio, ּבֹולטראפיֹו, ג’ובאני

153 Giovanni
בולים 231

ּבּולת הזהב 25
132 Böhm, Henrik ּבּום, הנריק

153 Bonnard, Pierre ּבֹונאר, פייר
 Bukovics, Gyula ּבּוקֹוביץ’, גיולה

114
194 Borozók )ּבֹורֹוזֹוק )מרתפי יין

164 Barakk ּבֹורֹוק, מוזיאון
)ה(בורסה 114

 Borsos, Miklós ּבֹורשֹוש, מיקלֹוש
99

 Bösinger, ּבֹושינֶגר, ֶפֶרנץ איגנאץ
84 Ferenc Ignác

 Beethoven, בטהובן, לודוויג ואן
Ludwig van

ארמון ּבראנזוויק )מֹורטֹונָבשאר(   
171 Brunswick Palota

 Táncsics טאנצ’יץ’ מיהאי אּוָצה  
85 Mihály utca

 Liszt Ferenc מוזיאון פרנץ ליסט  
148 Emlékmúzeum

תיאטרון החצר של ּבּוָדה 77  
בטיחות 226

ביאטריצה )אשתו של מתיאש 
87 ,80 ,26 Beatrice )קֹורבינּוס

בידור 214-19
בודפשט לילדים 219  

מוסיקה 216  
ספורט 218  
קולנוע 217  

קזינו 217  
תיאטרון 217  

ביטוח 227
ביקורה של מרים הקדושה אצל 
אלישבע )מאסטר מ.ש( 78, 80

בירה 194
 Teror Háza בית האימה, מוזיאון

148 ,13 ,12 Múzeum
בית המורשת ההונגרית 216

99 Szarvas Ház בית צבי הזהב
בית־החולים בסלע 84

בית־הכנסת האורתודוכסי 47
 ,11 Zsinagóga בית־הכנסת הגדול

138 ,47 ,13 ,12
המיטב של בודפשט: כנסיות ובתי־  

כנסת 45
מוסיקה 216  

בית־הכנסת של אֹוּבּוָדה 174
בית־המרקחת ‘עיט הזהב’, מוזיאון 

84 ,43 Aranysas Patikamúzeum
מפת רחובות מאוירת 83  

בית־הספר על ‘גבעת הוורד’ 
56 Rózsadomb iskola

בית־העירייה הישן 84
בית־הקברות העירוני 

162-3 Rákoskeresztúr
ּבלאגֹוֶבשֶטנסָקה, כנסיית )ֶסנֶטנדֶרה( 

169 Blagovestenska
Blaha, Lujza ּבלאָהה, לואיזה

קברה 159  
בלגראד, הקרב על )1456( 27

בלגראד, קתדרלת )ֶסנֶטנדֶרה( 169
25 Béla III בלה השלישי, המלך

פסלו 80  
קברו 87  

20 ,19 Béla IV בלה הרביעי, המלך
‘ּבּולת הזהב’ 25  

ארמון המלוכה 74  
הכנסייה והמנזר הדומניקניים 177  

המצודה 25  
138 Zsidó Negyed הרובע היהודי  

כנסיית הקהילה בעיר הפנימית   
46 Belvárosi Plébánia Templom

כנסיית יוחנן הקדוש, מבשר   
הבשורה 77

 Mátyás Templom כנסיית מתיאש  
87 ,86 ,46

169 Visegrád מצודת ויֶשגראד  
119 Blumenthal, Ben בלומנטל, בן

 Bem, General ֶּבם, הגנרל יֹוֶז’ף
116 József

אנדרטה 105  

אישֶטָבן הראשון, המשך
המוזיאון הלאומי של הונגריה   
136 ,134 Nemzeti Múzeum

יום אישֶטָבן הקדוש 63  
כנסיית הקהילה בעיר הפנימית   

 Belvárosi Plébánia Templom
128-9

מטבעות 25  
פסליו 83, 84, 96, 121  

שרידים 121  
 Széchenyi אישֶטָבן ֵסייֶצ’ני ֶטר

118 István tér
מפת רחובות מאוירת 116-17  

 ,35 Istók, Janós אישטֹוק, יאנֹוש
132

אכסניות 184, 185
153 ,42 El Greco ֶאל גֶרקֹו

חזרתה בתשובה של מרים המגדלית   
153

178 Alagút ָאלאגּוט, מנהרה
אלברט מאוסטריה 20

46 Allio, Donato ָאליֹו, דונאטו
אלישבע הקדושה, מסדר 105

אלכוהול
ונהיגה 234  

מה לשתות בבודפשט 194-5  
 ,111 Alpár, Ignác ָאלּפאר, איגנאץ

154 ,114
77 Aman, Johann אמאן, יוהאן

אמבולנס 227
Master MS .ה(אמן מ.ש(

ביקורה של מרים הקדושה אצל   
אלישבע 78, 80

 Művészetek אמנויות, ארמון
160 Palotája )MÜPA(

אמצעי תקשורת 230-31
153 Amerling ָאֶמרלינג
141 Anne אן, המלכה

Engels, Friedrich ֶאנֶגלס, פרידריך
פסלו 164  

 Ingres, ַאְנְגר, ז’אן־אֹוגּוסט־דֹומיניק
79 Jean-Auguste-Dominique

152 Andokides ָאנדֹוקיֶדס
94 András II אנדראש השני, המלך

 ,András III אנדראש השלישי, המלך
25

 Andrássy, אנדראשי, הרוזן גיאורג
32 György

31 Andrássy אנדראשי, משפחת
אנדרטאות

111 Imre Nagy אימֶרה נֹוד  
178 ,77 Honvéd אנדרטת הֹונֶבד  
 Centenáriumi אנדרטת המאה  

176 ,66 ,13 emlékmő
 Milleniumi אנדרטת המילניום  

149 ,146 ,13 ,11 Emlékmű
אנדרטת השואה 11, 13, 138  

 Felszabadulási אנדרטת השחרור  
96 ,92 ,16 ,13 Emlékmű

 Count הרוזן אישֶטָבן ֵסייֶצ’ני  
118 István Széchenyi

132 János Arany יאנֹוש אֹוראני  
105 József Bem יֹוֶז’ף ֶּבם  

 Erzsébet Királyné למלכה ֶארֶז’ֶּבט  
97 ,92

 Mihály מיהאי וֹורושמארטי  
130 ,126 Vörösmarty

 Mihály Táncsics ’מיהאי טאנצ’יץ  
88

מלחמת העולם הראשונה 35  
 ,10 Halászbástya מצודת הדייגים  

 178 ,84 ,83 ,51 ,13 ,12
103 Samu Pecz סאמּו ֶּפץ  

עמוד השילוש הקדוש 83, 84  
פארק האנדרטאות 164  

118 Ferenc Deák ֶפֶרנץ ֵדיַאק  
102 Ferenc Kölcsey ֶפֶרנץ קֹולֶצ’ה  

 Ferenc ֶפֶרנץ ראקֹוצי השני  
111 Rákóczi II

 Károly קארֹוי קאֶמרמאֶייר  
131 Kamermayer

 Raoul Wallenberg ראול ולנברג  
158

ראו גם פסלים  
 Memento ה(אנדרטאות, פארק(

164 Park
 ,26 ,20 ,19 Angevin ָאנז’ּו, שושלת

135
37 Antall, József ָאנטאל, יֹוֶז’ף

114– Antal, Károly ָאנטאל, קארֹוי
129 ,15

168 ,157 ,24 Esztergom ֶאסֶטרגֹום
ֶאסֶטרגֹום, הקרב ב- )1594( 28
 Eszterházy ֶאסֶטרהאזי, ארמון

139 ,51 Palota
139 Eszterházy ֶאסֶטרהאזי, הנסיך

 Eszterházy ֶאסֶטרהאזי, משפחת
152 ,150

190 Eszpresszó )אספרסו )ברים
Akadémia utca אקדמיה אּוָצה

מפת רחובות מאוירת 116  
)ה(אקדמיה ההונגרית למדעים 

 Magyar Tudományos Akadémia
118 ,35 ,32–3

 Fővárosi állat-és גן־החיות  
154 Növénykert

המיטב של בודפשט: ארמונות   
ובניינים היסטוריים 49

מפת רחובות מאוירת 116  
)ה(אקדמיה למוסיקה ע”ש פרנץ 

 Liszt Ferenc ליסט
133 ,58 ,34 Zeneakadémia

קונצרטים 216  
 ,22–3 ,19 ,13 Aquincum ָאקווינקּום

166–7 ,43
אקלים 5–62, 222

152 Exekias ֶאקֶסקיַאס

98 ,91 ,22 Eravi ֶאָרביים
ארבע העונות )ארמון גרישם( 118, 

178
 ,50 Erdődy Palota ֶארדֹודי, ארמון

85 ,51
ארה”ב, שגרירות 115

 Ervin Szabó ֶארווין סאּבֹו, ספריית
139 ,49 Library

36 Erzsébet híd ֶארֶז’ֶּבט, גשר
נוף מהנהר אל בודפשט 67, 68  
104 Erzsébet ֶארֶז’ֶּבט, המלכה

170 Erzsébet ֶארֶז’ֶּבט, הקיסרית
 Erzsébet אנדרטה למלכה ֶארֶז’ֶּבט  

97 ,92 Királyné Szobra
 Erzsébet ֶארֶז’ֶּבט, מגדל התצפית

165 ,11
)ה(ארכיון הלאומי למסמכים 

היסטוריים
מפת רחובות מאוירת 82  
ארמון הבורסה 111, 114

ארמון המלוכה 10, 12, 13, 16, 31, 
178 ,74–5 ,51

המיטב של בודפשט: ארמונות   
ובניינים היסטוריים 48

הספרייה הלאומית ֵסייֶצ’ני   
76 Nemzeti Széchényi Könyvtár

מפת רחובות מאוירת 74-5  
נוף מהנהר אל בודפשט 68  

ארמונות 48-51
 Eszterházy ארמון ֶאסֶטרהאזי  

139 ,51 Palota
 ,50 Erdődy Palota ארמון ֶארדֹודי  

85 ,51
 Batthyány Palota ארמון ּבֹוִטיָאני  

77 ,50
ארמון ּבראנזוויק )מֹורטֹונָבשאר(   

171 Brunswick Palota
50 Gross Palota ארמון גרֹוס  

 Gresham Palota ארמון גרישם  
118 ,116 ,59 ,56 ,49

 Drechsler Palota ארמון דֶרקסֶלר  
119 ,51

ארמון המלוכה 10, 12, 13, 16, 31,   
178 ,74–5 ,68 ,51 ,48

 Visegrád Palota ארמון ויֶשגראד  
 169

 Wenckheim ארמון ֶונקַהיים  
139 ,49 Palota

 ,50 ,31 Zichy Palota ארמון זיצ’י  
175 ,51

 New York Palota ארמון ניו יורק  
133 ,59 ,51

 Pallavicini ארמון ּפאלאביצ’יני  
49 Palota

 ,174 Fő tér Palota ארמון פֹו ֶטר  
175

 ,49 Péterffy Palota ארמון ֶּפֶטרפי  
126 ,50
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Benczúr, Gyula ֶּבנצּור, גיולה
 Szent בזיליקת אישֶטָבן הקדוש  

121 István Bazilika
הגלריה הלאומית של הונגריה   
81 Magyar Nemzeti Galéria

 Evangélikus הכנסייה הלותרנית  
149 Templom

טבילתו של ָוייק 19  
שחרורה של ּבּוָדה ב־1686 28  

 Postatakarék Pénztár בנק הדואר
115

המיטב של בודפשט: אר־נובו 57,   
59

)ה(בנק הלאומי של הונגריה 51, 59, 
114

בנקים 228
 Brunswick, Anton ּבראנזוויק, אנטון

171
ּבראנזוויק, ארמון )מֹורטֹונָבשאר( 

171 Brunswick Palota
143 ,46 Bergl, Johan ֶּברְגל, יוהאן
Barabás, Miklós ָּברֹוּבאש, מיקלֹוש

הנחת אבן הפינה 134  
 Bruegel, Pieter ּברֹויֶגל, פיטר האב

the Elder
דרשתו של יוחנן המטביל 151, 152  

בריאות 227
בריטיש איירווייז 232, 233

בריכות שחייה 55, 218, 219
איצטדיון השחייה ע”ש בלה   
55 Komjádi Béla קֹומיאדי

53 Dagály Strand דֹוגאי שטרֹונד  
הבריכה האולימפית ע”ש האיֹוש   

176 ,55 ,52 Hajós Olympic Pool
המיטב של בודפשט: מרחצאות   

ובריכות 52-3
חופים 55  

 Gellért מלון ומרחצאות ֶגֶלרט  
219 Szálló és Fürdő

 Rudas מרחצאות רּודאש  
97 Gyógyfürdő

ברים 190, 208
הונאות 215, 226  

81 Berény, Robert ֶּבֶרני, רוברט
 Brestyánszky, ּבֶרשטיָאנסקי, בלה

133 Béla
בתי כלבו 210-11, 213

בתי־חולים 227
בתי־כנסת 44-7

בית־הכנסת האורתודוכסי   
47 Orthodox Synagogue

 ,11 Zsinagóga בית־הכנסת הגדול  
 216 ,138 ,47 ,45 ,13 ,12

 Óbuda בית־הכנסת של אֹוּבּוָדה  
174 Synagogue

המיטב של בודפשט: כנסיות ובתי־  
כנסת 44-5

בתים פרטיים, לינה ב- 184, 185

בתי־מרקחת 227
בתי־קברות

160-61 Izraelita temető היהודי  
162-3 Rákoskeresztúr העירוני  
159 Kerepesi temető ֶקֶרֶּפשי  

בתי־קפה 190
בתי־שימוש ציבוריים 224

ג
גאּבֹור, ֶּבתֶלן, נסיך טרנסילבניה 

135 Gábor Bethlen
ג’אז 216

גאים, מטיילים 209, 224
67 Gouin, Ernest גּוַאן, ארנסט

153 ,81 Gauguin, Paul גוגן, פול
170 Gödöllő גֹודֹולּו

 Guttuso, Renato גּוטּוזֹו, ֶרנאטֹו
153

 Goya, Francisco גויה, פרנסיסקו ֶדה
42

אשה נושאת כד מים 150, 153  
Gül Baba גּול ּבאּבא

קברו 101, 105  
58 Gulácsy, Lajos גּולאצ’י, לאיֹוש

גֹולדֶּברֶגר, מפעל הטקסטיל של 
31 Goldberger’s textile factory
37 ,21 Göncz, Árpád גֹונץ, ַארּפאד

153 Giorgione ג’ֹורג’ֹוֶנה
גותים 19, 22

24 Géza ֶגָזה, הנסיך
24 Géza I ֶגָזה הראשון, המלך

גיאולוגיה וגיאופיזיקה, המכון ההונגרי 
 Magyar Földtani és  Geofizikai

158-9 Intézet
 György I גיאורג הראשון ראקֹוצי

29 Rákóczi
)ה(גיבורים, אנדרטת )יֹובאנֹוביץ’( 

163
)ה(גיבורים, כיכר 11, 13

מפת רחובות מאוירת 146-7  
176 Guilleaume, Emile ִגיֹום, אמיל

גיזי ּבאיֹור, מוזיאון התיאטרון ע”ש 
164 Bajor Gizi Színészmúzeum
 Gainsborough, ֵגיינזּבֹורֹו, תומאס

153 Thomas
 ,131 Giergl, Kálmán גֶיירג, קלמן

133
גיל הזהב, מטיילים בני 224

גילוי גופתו של המלך לאיֹוש השני 
)ֶסֵקִיי( 26-7

77 Giessl, József גיְשל, יֹוֶז’ף
Gellért, Bishop ֶגֶלרט, ההגמון

 Szent בזיליקת אישֶטָבן הקדוש  
121 István Bazilika

כנסיית הקהילה בעיר הפנימית   
 Belvárosi Plébánia Templom

128
מות הקדושים 24, 91, 92  

 Szent פסלו של ֶגֶלרט הקדוש  
97 ,92 Gellért Emlékmű

ֶגֶלרט ואימֶרה הקדושים )שטרֹוְּבל( 
121

 Gellért Hill ֶגֶלרט וטֹוּבאן, גבעת
91–9 ,13 and Tabán

מלונות 187, 189  
מסעדות 196-7  
מפת האזור 91  

מפת רחובות מאוירת: גבעת ֶגֶלרט   
92-3

 Gellért ֶגֶלרט, מלון ומרחצאות
 ,59 ,54 ,13 ,12 Szálló és Fürdő

94–5
המיטב של בודפשט: אר־נובו 57  
המיטב של בודפשט: מרחצאות   

ובריכות 53
לילדים 219  

מפת רחובות מאוירת 93  
נוף מהנהר אל בודפשט 68  

)ה(גלריה הלאומית של הונגריה 
 ,12 ,10 Magyar Nemzeti Galéria

78–81 ,42 ,13
בודפשט של סגנון האר־נובו 58  
80 Lapidarium הלּפידאריּום  

המיטב של בודפשט: מוזיאונים   
וגלריות 40

יצירות גותיות 80  
יצירות הרנסאנס והבארוק 80  

יצירות מהמאה ה־19 81  
יצירות מהמאה ה־20 81  

לילדים 219  
מידע שימושי 79  

מפת רחובות מאוירת 75  
תוכנית הבניין 78-9  

תמונות מזבח משלהי התקופה   
הגותית 80-81

גלריות, ראו מוזיאונים וגלריות
)ה(גן הבוטאני באוניברסיטת 

159 ELTE Füvészkert בודפשט
גן־החיות 13, 59, 5–154, 219

המיטב של בודפשט: אר־נובו 57  
פארק חיות־הבר ּבּודאֶקסי 11  

גנים, ראו פארקים וגנים
165 Gfall, Johann ְגפאל, יוהאן

)ה(גראן ּפרי ההונגרי 63
50 Gross Palota גרֹוס, ארמון

 Gresham Palota גרישם, ארמון
178 ,118

המיטב של בודפשט: אר־נובו 56,   
59

המיטב של בודפשט: ארמונות   
ובניינים היסטוריים 49

מפת רחובות מאוירת 116  
 Gresham, Sir גרישם, סר תומאס

118 Thomas
גָרסאלקֹוביץ’, אחוזת )גֹודֹולּו( 

170 Grassalkovich

גָרסאלקֹוביץ’, ָאנטאל 
46 Grassalkovich, Antal

גשרים
 ,67 ,36 Erzsébet híd גשר ֶארֶז’ֶּבט  

68
 ,13 Szabadság híd גשר החירות  

69
 ,12 ,10 Lánchíd גשר השלשלאות  
178 ,116 ,67 ,66 ,50 ,34 ,33 ,13

67 Margit híd גשר מארגיט  
68 Rákóczi híd גשר ראקֹוצי  

ד
155 Dvorzsák, Ede דבוז’אק, ֶאֶדה
 Ribera, José de ֶדה ריֶּבָרה, חֹוֶסה

153
)ה(דהרה הלאומית )ֶנמֶזטי ואגטה( 

64 Nemzeti Vágta
דואר 231

 ,149 Postal Museum דואר, מוזיאון
219

 ,53 Dagály Strand דֹוגאי שטרֹונד
55

27 Dózsa, György דֹוָז’ה, גיאורג
152 David, Gerard דויד, ֶחרארד
159 Dávid, Károlyi דויד, קארֹוי

דומניקני, המסדר 85
דומניקניים, הכנסייה והמנזר 177
85 Damkó, József דֹומקֹו, יֹוֶז’ף

 Donner, Georg דֹוֶנר, גיאורג רפאל
153 ,80 Raphael

 Dorfmeister, דֹורפַמייסֶטר, יֹוֶזף
80 Joseph

34 Deák, Ferenc ֵדיַאק, ֶפֶרנץ
אנדרטה 118  

קברו 159  
דיוקן של איש )ֶורֹוֶנֶזה( 41

דיוקן של איש צעיר )דיֶרר( 152
133 Győri, Desző דיֹורי, ֶדסֹו

דירות להשכרה 184
דירות להשכרה 184, 185

Dürer, Albrecht דיֶרר, ָאלּבֶרכט
דיוקן של איש צעיר 152  

המוזיאון הלאומי של הונגריה   
137 Nemzeti Múzeum

המוזיאון לאמנויות היפות   
153 Szépművészeti Múzeum
132 Diescher, József דיֶשר, יֹוֶז’ף

 Delacroix, Eugène ֶדָלקרּוַאה, ֶאֶז’ן
153

 Dembiński, ֶדמּבינסקי, הגנרל הנריק
32 Henryk

דמי כניסה 223
)ה(דנובה 19

נוף מהנהר אל בודפשט 66-9  
שיט 234, 235  

118 Descartes, René דקארט, רנה
דרכון 222, 226

 Derkovits, Gyula ֶדרקֹוביץ, גיולה
81

 Dracula )Vlad )דרקולה )ולאד ֶצֶּפש
89 Tepes(

 Drechsler Palota דֶרקסֶלר, ארמון
119 ,51

דרשתו של יוחנן המטביל )ּברויגל( 
152 ,151

ה
37 Havel, Václav האֶבל, וצלאב
 Hauszmann, האּוסמן, ָאלאיֹוש

Alajos
ארמון המלוכה 75  

 New York Palota ארמון ניו יורק  
133 ,51

 Néprajzi המוזיאון לאתנוגרפיה  
114 Múzeum

הספרייה הלאומית ֵסייֶצ’ני   
76 Nemzeti Széchényi Könyvtár

 ,52 Hajós, Alfréd האיֹוש, אלפרד
176

האיֹוש, הבריכה האולימפית ע”ש 
218 ,176 ,55 Hajós

המיטב של בודפשט: מרחצאות   
ובריכות 52

130 Halbig, Johann האלּביג, יוהאן
152 Hals, Frans האלס, פראנס

 Hámon, Kristóf האמֹון, ּכרישטֹוף
158 ,106 ,46

119 Haranghy, Jenő האראנגי, ֶינֹו
 Hebenstreit, ֶהֶּבנשטַרייט, יֹוֶז’ף

143 József
178 Habsburg הבסבורג, מדרגות

21 ,19 Habsburg הבסבורג, שושלת
אביב העמים 32  

ארמון המלוכה 74  
בודפשט של שושלת הבסבורג   

30-31
המבצר 96  

המצורים על ּבּוָדה 28  
הפשרה של 1867 34  

הברזל, תקופת 22
 ,94 Hegedűs, Ármin ֶהֶגדּוש, ָארמין

132
 Hogarth, William הוגארת’, וויליאם

153
הֹולאסצ’ארָדה )מסעדת דייגים( 

190 Halászcsárda
152 Holbein, Hans הֹולַּביין, האנס
 Hölbling, János הֹולּבלינג, יאנֹוש

132 ,74
 Holló, Barnabás הֹולֹו, ּבֹורנֹוּבאש

32
ייסודה של האקדמיה 32-3  

155 Holnemvolt הֹולֶנמבֹולט פארק
הונאות 215, 216

178 ,77 Honvéd הֹונֶבד, אנדרטת

 ,26 Hunyadi, János הּוניַאדי, יאנֹוש
137

81 Hunyadi, László הּוניַאדי, לאסלֹו
הּונים 22, 23

 Hofrichter, József הֹופריכֶטר, יֹוֶז’ף
139 ,131

84 Hörger, Anton הֹורֶגר, אנטון
96 Horthy, István הֹורטי, אישֶטָבן
 Horthy, הֹורטי, האדמירל מיקלֹוש

36 ,21 Miklós
 Hurnagel, הּורנאֶגל, גיאורגיּוס

28 Georgius
החלפת כסף 183, 228
החלקה על הקרח 218

היכל הקונצרטים הלאומי ֶּבלה 
216 ,160 Béla Bartók ּברטֹוק

 Hillebrandt, היֶלּברנדט, פרנץ אנטון
88 Franz Anton

33 Hild, János ִהילד, יאנֹוש
ועדת הקישוט 50  

כנסיית הקהילה בעיר הפנימית   
 Belvárosi Plébánia Templom

128
116 ,45 Hild, József ִהילד, יֹוֶז’ף
50 Gross Palota ארמון גרֹוס  

 Szent בזיליקת אישֶטָבן הקדוש  
120-21 ,47 István Bazilika

הכנסייה הלותרנית )מרכז ֶּפשט(   
132 ,47 Evangélikus Templom

הכנסייה הקלוויניסטית )מרכז   
 Református Templom )ֶּפשט

139
131 Váci utca ואצי אּוָצה  

 József Nádor tér יֹוֶז’ף נאדֹור ֶטר  
130

כנסיית הקהילה ביֹוֶז’פבארֹוש   
 Józsefvárosi plébánia templom

159
155 Hermina קפלת ֶהרמיָנה  

85 ,50 Hilton Szálló הילטון, מלון
היסטוריה 19-37

מוזיאונים 43  
היסטוריציזם 51

104 Hikisch היקיש, בית
מפת רחובות מאוירת 102  

119 Helmer ֶהלֶמר
המחאות נוסעים 228

הנחת אבן הפינה )ָּברֹוּבאש( 134
85 ,27 Hess, András ֶהס, אנדראש
 Hess András tér ֶהס אנדראש ֶטר

85
הסעות לנמל התעופה 233

 Országos הספרייה הלאומית ֵסייֶצ'ני
76 ,32 ,12 Széchényi Könyvtár

העברת כספים 228
155 Hermina út ֶהרמיָנה אּוט

 Hermina Amália ֶהרמיָנה אמליה
155
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155 Hermina ֶהרמיָנה, קפלת
Herzog, Fülöp הרצוג, פּולֹוּפ

אוניברסיטת לֹוראנד אֹוטבֹוש   
 Eötvös Lóránd Tudomány
142 Egyetem Központja
ארמון האמנות מּוצ’ארנֹוק   

154 Műcsarnok
המוזיאון לאמנויות היפות   

150 Szépművészeti Múzeum
 ,23 Hercules Villa הרקולס וילה

175
השכרת רכב ואופניים 237

133 Új Színház התיאטרון החדש
התקדמות ההּוסארים )תאן( 32

התקוממות )1956( 36, 37
בית־הקברות העירוני   
162 Rákoskeresztúr

המוזיאון לתולדות הצבא   
89 Hadtörténeti Múzeum

יום הזיכרון 64  

ו
118 ,56 Vágó, József ואגֹו, יֹוֶז’ף

 ,118 ,56 Vágó, László ואגֹו, לאסלֹו
133

47 Wagner, Otto ואגֶנר, אוטו
119 Wagner, Richard ואגֶנר, ריכרד

 Wagenschön, ואֶגנשֹון, פראנץ
107 Franz

 Vajda, Zsigmond ואיָדה, ז’יגמֹונד
112

 Vajdahunyad ואיָדהּוניַאד, מצודת
154 ,146 ,13 Vára

מפת רחובות מאוירת 147  
פסטיבל הקיץ למוסיקה 63  
153 Waldmüller ואלדמיּוֶלר
 Van Dyck, ואן דייק, אנתוני

152 Anthony
58 Vaszary, János ואסארי, יאנֹוש
 Vasarely, Victor ואסאֶרלי, ויקטור

175 ,153 ,42
 Vasarely Museum ואסאֶרלי, מוזיאון

175 ,42
169 Vác ואץ

 ,13 ,12 ,11 Váci utca ואצי אּוָצה
179 ,131 ,17

מפת רחובות מאוירת 126-7  
Imre Varga וארָגה, אימֶרה

אנדרטה לזכרו של ראול ולנברג   
158 Raoul wallenberg szobor

אנדרטת השואה 138  
גלריה אימֶרה וארָגה 175  

נשים עם מטריות 175  
פסלו 42  

פסלו של המלך אישֶטָבן הראשון   
124

 ,34 ,13 ,12 Városliget וארֹושליֶגט
145–55

המוזיאון לאמנויות היפות   
 Szépművészeti Múzeum

150-53
מלונות 186-9  

מסעדות 204-205  
מפת האזור 145  

מפת רחובות מאוירת: אזור כיכר   
הגיבורים 146-7

וארֹושליֶגט, הכנסייה הקלוויניסטית 
 Városliget Református -ב
148–9 ,59 ,47 Templom

 Városligeti וארֹושליֶגטי פאסֹור
148-9 Fasor

27 1444( Varna( -וארָנה, הקרב ב
48 Várkert וארֶקרט, ביתן

139 Warsch, Jakab וארש, יאקֹוּב
107 Vogl, Gergely וֹוגל, ֶגרֵגיי

92 Vata וֹוָטה, הנסיך
118 ,49 Wolff, Emil וֹולף, אמיל

 Woroniecki, .וֹורֹונֶייצקי, בריגדיר מ
114 ,111 .M

וֹורֹושילֹוב, מרשל קלימנט 
96 Voroshilov, Kliment

 Vörösmarty tér וֹורושמארטי ֶטר
130

מפת רחובות מאוירת 126  
 Vörösmarty, וורֹושמארטי, מיהאי

76-7 Mihály
אנדרטה 126, 130  

 Vigadó ויגאדֹו, אולם הקונצרטים
179 ,51

130 Vigadó tér ויגאדֹו ֶטר
ויזה 222

101 ,13 ,12 Víziváros ויזיבארֹוש
מפת רחובות מאוירת 102-103  
ויטאם ֶאט סאנגוויֶנם )ֶסנטֶּפֶטרי( 
30-31 Vitam et Sanguinem

וינה, הסכם )1624( 29
וינה, כיכר שער )ֶּבצ’י קאּפּו ֶטר( 

88 ,50 ,48 Bècsi Kapu tér
169 Visegrád ויֶשגראד

117 Wieser, Ferenc ויֶשר, ֶפֶרנץ
 Velázquez, Diego ֶולאסֶקז, דייגו

153
105 ,54 Veli Bej ֶולי ֵּביי, מרחצאות
160 Wellisch, Arthur ֶוליש, ארתור
160 Wellisch family ֶוליש, משפחת

Wallenberg, Raoul ולנברג, ראול
אנדרטה לזכרו של ראול ולנברג   

158 Raoul wallenberg szobor
37 Walesa, Lech ולנסה, לך

190 Vendéglő )ֶונֶדגלֹו )פונדק
 Wenckheim Palota ֶונקַהיים, ארמון

139 ,49
139 Wenckheim ֶונקַהיים, משפחת

ועדת הקישוט 32, 50, 131
 Wenceslas II וצלאב השני מבוהמיה

20

 Wekerle, Sándor ֶוֶקרֶלה, שאנדֹור
161

 ,59 Wekerle Telep ֶוֶקרֶלה, שכונת
161

 Veronese, ֶורֹוֶנֶזה, ּבֹוניפאציֹו
152 Bonifazio

42 Veronese, Paolo ֶורֹוֶנֶזה, פאולו
דיוקן של איש 41  

153 Verrocchio ֶורֹוקיֹו
152 Vermeer, Jan ורמיר, יאן

ורשה, הסכם 37
 Wesselényi, ֶוֶשֶלני, הרוזן מיקלוש

32 Count Miklós

ז
77 Zala, György זאָלה, גיאורג

 Erzsébet אנדרטה למלכה ֶארֶז’ֶּבט  
97 Királyné Szobra

 Milleniumi אנדרטת המילניום  
149 ,146 Emlékmű

58 Zsolnay, Vilmos ז’ֹולנֹוי, וילמֹוש
69 Sommer, August זֹוֶמר, אוגוסט
104 Zsumrák, Pál ז’ּומראק, ּפאל

זונות 226
 Zsigmond, Vilmos ז’יגמֹונד, וילמֹוש

155
זיהום אוויר 236

 Zitterbarth, זיֶטרּבארט, מתיאש הבן
131 ,116 Mátyás

 ,50 ,31 Zichy Palota זיצ’י, ארמון
175 ,51

175 Zichy family זיצ’י, משפחת
ֶזֶמלַווייס, דוקטור איגנאץ 

99 ,40 Semmelweis, Ignáz
ֶזֶמלַווייס, מוזיאון לתולדות הרפואה 

 Semmelweis Orvostörténeti
99 ,43 Múzeum

המיטב של בודפשט: מוזיאונים   
וגלריות 40

Zenta )1697( -ֶזנָטה, הקרב ב
130 Gerbeaud, Emil ֶז’רּבֹו, אמיל

 Zrumeczky, Dezső זרּוֶמצקי, ֶדז’ֹו
155 ,56

ח
חג המולד 64, 65

חג המולד )ריּפל־רֹונֹוי( 81
חג הפסחא 62, 65
חגים לאומיים 65

חופים 55
55 Dagály Strand דֹוגאי שטרֹונד  

 Palatinus ּפאלאטינּוס שטרֹונד  
219 ,176 ,55 ,52 Strand

 Csillaghegyi צ’ילֹוגֶהד שטרֹונד  
55 Strand

55 Római Strand רֹומֹוי שטרֹונד  
)ה(חוקה החדשה 37
חורף בבודפשט 65

חורף, ספורט 218
חזרתה בתשובה של מרים המגדלית 

)ֶאל גֶרקֹו( 153
חיי־לילה 209, 215
הונאות 215, 226  

תחבורה 215  
13 Szabadság híd ה(חירות, גשר(

נוף מהנהר אל בודפשט 69  
)ה(חירות, כיכר )סֹוּבֹודשאג ֶטר( 

114-15 Szabadság tér
 Szent Anna חנה הקדושה, כנסיית

106–7 ,46 ,31 Templom
המיטב של בודפשט: כנסיות ובתי־  

כנסת 44
מפת רחובות מאוירת 103  
נוף מהנהר אל בודפשט 66  

חניה 237
במלונות 183  

חרסינה, חנויות 212, 213
חשמל, מכשירים 224

חשמלית 240
קווי לילה 215  

ט
 Táncsics, Mihály טאנצ’יץ’, מיהאי

85
אנדרטה 88  

 Táncsics טאנצ’יץ’ מיהאי אּוָצה
85 Mihály utca

מפת רחובות מאוירת 82  
טאּפיֹוּביצ’ֶקה, הקרב ב- )1849( 

32 Tápióbicske
153 Tàpies, Antoni טאּפֶייס, אנטֹוני

טבילתו של ָוייק )ֶּבנצּור( 19
טבע, מוזיאון 159

98 ,36 Tabán טֹוּבאן
מפה 98  

ראו גם גבעת ֶגֶלרט וטֹוּבאן  
 Tabáni -טֹוּבאן, כנסיית הקהילה ב

99 Plébániatemplom
Toulouse- טּולּוז־לּוטֶרק, אנרי ֶדה

81 Lautrec, Henri de
נשים בחדר האוכל 151, 153  

195 Tokaji טֹוקאי
77 Török, Richárd טֹורֹוק, ריכרד
 Törley טֹורֶלה, המאוזוליאום של

165 Mauzoleum
165 Törley, József טֹורֶלה, יֹוֶז’ף

132 Török Bankház טורקי, הבנק
טורקי, הכיבוש 28-9

טורקיים, מרחצאות ראו מרחצאות
טיולים מחוץ לעיר 168-71

 Tiepolo, טֶייּפֹולֹו, ג’אמָּבטיסָטה
42 Giambattista

יעקב הקדוש מביס את הערבים   
153 ,150

21 Tildy, Zoltán טילדי, זֹולטאן
 Tintoretto, טינטֹוֶרטֹו, יאקֹוּפֹו

152 ,42 Jacopo

טיסה 232-3
טיפים 223

במסעדות 191  
152 ,42 Titian טיציאן

 Budapesti טכנולוגית, האוניברסיטה
161 Műszaki Egyetem

נוף מהנהר אל בודפשט 68  
טלוויזיה 231

)ה(טלוויזיה ההונגרית, בניין
מפת רחובות מאוירת 111  

טלפון 230
אזורי חיוג 230  

במלון 183  
מוזיאון הטלפון 89  
טלפון סלולרי 230

Telcs, Ede ֶטלץ’, ֶאֶדה
 Gresham Palota ארמון גרישם  

118
האקדמיה למוסיקה ע”ש פרנץ   

 Liszt Ferenc ליסט
133 Zeneakadémia

אנדרטת וֹורושמארטי 126, 130  
)ה(טרור הלבן 36

טריניטארי, המנזר 50
טרמפים 235

י
26 Jadwiga יאדוויָגה, מלכת פולין
 ,20 Jagiełło שושלת היאֶגלֹונים  

 137
יאלטה, הסכם )1945( 36

 János יאנֹוש הראשון זאּפֹויֹוי, המלך
28 ,20 I Zápolyai

142 Janich, Miahai יאניץ’, מיהאי
25 ,13 Ják יאק, כנסיית

מפת רחובות מאוירת 147  
123 Ybl, Miklós ְיְּבל, מיקלֹוש

 177 Grand Hotel Margitsziget  
ארמון המלוכה 74  

 Festetics Palota ’ארמון ֶפשֶטטיץ  
139

139 Károlyi Palota ארמון קארֹוי  
 Szent בזיליקת אישֶטָבן הקדוש  

120 ,47 István Bazilika
 Magyar בית האופרה המלכותית  

122 ,51 Állami Operaház
הספרייה הלאומית ֵסייֶצ’ני   

76 Nemzeti Széchényi Könyvtár
48 Várkert וארֶקרט, ביתן  

98 Tabán טֹוּבאן  
99 Ybl Miklós tér ְיְּבל מיקלֹוש ֶטר  

 Danubius Kút מזרקת הדנובה  
133

 Rác Gyógyfürdő מרחצאות ראץ  
99

פסלו 98, 99  
99 Ybl Miklós tér ְיְּבל מיקלֹוש ֶטר

יהודים
אנדרטה לזכרו של ראול ולנברג   

158 Raoul wallenberg szobor
אנדרטת השואה 11, 13, 138  

בית האבות היהודי 59  
 Izraelita בית הקברות היהודי  

160-61 Temető
 ,11 Zsinagóga בית־הכנסת הגדול  

138 ,13 ,12
בית־הכנסת של אֹוּבּוָדה 174  
המוזיאון היהודי 11, 41, 43  

המרכז להנצחת השואה 160  
 ,11 Zsidó Negye הרובע היהודי  

138 ,13 ,12
 Táncsics טאנצ’יץ’ מיהאי אּוָצה  

85 ,82 Mihály utca
מרכז ֶּפשט 125  

פסטיבל הקיץ לתרבות יהודית 64  
 Jovánovics, יֹובאנֹוביץ’, גיאורג

György
אנדרטת הגיבורים 163  

 Johannus יֹוהאנּוס קֹורבינּוס
26 Corvinus

143 József, Atilla יֹוֶז’ף, אטילה
פסלו 110  
קברו 159  

 József Attila יֹוֶז’ף אטילה אּוָצה
utca

מפת רחובות מאוירת 117  
 József יֹוֶז’ף ֶּבם, האנדרטה לזכרו של

105 Bem Monument
19 József יֹוֶז’ף, הארכידוכס
131 Váci utca ואצי אּוָצה  

ועדת הקישוט 32  
 József Nádor tér יֹוֶז’ף נאדֹור ֶטר  

130
מותו 33  

סרקופג 80  
פסלו 130  

21 József I יֹוֶז’ף הראשון, המלך
88 ,21 József II יֹוֶז’ף השני, המלך
אוניברסיטת לֹוראנד אֹוטבֹוש 142  

כנסיות 47  
 Szent Anna כנסיית חנה הקדושה  

106 Templo
מפזר את המסדר הפאוליני 92  

פונדק הצלב הלבן 102  
 Úri )רחוב האדונים )אּורי אּוָצה  

89 utca
תיאטרון החצר של ּבּוָדה 77  

 József Nádor tér יֹוֶז’ף נאדֹור ֶטר
130 ,50

יֹוֶז’פבארֹוש, כנסיית הקהילה ב- 
 Józsefvárosi plébánia templom

159
יוחנן פאולוס השני, האפיפיור 37

יום א’ של זהב וכסף 65
יום ב’ של חג השבועות הנוצרי 65
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יום הזיכרון 64, 65
יום השנה החדשה 65

65 All Saints’ Day יום כל הקדושים
139 Jungfer, Gyula יּונגֶפר, גיולה

155 Jakab, Dezsö יֹוקֹוּב, ֶדז’ֹו
105 Jakab, Hans יֹוקֹוּב, האנס

143 Jókai, Mór יֹוקֹוי, מֹור
 Jordaens, Jacob יֹורדאנס, יאקֹוּב

152
נפילתו של אדם הראשון 150  

יינות
ברי יין 208  

חנויות 212, 213  
מה לשתות בבודפשט 194-5  
פסטיבל היין של בודפשט 64  

ייסודה של האקדמיה )הֹולֹו( 32-3
ילדים

בידור 219  
במלונות 184  

במסעדות 191  
ימי ההונגרים 27 
ימי־הביניים 24-5

97 Jankovits, Gyula ינקֹוביץ, גיולה
יעקב הקדוש מביס את המּורים 

)טֶייּפֹולֹו( 150, 153
יפני, הגן )באי מארגיט( 177

יריד הספרים הבינלאומי של בודפשט 
62

יריד חג המולד של בודפשט 64, 65
ישועים 30, 85

 Szent Anna כנסיית חנה הקדושה  
106 Templom

 Mátyás Templom כנסיית מתיאש  
46

כ
כבישים מהירים 234

כדורגל 218
כייסים 226

כיכרות
 Széchenyi אישֶטָבן ֵסייֶצ’ני ֶטר  

118 ,116-17 István tér
104 Batthyány tér ּבֹוִטיָאני ֶטר  

 Hess András tér ֶהס אנדראש ֶטר  
85

 Vörösmarty tér וורֹושמארטי ֶטר  
130 ,126

130 Vigadó tér ויגאדֹו ֶטר  
99 Ybl Miklós tér ְיְּבל מיקלֹוש ֶטר  
 József Nádor tér יֹוֶז’ף נאדֹור ֶטר  

130
כיכר הגיבורים 146-7  

כיכר החירות )סֹוּבֹודשאג ֶטר(   
114-15 Szabadság tér

 Dísz Tér )כיכר המצעדים )דיס ֶטר  
77

כיכר השילוש הקדוש   
84 ,83 Szentháromság tér

כיכר שער וינה )ֶּבצ’י קאּפּו ֶטר(   
88 ,50 Bècsi Kapu Tér

 Pollack Mihály פולאק מיהאי ֶטר  
139 ,51 Ybl Miklós Tér

 Kossuth Lajos קֹושּוט לאיֹוש ֶטר  
110-11 tér

כיסאות גלגלים, גישה ל- ראו 
מטיילים נכים

כיפות בכנסיות 46-7
כללי התנהגות 223

כנסיות )כללי(
המיטב של בודפשט: כנסיות ובתי־  

כנסת 44-5
מוסיקה 216  

צריחים וכיפות 46-7  
כנסיות )על־פי שם( 44-7

 Szent בזיליקת אישֶטָבן הקדוש  
 ,47 ,45 ,35 ,12 István Bazilika

216 ,120–21 ,117 ,67 ,63
הכנסייה האורתודוכסית )ראצֶקֶבה(   

171
הכנסייה הדומניקנית 177  

הכנסייה הלותרנית )מרכז ֶּפשט(   
 ,47 ,45 Evangélikus Templom

132
הכנסייה הלותרנית )שדרת   
 Evangélikus )וארֹושליֶגטי

149 Templom
הכנסייה הלותרנית של ּבּוָדה   

 Budavári Evangélikus Templom
88

 Szerb Templom הכנסייה הסרבית  
142

 Szervita הכנסייה הסרוויטית  
132 ,126 ,46 Templom

 Belvárosi הכנסייה הפרנציסקנית  
 ,46 ,45 ,13 Ferences templom

176 ,143
הכנסייה הציסטרציאנית ע”ש   

 Cisztercita Szent אימֶרה הקדוש
161 Imre Plébániatemplom
הכנסייה הקלוויניסטית )מצפון   
 Református )לרובע המצודה

104 ,103 ,101 ,16 Templom
הכנסייה הקלוויניסטית )מרכז   

 ,46 Református Templom )ֶּפשט
139 ,47

הכנסייה הקלוויניסטית באֹוּבּוָדה   
 Óbuda Református Templom

175
הכנסייה הקלוויניסטית   

 Városliget בווארֹושליֶגט
 ,59 ,47 Református Templom

148–9
 Kapucinus הכנסייה הקפוצ’ינית  

104 ,103 ,44 Templom
יוחנן מבשר הבשורה 77  
כנסיית ּבלאגֹוֶבשֶטנסָקה   

169 Blagovestenska )ֶסנֶטנדֶרה(

 Egyetemi כנסיית האוניברסיטה  
143 ,46 Templom

 Sziklatemplom כנסיית המערה  
96 ,93 ,44

כנסיית העיבור הקדוש )פֹוט( 170  
כנסיית הקהילה באֹוּבּוָדה 174  

 Újlaki כנסיית הקהילה באּוילֹוקי  
158 plébániatemplom

 Tabáni כנסיית הקהילה בטֹוּבאן  
99 Plébániatemplom

כנסיית הקהילה ביֹוֶז’פבארֹוש   
 Józsefvárosi plébánia templom

159
כנסיית הקהילה בעיר הפנימית   

 Belvárosi Plébánia Templom
179 ,128–9 ,127 ,68 ,46 ,45 ,11

כנסיית הקהילה בקֹוּבאניֹו   
 ,47 Kőbányai Plébániatemplom

160
 Szent Anna כנסיית חנה הקדושה  

 ,103 ,66 ,46 ,44 ,31 Templom
106–7

כנסיית מיכאל הקדוש   
 ,46 Angolkisaszonyok templom

177
 Mária כנסיית מרים המגדלית  

 ,82 ,46 ,10 Magdolna Templom
88

 Mátyás Templom כנסיית מתיאש  
 ,66 ,46 ,44 ,29 ,27 ,13 ,12 ,10

216 ,178 ,86–7 ,83 ,73
169 Fehérek )כנסיית ֶפֶהֶרק )ואץ  

כנסיית פצעיו של פרנציסקוס   
 Szent Ferenc sebei הקדוש

 templom Szent Ferenc sebei
105 ,102 ,66 templom

147 ,25 ,13 Ják קפלת יאק  
 Szent Rókus קפלת רֹוש הקדוש  

139 Kápolna
)ה(כנסייה הציסטרציאנית ע”ש 

 Cisztercita Szent אימֶרה הקדוש
161 Imre Plébániatemplom

כנסיית המערה 96
המיטב של בודפשט: כנסיות ובתי   

כנסת 44
מפת רחובות מאוירת 93  

כסף 228-9
החלפת כסף 183  

כספומטים 228
כרטיסי אשראי 210, 228

כרטיסים
אוטובוס חשמלי 241  

אירועי בידור 15–214, 216, 223  
בודפשט קארד 222  

239 Hév(( הרכבת הקלה  
חשמלית 240  
טיסה 232-3  

מוזיאונים 223  
מטרו 238  

כתבי־עת 231
אירועים 215  

כתובות 230-31

ל
לאיֹוש הראשון )‘הגדול’(, המלך 

87 ,74 ,26 ,20 Louis I
 ,20 Louis II לאיֹוש השני, המלך

26-7
81 Tihanyi, Lajos לאיֹוש טיהאני

 ,133 ,59 Lajta, Béla לאְיָטה, בלה
161

148 Lang, Adolf לאנג, אדולף
119 Lehár, Ferenc ֶלהאר, ֶפֶרנץ

לואיזכן )שטרֹוְּבל( 79
 Ludovika לּודֹוביָקה, אקדמיה

159 Académia
לּודוויג, מוזיאון לאמנות בת־זמננו 

160 ,42 Ludwig
 Lochbihler, לֹוכּביהֶלר, פרנץ סאֶלס

132 Franz Sales
86 Lantai, Lajos לֹונטֹוי, לאיֹוש

Lotz, Károly לֹוץ, קארֹוי
 Új Városháza אולם מועצת העיר  

142
אשה רוחצת 79  

 Szent בזיליקת אישֶטָבן הקדוש  
121 ,117 István Bazilika

 Magyar בית האופרה הלאומית  
122-3 Állami Operaház

האקדמיה ההונגרית למדעים   
 Magyar Tudományos Akadémia

116
האקדמיה לאמנויות היפות   

148 KépzőműVészeti Egyetem
הגלריה הלאומית של הונגריה   
81 Magyar Nemzeti Galéria

 Belvárosi הכנסייה הפרנציסקנית  
143 ,45 Ferences templom
המוזיאון הלאומי של הונגריה   
136 ,41 Nemzeti Múzeum

 Néprajzi המוזיאון לאתנוגרפיה  
114 Múzeum
הפרלמנט 113  

 Mátyás Templom כנסיית מתיאש  
87

 Egyetemi ספריית האוניברסיטה  
143 Könyvtár

 Lukács לּוקאץ’, מרחצאות
218 ,105 ,54 Gyógyfürdő

המיטב של בודפשט: מרחצאות   
ובריכות 52

96 Lux, Kálman לּוקס, קלמן
לֹוראנד אֹוטבֹוש, אוניברסיטית 
 Lóránd Eötvös Tudomány
142-3 Egyetem Központja

 ,43 Luther, Martin לותר, מרטין
132

 Lutheran לותרני, המוזיאון
43 Museum

לותרני, המוזיאון הלאומי 132
לותרנית, הכנסייה )מרכז ֶּפשט( 

132 ,47 Evangélikus Templom
המיטב של בודפשט: כנסיות ובתי־  

כנסת 45
לותרנית, הכנסייה )שדרת 

 Evangélikus )וארֹושליֶגטי
149 Templom

 Leonardo da ליאונרדו דה וינצ’י
153 Vinci

 Leopold I ליאופולד הראשון, הקיסר
145 ,21

 Leopold II ליאופולד השני, הקיסר
21

ליֶגטי, אנטאל
סוחרים לגדת הנהר בֶּפשט 34-5  

ליֶגטי, מיקלֹוש
פסלו של אנֹונימּוס 147  

153 Leibl, Wilhelm ַלייֶּבל, וילהלם
ליסט, פרנץ

 Magyar בית האופרה הלאומית  
122 Állami Operaház

האקדמיה למוסיקה ע”ש פרנץ   
 Liszt Ferenc ליסט

133 ,58 ,34 Zeneakadémia
 Liszt Ferenc מוזיאון פרנץ ליסט  

148 ,43 Emlékmúzeum
פונדק שבעת האלקטורים 131  

פסלו 133  
58 Lechner, Ödön ֶלכֶנר, אֹודֹון

 Drechsler Palota ארמון דֶרקסֶלר  
119

בית העירייה )ֶקצ’ֶקֶמט( 170  
בית ֶלכֶנר בּבארטֹוק ֶּבָלה אּוָצה 56  

126 Thonet בית תֹוֶנט  
 Izraelita בית־הקברות היהודי  

161 Temető
 Postatakarék Pénztár בנק הדואר  

115 ,57
דיוקנו 58  

המוזיאון לאמנות שימושית   
140 Iparművészeti Múzeum
המכון לגיאולוגיה ולגיאופיזיקה   

 Magyar Földtani és  Geofizikai
158-9 Intézet

155 Hermina út ֶהרמיָנה אּוט  
 Sipeky Balázs ’וילה שיֶּפקי ּבאלאז  

57
כנסיית הקהילה בקֹוּבאניֹו   

 ,47 Kőbányai Plébániatemplom
160

161 Wekerle Telep שכונת ֶוֶקרֶלה  
לנגובארדים 19, 22

Lendvay, Márton ֶלנדבֹוי, מארטֹון
פסלו 84  

Lenin, VI ’לנין, ולדימיר איליץ
פסלו 164  

לשכות מידע לתיירים 222, 225
לשכת התיירות הלאומית של 

הונגריה 185, 222, 225
 Lessenyei, Márta ֶלֶשנֶייה, מרטה

93

מ
מאגר המים, גבעת ֶגֶלרט 93

21 Mádl, Ferenc מאדל, ֶפֶרנץ
 Mader, מאֶדר, יוהאן ּכריסטוף
132 ,31 Johann Christoph

מאה, אנדרטה 13, 176
נוף מהנהר אל בודפשט 66  

 Mahler, Gustav מאהֶלר, גוסטאב
122

מאּולֶּברטש, פרנץ אנטון 
 ,80 Maulbertsch, Franz Anton

152
31 Majtényi מאיֶטני, משפחת

Mayer, Ede מאֶייר, ֶאֶדה
פסלו של מיקלֹוש ְיְּבל 98  

130 Máltás, Hugó מאלטאש, הוגו
119 Málnai, Béla מאלנֹוי, בלה

 ,36 Mann, Thomas מאן, תומאס
88

 ,79 Manet, Edouard מאֶנה, אדּואר
153

40 Mantl, György מאנְטל, גיאורג
80 Mányoki, Ádám מאניֹוקי, אדם

ֶפֶרנץ השני ראקֹוצי 30  
22-3 Macellum מאֶקלּום
Margit híd מארגיט, גשר

נוף מהנהר אל בודפשט 67  
173 ,13 Margit sziget מארגיט, האי

מסלול הליכה של שעתיים באי   
מארגיט 176-7

81 Marffy, Ödön מארפי, אֹודֹון
 Marzio, Galeotto מארצֹו, ָגֶלאֹוטֹו

77
 Budavári ה(מבוך של מצודת ּבּוָדה(

219 ,89 ,10 Labirintus
)ה(מבצר 13, 7–96

מפת רחובות מאוירת 92  
מגדל המים 13, 176

 Medgyaszay, ֶמדג’יאסֹוי, אישֶטָבן
59 István

 Medgyessy, Ferenc ֶמדג’ֶיישי, ֶפֶרנץ
81

)ה(מדונה ֶאסֶטרהאזי )רפאל( 150, 
152

מדיארים 19, 22, 23
24-5 Árpád שושלת ַארּפאד  
מדריכי פנאי ובידור 215, 231

)ה(מהירות המותרת 234
 Madarász, Viktor מֹודֹוראס, ויקטור

81
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 1526( Mohács( -מֹוהאץ’, הקרב ב
29 ,28 ,27

מוזיאון ֶזלניק אישטבן לזהב מדרום־
 ,43 Zelnik István מזרח אסיה

149
)ה(מוזיאון הלאומי של הונגריה 

 ,32 ,13 ,12 Nemzeti Múzeum
134–7 ,50 ,43 ,42 ,33

בניין המוזיאון 136  
גלימת ההכתרה 136  

המיטב של בודפשט: מוזיאונים   
וגלריות 41

מידע שימושי 135  
תוכנית הבניין 134-5  

תצוגה ארכיאולוגית 136  
תצוגה מהמאה ה־20 137  

תצוגה מהמאות ה־11-17 136-7  
תצוגה מהמאות ה־18-19 137  

מוזיאון המצודה ראו מוזיאון בודפשט 
להיסטוריה

)ה(מוזיאון הפתוח של הונגריה 169
)ה(מוזיאון לתולדות בודפשט 

 Budapesti Történeti Múzeum
76 ,43 ,40

מוזיאונים וגלריות 40-43
 Pajor )אחוזת ּפאיֹור )ֶסנֶטנדֶרה  

169 Manor
 ,43 ,13 Aquincum אקווינקּום  

166–7
 Művészetek ארמון האמנויות  

160 Palotája )MŰPA(
בית־החולים בסלע 84  

 Imre Varga גלריה אימֶרה וארָגה  
175

גלריית האמנות מּוצ’ארנֹוק   
154 ,146 Műcsarnok

דמי כניסה 223  
האקדמיה לאמנויות היפות   

148 KépzőműVészeti Egyetem
הארכיון הלאומי למסמכים   

היסטוריים 82
הגלריה הלאומית של הונגריה   

 ,12 ,10 Magyar Nemzeti Galéria
219 ,78–81 ,75 ,58 ,42 ,40 ,13

המוזיאון בארמון נֹודֶטֶטני   
 Nagytétényi Kastély Múzeum

165 ,59
המוזיאון ההונגרי למסחר ולתיירות   

175
המוזיאון ההונגרי לספרות 143  

המוזיאון היהודי 11, 41, 43  
המוזיאון הלאומי של הונגריה   

 ,32 ,13 ,11 Nemzeti Múzeum
134–7 ,50 ,43 ,42 ,41 ,33

המוזיאון הלותרני 43  
המוזיאון הלותרני הלאומי 132  
המוזיאון המלכותי )גֹודֹולּו( 170  

המוזיאון הפתוח של הונגריה 169  

המוזיאון לאמנויות היפות   
 ,13 ,11 Szépművészeti Múzeum

150–53 ,146 ,42 ,41
המוזיאון לאמנות דתית 86  

המוזיאון לאמנות סרבית   
)ֶסנֶטנדֶרה( 169

המוזיאון לאמנות שימושית   
 ,43 ,41 Iparművészeti Múzeum

140–41 ,59 ,58
 Néprajzi המוזיאון לאתנוגרפיה  

114 ,110 ,43 ,40 Múzeum
המוזיאון לחקלאות הונגרית 13,   

154
המוזיאון לטבע 159  

המוזיאון לתולדות בודפשט   
 Budapesti Történeti Múzeum

76 ,43 ,40
המוזיאון לתולדות המוסיקה 43, 85  

המוזיאון לתולדות הצבא   
 ,43 ,40 Hadtörténeti Múzeum

219 ,89
המיטב של בודפשט: מוזיאונים   

וגלריות 40-41
המכון לגיאולוגיה ולגיאופיזיקה   

 Magyar Földtani és  Geofizikai
158-9 Intézet

המרכז להנצחת השואה 160  
הפארק לתולדות הרכבת   

160 Vasúttörténeti Park
מגדל המים 13, 176  

 Barakk Múzeum מוזיאון ּבֹורֹוק  
164

מוזיאון בטהובן )מֹורטֹונָבשאר(   
171 Beethoven Múzeum

מוזיאון בית־המרקחת ‘עיט הזהב’   
 ,83 ,43 Aranysas Patikamúzeum

84
 Ráth György מוזיאון גיאורג ראט  

149 ,43 Múzeum
מוזיאון הדואר 149, 219  

מוזיאון הטלפון 89  
מוזיאון היישוב הרומי 175  

מוזיאון המרחצאות הרומיים 43,   
175

 Közlekedési מוזיאון התחבורה  
155 ,43 Múzeum

מוזיאון התיאטרון ע”ש גיזי ּבאיֹור   
164 Bajor Gizi Színészmúzeum

 Vasarely מוזיאון ואסאֶרלי  
175 ,42 Múzeum

מוזיאון ֶזלניק אישטבן לזהב   
 Zelnik István מדרום־מזרח אסיה

149 ,43
מוזיאון ֶזֶמלַווייס לתולדות הרפואה   

 Semmelweis Orvostörténeti
99 ,43 ,40 Múzeum

מוזיאון לּודוויג לאמנות בת־זמננו   
160 ,42 Ludwig

מוזיאון מרגיט קֹובאץ’ )ֶסנֶטנדֶרה(   
169 Margit Kovács Museum
 Teror מוזיאון משטרי העריצות  

148 ,13 ,12 Háza Múzeum
 Mátyás )מוזיאון מתיאש )ויֶשגראד  

169 Múzeum
מוזיאון ֶפֶרנץ הֹוּפ לאמנות המזרח   

 Hopp Ferenc Kelet-ázsiai הרחוק
43 Művészeti Múzeum

 Liszt Ferenc מוזיאון פרנץ ליסט  
148 ,43 Emlékmúzeum

 148 Kodály ,43 מוזיאון קֹודאי  
Zoltán Emlékmúzeum

מוזיאון קישקּון )קישקּונֶפֶלדהאָזה(   
171 Kiskun Múzeum

 Vajdahunyad מצודת ואיָדהּוניַאד  
154 ,13 Vára

שעות פתיחה 223  
143 Petőfi תערוכת ֶּפטֹופי  

129 Molnar, Pál מֹולנאר, ּפאל
159 Molnár, Ferenc מֹולנאר, ֶפֶרנץ

מונגולים 24, 25
 ,79 Monet, Claude מֹוֶנה, קלוד

153
מונית 239

הונאות 215  
מנמל־התעופה 233  

 Munkácsy, מּונקאצ’י, מיהאי
81 ,42 Mihály
אשה חובצת 79  

השוליה המפהק 40, 81  
 Dual ה(מונרכיה הכפולה(

34 Monarchy
מוסיקה 216

אופרה ואופרטה 216  
בית האופרה הלאומית 11, 12, 13,   

 122–3 Magyar Állami
Operaház

ג’אז 216  
האקדמיה למוסיקה ע”ש פרנץ   

 Liszt Ferenc ליסט
133 Zeneakadémia

המוזיאון לתולדות המוסיקה 85  
חנויות 212, 213  

כרטיסים 223  
מוזיאון בטהובן )מֹורטֹונָבשאר(   

171 Beethoven Múzeum
 Kodály מוזיאון זֹולטאן קֹודאי  
148 Zoltán Emlékmúzeum

 Liszt Ferenc מוזיאון פרנץ ליסט  
148 Emlékmúzeum

מוזיאונים 43  
מוסיקה כנסייתית 216  
מוסיקה קלאסית 216  

מוסיקת עם וצוענית 216  
פסטיבלים 63  

קונצרט הגאלה לכבוד השנה   
החדשה 65

155 Erkel Színház תיאטרון ֶארֶקל  
תיאטרון האופרטה של בודפשט   

119 Budapesti Operett Színház
תיאטרון הקיץ 176  

מוסיקה כנסייתית 216
מוסיקת עם 216

מוסקטר )פיקאסו( 42
מועדון הרכיבה של בודפשט 218

מועדונים 209
 Fővárosi מועצת העיר, משרדי

132 ,50 Önkormányzat
מּוצ’ארנֹוק, ארמון האמנות 

154 Műcsarnok
מפת רחובות מאוירת 146  

Marton, László מֹורטֹון, לאסלֹו
הנסיכה הקטנה 69, 130, 179  

פסלו של אטילה יֹוֶז’ף 110  
171 Martonvásár מורטֹונָבשאר

 Murillo, מוריליו, ּברטֹולֹוֶמה ֶאסֶטּבאן
153 ,42 Bartolomé Estebán

 Móricz, Zsigmond מוריץ, ז’יגמֹונד
177 ,159

מזג־אוויר 62-5, 222
)ה(מזנון )סזאן( 153

מזרקות
 Danubius Kút מזרקת הדנובה  

133
 ,10 Mátyás Kút מזרקת מתיאש  

76–7 ,74
133 Danubius Kút מזרקת הדנובה

מחול
פסטיבל לרגל יום המחול 62  
תיאטרון החצר של ּבּוָדה 77  

מטבע 228-9
מטבעות 229

מטען, בתחבורה הציבורית 240
מטרו 236, 238
מי שתייה 227

 ,117 Meining, Artur ַמיינינג, ארתור
139

 Meyerhoffer, ֵמֶיירהֹוֶפר, אנדראש
46 András

126 Péterffy Palota ארמון ֶּפֶטרפי  
143 Károlyi Palota ארמון קארֹוי  

 Szerb Templom הכנסייה הסרבית  
142

 Egyetemi כנסיית האוניברסיטה  
143 Templom

מיכאל הקדוש, הכנסייה העירונית 
 Angolkisaszonyok templom

179
מיכאל הקדוש, כנסיית 

 ,46 Angolkisaszonyok templom
177

 Milleniumi ה(מילניום, אנדרטת(
149 ,13 ,11 Emlékmű

מפת רחובות מאוירת 146  

)ה(מילניום, חגיגות )1896( 146
 Milleniumi אנדרטת המילניום  

149 ,11 Emlékmű
145 ,34 Városliget וארֹושליֶגט  

 Vajdahunyad מצודת ואיָדהּוניַאד  
154 Vára

)ה(מילניום, קו 10, 13, 238
 Mindszenty, מינדֶסנטי, החשמן יוזף

115 ,36 Cardinal Joseph
מיסים

במלונות 183  
מע”מ 183, 210  

65 Mikulás מיקּולאש
 Mikszáth, Kálmán מיְקסאט, קלמן

159
מיתרה, פולחן 22

מכבי־אש 227
מכוניות, מרוצי 63

מכונית 5–234, 7–236
השכרת רכב 237  

חניה 237  
נהיגה אל בודפשט 234-5  

סנדול וגרירה 237  
מלאכות־יד אוריינטליות, מוזיאונים 

ל- 43
מלאכות־יד, חנויות 212, 213

מלונות 182-9
איך להזמין חדר 183  

דירות להשכרה 184, 185  
היכן לחפש 182  

ילדים 184  
מחירים 183  

מטיילים נכים 184  
מלון ומרחצאות ֶגֶלרט 94-5  
 Rácz מלון ראץ ומרחצאות  

99 szálloda és Gyógyfürdő
 Radisson Béke מלון רדיסון ֶּבֶקה  

119
מלונות ספא 54-5  

סיווג מלונות ופנסיונים 182  
עלויות חבויות 183  

תרמילאים 224  
 Melocco, Miklós ֶמלֹוקֹו, מיקלֹוש

77
מלחמת העולם הראשונה 19, 36

אנדרטה 35  
המוזיאון הלאומי של הונגריה   

137 Nemzeti Múzeum
מלחמת העולם השנייה 19, 36

אנדרטה לזכרו של ראול ולנברג   
158 Raoul wallenberg szobor

 Felszabadulási אנדרטת השחרור  
96 Emlékmű

המוזיאון הלאומי של הונגריה   
137 Nemzeti Múzeum

138 Zsidó Negye הרובע היהודי  
 Erzsébet ה(מלכה ֶארֶז’ֶּבט, אנדרטה(

97 Királyné Szobra

מפת רחובות מאוירת 92  
מלכים ומלכות 20-21

מנהגים 223
104 ,34 Alagút ה(מנהרה(

153 Menzel ֶמנֶזל
 Convent, ה(מנזר הדומניקני(

177 Dominican
מנזרים

המנזר הטריניָטרי 50  
 Sziklatemplom כנסיית המערה  

96
מס נופש 183

מס ערך מוסף )מע”מ( 183, 210
מסחר ותיירות, המוזיאון ההונגרי 

175
מסלולי הליכה 173-9, 236

מסלול הליכה של 90 דקות מּבּוָדה   
לֶּפשט 178-9

מסלול הליכה של שלוש שעות   
באֹוּבּוָדה 174-5

מסלול הליכה של שעתיים באי   
מארגיט 176-7

מסעדות 190-207
איפה לחפש 190  
הזמנת שולחן 191  

הטעמים של בודפשט 192-3  
טיפים 191  

מה להזמין 190  
מה לשתות בבודפשט 194-5  

סוגי מסעדות, בתי־קפה וברים 190  
עם ילדים 191  
צמחוני 191  

תפריטים ומחירים 191  
תרמילאים 224  

ראו גם אוכל ומשקאות  
מערות

 Budavári המבוך במצודת ּבּוָדה  
89 ,10 Labirintus

158 Szemlő-hegyi ֶסמלֹו־ֶהד  
158 Pál-völgyi ּפאל־וֹולד  

מפות
אביב העמים 32  

אזור הפרלמנט 109  
איחודה של בודפשט 34  

אירופה 14  
אישֶטָבן ֵסייֶצ’ני ֶטר 116-17  

ארמון המלוכה 74-5  
ּבּוָדה הגותית ושל הרנסאנס 26  

בודפשט בימי שושלת הבסבורג 30  
בודפשט והאזור 15  

גבעת ֶגֶלרט 91, 3–92  
הכיבוש הטורקי 28  

המיטב של בודפשט: אר־נובו 56-7  
המיטב של בודפשט: ארמונות   

ובניינים היסטוריים 48-9
המיטב של בודפשט: כנסיות ובתי־  

כנסת 44-5
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מפות, המשך
המיטב של בודפשט: מוזיאונים   

וגלריות 40-41
המיטב של בודפשט: מרחצאות   

ובריכות 52-3
העיר העתיקה 82-3  
ואצי אּוָצה 126-7  
וארושליֶגט 145  
ויזיבארֹוש 102-3  

טֹוּבאן 98  
טיולי יום מחוץ לבודפשט 168  

כיכר הגיבורים 146-7  
מחוץ לעיר 157  

מסלול הליכה של 90 דקות מּבּוָדה   
לֶּפשט 178-9

מסלול הליכה של שלוש שעות   
באֹוּבּוָדה 174-5

מסלול הליכה של שעתיים באי   
מארגיט 176-7

מפת רחובות 242-56  
מצפון לרובע המצודה 101  

מרכז בודפשט 16-17  
מרכז ֶּפשט 125  

נוף מהנהר אל בודפשט 66-9  
קווי אוטובוס 240  
קווי חשמלית 240  

קֹושּוט לאיֹוש ֶטר 110-11  
רובע המצודה 73  

שושלת ַארּפאד 24  
תחנות רכבת 235  

מפלגת הפועלים הסוציאליסטית של 
הונגריה 37

מפלגת הפועלים של הונגריה 36
מצודות

168 ,157 Esztergom ֶאסֶטרגֹום  
169 Visegrád ויֶשגראד  

 ,10 Halászbástya מצודת הדייגים
178 ,84 ,51 ,13 ,12

מפת רחובות מאוירת 83  
 Dísz tér )ה(מצעדים, כיכר )דיס ֶטר(

77
מצפון לרובע המצודה 101-107

 Szent Anna כנסיית חנה הקדושה  
106-7 Templom

מלונות 186, 187, 188  
מסעדות 197-8  
מפת האזור 101  

מפת רחובות מאוירת: ויזיבארֹוש   
102-103

מקסימיליאן הראשון, הקיסר 
20 Maximilian I

177 ,176 Margit מרגיט, הנסיכה
מרגיט קֹובאץ’, מוזיאון )ֶסנֶטנדֶרה( 

169 Margit Kovács
מרוצים

הגראן ּפרי ההונגרי 63  
סוסים 62, 64, 218  

מרחצאות )כללי(
המיטב של בודפשט: מרחצאות   

ובריכות 52-5
טיפים 223  

מרחצאות )על־פי שם(
166 ,13 Aquincum אקווינקּום  

105 ,54 Veli Bej ֶולי ֵּביי  
 Gellért מלון ומרחצאות ֶגֶלרט  

 ,54 ,53 ,13 ,12 Szálló és Fürdő
94–5 ,93 ,68 ,59 ,57

 Lukács ’מרחצאות לּוקאץ  
105 ,54 ,52 Gyógyfürdő

 ,10 Széchenyi מרחצאות ֵסייֶצ’ני  
218 ,155 ,147 ,145 ,55 ,54 ,53

 Király מרחצאות קיראי  
105 ,54 ,52 ,29 Gyógyfürdő

 Rác Gyógyfürdő מרחצאות ראץ  
99 ,54 ,53

 Rudas מרחצאות רּודאש  
97 ,93 ,54 ,53 ,29 Gyógyfürdő

55 Aquincum Hotel  
 Danubius Grand Hotel  

177 ,55 Margitsziget
 Danubius Health Spa Resort  

 55 Helia
 Martinovics, מרטינֹוביץ’, איגנאץ

89 Ignác
 Martinelli, מרטיֶנלי, אנטון ֶארהארד

132 ,50 Anton Erhard
137 ,26 ,20 Maria מריה, המלכה

 Maria מריה תרזה, הקיסרית
21 ,19 Theresa

אוניברסיטת לֹוראנד אֹוטבֹוש 142  
ארמון המלוכה 74  
וארֹושליֶגט 145  

ויטאם ֶאט סאנגוויֶנם 30-31  
משרדי הרשות המקומית 50  

שער הניצחון )ואץ( 169  
מרים המגדלית 10, 88

מרכז הירידים של בודפשט 164, 
216

)ה(מרכז להנצחת השואה 
160 Holokauszt Emlékközpont

 Csodák ה(מרכז לפלאי הטבע(
219 Palotája

124-43 Central Pest מרכז ֶּפשט
המוזיאון הלאומי של הונגריה   

134-7 Nemzeti Múzeum
המוזיאון לאמנות שימושית   

140-41 Iparművészeti Múzeum
כנסיית הקהילה בעיר הפנימית   

 Belvárosi Plébánia Templom
128-9

מלונות 186-9  
מסעדות 200-204  

מפת האזור 125   
מפת רחובות מאוירת: אזור ואצי   

אּוָצה 126-7

155 Márkus, Géza מרקּוס, ֶגָזה
Marx, Karl מרקס, קרל

פסלו 164  
 Marschalkó, ָמרשאלקֹו, יאנֹוש

67 János
 Merse, Pál ֶמרֶשה, ּפאל סינֶייה

Szinyei
פיקניק במאי 79, 81  

)ה(מרתון הבינלאומי של בודפשט 64
מרתונים 64

משטרה 226, 227
משקאות ראו אוכל ומשקאות

משקעים 64
משרד החוץ ההונגרי 222

 Földművelésügyi משרד החקלאות
114 Minisztérium

מפת רחובות מאוירת 111  
משרדי חלפנות 228

משרדי נסיעות 222, 225
20 Mátyás II מתיאש השני, המלך

 Mátyás Templom מתיאש, כנסיית
 ,86–7 ,73 ,46 ,27 ,13 ,12 ,10

178
הכיבוש הטורקי 29  

המיטב של בודפשט: כנסיות ובתי־  
כנסת 44

מוסיקה 216  
מפת רחובות מאוירת 83  

נוף מהנהר אל בודפשט 66  
 Mátyás )מתיאש, מוזיאון )ויֶשגראד

169 Múzeum
 ,10 Mátyás Kút מתיאש, מזרקת

76-7
מפת רחובות מאוירת 70  

 Mátyás מתיאש קֹורבינּוס, המלך
27 ,26 ,20 ,19 Corvinus

ארמון המלוכה 74  
 Visegrád Palota ארמון ויֶשגראד  

169
דיוקנו 26  

הגלריה הלאומית של הונגריה   
80 Magyar Nemzeti Galéria
המוזיאון הלאומי של הונגריה   

137 Nemzeti Múzeum
הספרייה הלאומית ֵסייֶצ’ני   

76 Nemzeti Széchényi Könyvtár
 Mátyás Templom כנסיית מתיאש  

86-7 ,27
לוכד את דרקולה 89  

 ,74 Mátyás Kút מזרקת מתיאש  
76-7

85 Hilton Szálló מלון הילטון  

נ
Nádor utca נאדֹור אּוָצה

מפת רחובות מאוירת 117  
נאצים 120, 138, 148

Nagy, Imre נֹוד, אימֶרה
אנדרטה 111  
יום הזיכרון 64  
מותו 36, 37  
קברו 163  

נֹודֶטֶטני, המוזיאון בארמון 
 Nagytétényi Kastély Múzeum

165
בודפשט של סגנון האר־נובו 59  

Neuschloss- נֹוישלֹוס־קנּושלי, קֹורֶנל
155 ,57 Knüsli, Kornél

נוף אל אמסטרדם )רֹויסדאל( 151, 
152

נוף מהנהר אל בודפשט
מגשר ֶארֶז’ֶּבט עד גשר ָלדימאניֹושי   

68-9
מגשר מארגיט עד גשר ֶארֶז’ֶּבט   

66-7
ניאו־קלאסיים, ארמונות ובניינים 50
 New York Palota ניו יורק, ארמון

133 ,59 ,51
118 Newton, Isaac ניוטון, אייזק

נכים, מטיילים 223, 225
בידור 215  

במלונות 184  
נמל־התעופה של בודפשט 232-3

)ה(נסיכה הקטנה )מארטֹון( 69, 130, 
179

נסיעה חופשית, כרטיסים 238
נעליים, חנויות 212, 213

נעליים על גדת הדנובה 110
 Nepauer, Mátyás ֶנּפאּוֶאר, מתיאש

158 ,106 ,99 ,85 ,84 ,46
 Napoleon נפוליאון הראשון, הקיסר

32 I
נפוליאון, מלחמות 32

נפילתו של אדם הראשון )יֹורדאנס(
נצרות 24

נשות ֶאֶגר )ֶסֵקִיי( 81
נשים בחדר האוכל )טּולּוז־לּוטֶרק( 

153 ,151
נשים מטיילות 226

נשים עם מטריות )וארָגה( 175
נשפי המסכות, עונת 65

ס
37 Szabo, István סאּבֹו, אישֶטָבן
139 Szabó, Ervin סאּבֹו, ֶארווין

סאסֶהד )‘גבעת העיט’(, שמורת 
 Sashegy הטבע

164 Természetvéldemi Terület
165 Száraz, György סאראז, גיאורג
131 Szabados, Béla ָסּבאדֹוש, בלה

)ה(סגנון הלאומי של הונגריה 47, 58, 
158

סוחרים לגדת הנהר בֶּפשט )ליֶגטי( 
34-5

28 ,20 Süleyman ’סולימן ‘המפואר

119 Szondi, György סֹונדי, גיאורג
סוסים, מרוצי 62, 64, 218

סוסים, רכיבה על 218
סופר מרתון מווינה לבודפשט 64

97 Sokoli Mustafa סֹוקֹולי מוסטפה
 Zurbarán, סּורּבאראן, פרנסיסקו ֶדה

153 ,42 Francisco de
115 Soros, George ’סֹורֹוס, ג’ורג

Cézanne, Paul סזאן, פול
המזנון 153  

סטודנטים, מטיילים 224
152 Steen, Jan סֵטין, יאן

88 Sztéhló, Gábor סֶטלֹו, גאּבֹור
Stalin, Joseph סטלין, יוסף

פסלו 164  
סטליניזם 36

 Sigismund סיגיסמּונד מלוקסמבורג
26 ,20

ארמון המלוכה 74  
המוזיאון הלאומי של הונגריה   

137 Nemzeti Múzeum
 Mátyás Templom כנסיית מתיאש  

86
רחוב הפרלמנט )אֹורָסגהאז אּוָצה(   

88 Országház utca
 Széchenyi, ֵסייֶצ’ני, הרוזן אישֶטָבן

István
 33 On Credit  
אנדרטה 118  

66 Lánchíd גשר השלשלאות  
האקדמיה ההונגרית למדעים   

 Magyar Tudományos Akadémia
32-3

132 Török Bankház הבנק הטורקי  
המוזיאון הלאומי של הונגריה   

134 Nemzeti Múzeum
 Széchenyi, ֵסייֶצ’ני, הרוזן ֶפֶרנץ

76 ,32 Ferenc
 ,10 Széchényi ֵסייֶצ’ני, מרחצאות

218 ,155 ,145 ,55 ,54
המיטב של בודפשט: מרחצאות   

ובריכות 53
מפת רחובות מאוירת 147  

65 Szilveszter סילבסטר, ליל
 Szinyei-Merse, סינֶייה־ֶמרֶשה, ּפאל

42 Pál
סכנות ומטרדים 226-7

 Szemlő-hegyi ֶסמלֹו־ֶהד, מערת
158 barlang

169 Szentendre ֶסנֶטנדֶרה
 Szentpetery, ֶסנטֶּפֶטרי, יֹוֶזף

Joseph
 Vitam et ויטאם ֶאט סאנגוויֶנם  

30-31 Sanguinem
ספא, מלונות 5–54, 187

ספא ראו מרחצאות
ספורט 218

 Puskás איצטדיון ֶפֶרנץ ּפּושקאש  
218 ,159 Ferenc stadion

ספרות, מוזיאון הונגריה 143
ספריות

הספרייה הלאומית ֵסייֶצ’ני   
 Nemzeti Széchényi Könyvtár

76 ,32 ,12
 Ervin Szabó ספריית ֶארווין סאּבֹו  

139 ,49 Library
 Egyetemi ספריית האוניברסיטה  

143 Könyvtár
ספרים, חנויות 212, 213

 Szkalniczyky, סקאלניציקי, ָאנטאל
143 Antal

 Szakasits, Árpád ָסקאשיץ, ַארּפאד
21

סקי 218
Székely, Bertalan ֶסֵקִיי, ֶּברטאלאן
 Magyar בית האופרה הלאומית  

122 Állami Operaház
גילוי גופתו של המלך לאיֹוש השני   

26-7
הכנסייה הלותרנית בּבּוָדה   

 Budavári Evangélikus Templom
88

 Mátyás Templom כנסיית מתיאש  
87

נשות ֶאֶגר 81  
סקיתים 22

24 Székesfehérvár ֶסֶקשֶפֶהרבאר
 Szerb Templom סרבית, הכנסייה

142
 Szervita סרוויטית, הכנסייה

132 ,46 Templom
מפת רחובות מאוירת 126  

סרטים 217
סתיו בבודפשט 64

)ה(סתיו, פסטיבל 64

ע
 Ottoman עות’מנית, האימפריה

28-9 ,20 Empire
)ה(עיר העתיקה ראו רובע המצודה
)ה(עיר הפנימית, כנסיית הקהילה 
 Belvárosi Plébánia Templom

179 ,128–9 ,46 ,11
המיטב של בודפשט: כנסיות ובתי־  

כנסת 45
מפת רחובות מאוירת 127  
נוף מהנהר אל בודפשט 68  

עיתונים 231
עמוד השילוש הקדוש 83, 84
ענתיקות, חנויות 212, 213

פ
פאבים 208

74 Fadrusz, János פאדרּוס, יאנֹוש
Pauline order פאוליני, המסדר

 Egyetemi כנסיית האוניברסיטה  
143 Templom

 Sziklatemplom כנסיית המערה  
96 ,93 ,44
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 Pázmány, ּפאזמאני, החשמן ֶּפֶטר
142 Cardinal Péter

 Pajor )ּפאיֹור, אחוזה )ֶסנֶטנדֶרה
Manor 169

169 Pajor Manor )ֶסנֶטנדֶרה( 
81 ,42 Paál, László ּפאל, לאסלֹו
 Pallavicini ּפאלאביצ’יני, ארמון

49 Palota
 Palatinus ּפאלאטינּוס שטרֹונד

176 ,55 Strand
המיטב של בודפשט: מרחצאות   

ובריכות 52
עם ילדים 219  

Pál-völgyi- ּפאל־וֹולד, מערת
158 cseppköbarlang
194 Pálinka ּפאלינָקה

 Falkoner, Francis פאלקֹוֶנר, פרנסיס
158

24 ,23 ,22 Pannonia ּפאנֹונָיה
ּפאסקֶייביץ’, הגנרל איוואן 

33 Paskievicz, Ivan
 ,119 Pártos, Gyula ּפארטֹוש, גיולה

140 ,126
)ה(פארק לתולדות הרכבת 

160 Vasúttörténeti Park
פארקים וגנים

ארמון ּבראנזוויק )מֹורטֹונָבשאר(   
171 Brunswick Palota

פארק חיות־הבר ּבּודאֶקסי   
11 Budakeszi

שמורת הטבע סאסֶהד )‘גבעת   
 Sashegy )’העיט

164 Természetvéldemi Terület
הגן הבוטאני באוניברסיטת   

159 ELTE Füvészkert בודפשט
הגן היפני )באי מארגיט( 177  

98 Tabán טֹוּבאן  
פארק האנדרטאות 164  

169 Fehérek )ֶפֶהֶרק, כנסיית )ואץ
 ,174 Fő tér Palota פֹו ֶטר, ארמון

175
 ,128 Pauer, György ָּפּוֶאר, גיאורג

132
33 Pogány, Móric ּפֹוגאני, מֹוריץ
160 Fodor, Gyula פֹודֹור, גיולה

170 Fót פֹוט
Pollack, Mihály פולאק, מיהאי
 Ludovika אקדמיה לּודֹוביָקה  

159 Académia
77 Sándor Palota ארמון שאנדֹור  

האוניברסיטה של מרכז אירופה   
115 Közép-Európai Egyetem

הגן הבוטאני באוניברסיטת   
159 ELTE Füvészkert בודפשט

 Evangélikus הכנסייה הלותרנית  
132 ,47 ,45 Templom

המוזיאון הלאומי של הונגריה   
134-7 ,50 Nemzeti Múzeum

 Pollack Mihály פולאק מיהאי ֶטר  
139 tér

 Pollack Mihály ּפֹולאק מיהאי ֶטר
139 ,51 tér

Polnay, Konrád ּפֹולנֹוי, קונרד
קברו 160  

136 Ponti, Raffael ּפֹונטי, רפאל
 Poussin, Nicolas ּפּוסאן, ניקולא

153
)ה(פורום ההונגרי הדמוקרטי 37

159 Puska, Ferenc ּפּושָקה, ֶפֶרנץ
11 Petőfi, Sándor ֶּפטֹופי, שאנדֹור

דיוקנו 33  
מרד האביב 33, 62, 136  

קישקּונֶפֶלדהאָזה   
171 Kiskunfélegyháza

תערוכת ֶּפטֹופי 143  
148 Petri, Lajos ֶּפטרי, לאיֹוש

 ,49 Péterffy Palota ֶּפֶטרפי, ארמון
50

מפת רחובות מאוירת: 126  
126 Péterffy, János ֶּפֶטרפי, יאנֹוש

 Petschacher, ֶּפטשאֶכר, גוסטאב
49 Gustáv

 Pisano, Andrea ּפיזאנֹו, אנדריאה
153

Pichler House ּפיכֶלר, בית
מפת רחובות מאוירת 117  

 Philanthia פילאנתיה, חנות הפרחים
131 Florist’s

המיטב של בודפשט: אר־נובו 57,   
59

 Philostratus פילֹוסטראטּוס, קודקס
26 Codex

 ,130 Finta, József פינָטה, יֹוֶז’ף
164 ,131

85 Pintér, Béla ּפינֶטר, בלה
 Pissarro, Camille ּפיסארֹו, קאמי

153
105 Pisk -ּפיסק, הקרב ב

 ,81 Picasso, Pablo פיקאסו, פבלו
153

המוסקטר 42  
פיקניק במאי )ֶמרֶשה( 79, 81

פישר פון ֶארלאך, יוהאן ברנרד 
 Fischer von Erlach, Johann

154 Bernard
119 Fellner ֶפלֶנר
פנסיונים 182, 189

111 Pásztor, János ָּפסטֹור, יאנֹוש
63 Sziget Festival פסטיבל האי

פסטיבל היין של בודפשט 64
פסטיבל המוסיקה הקיצי של 

בודפשט 63
)ה(פסטיבל הרב־תרבותי הבינלאומי 

לכבוד קרנבל הדנובה 63
)ה(פסטיבל למוסיקה עממית 63

פסטיבל לרגל יום המחול 62

פסטיבלים 62-5
 ,51 Feszl, Frigyes ֶפְסל, פריֶדש

138 ,130
)ה(פסלים, פארק ראו פארק 

האנדטראות
פסלים

 Eugene of Savoy אֹויֶגן מסאבויה  
75

110 Attila József אטילה יֹוֶז’ף  
42 Imre Varga אימֶרה וארָגה  
Innocent XI 11אינֹוֶקנטיּוס ה־   

85
96 ,84 ,83 István אישֶטָבן הקדוש  

אנונימוס 147  
97 ,92 Gellért ֶגֶלרט הקדוש  

 Archduke József הארכידוכס יֹוֶז’ף  
130

 Baron József הברון יֹוֶז’ף אֹוטבֹוש  
118 Eötvös

הנסיכה הקטנה )מֹורטֹון( 69, 130,   
179

לוקאס הקדוש 105  
 Márton Lendvay מארטֹון ֶלנדבֹוי  

88
95 ,94 Miklós Ybl מיקלֹוש ְיְּבל  

פארק האנדרטאות 164  
133 Franz Liszt פרנץ ליסט  
164 Karl Marx קרל מרקס  

ראו גם אנדרטאות  
 ,120 ,45 Feszler, Leó ֶפסֶלר, ליאו

133 ,121
88 Pecz, Samu ֶּפץ, סאמּו

אנדרטה 103  
הכנסייה הלותרנית )שדרת   
 Evangélikus )וארֹושליֶגטי

149 Templom
הכנסייה הקלוויניסטית   

104 Református Templom
פצעיו של פרנציסקוס הקדוש, 
 Szent Ferenc sebei כנסיית

105 templom
מפת רחובות מאוירת 102  
נוף מהנהר אל בודפשט 66  

 Feketéhazy, ֶפֶקֶטהאזי, יאנֹוש
69 János

 Prati, ּפראטי, פֹורטּונאטֹו ֶדה
74 Fortunato de

 Ferdinand I פרדיננד הראשון, המלך
20

 Ferdinand II פרדיננד השני, המלך
20

 Ferdinand פרדיננד השלישי, המלך
20 III

 Ferdinand פרדיננד החמישי, המלך
21 V

 Frederick פרידריך ברברוסה
25 Barbarossa

 ,13 ,12 ,10 Országház ה(פרלמנט(
178 ,112–13 ,109 ,51 ,16

טקס הפתיחה 35  
מפת רחובות מאוירת 110  
נוף מהנהר אל בודפשט 67  

קונצרטים 216  
פרלמנט, רחוב )אֹורָסגהאז אּוָצה( 

88 Országház utca
ּפֶרמֹונסטָרֶטנזי, המסדר 177

פרנסואה הראשון, מלך צרפת 
153 François I

96 Ferencz, Béla ֶפֶרנץ, ֶּבָלה
ֶפֶרנץ הֹוּפ, המוזיאון לאמנות המזרח 

 Hopp Ferenc Kelet-ázsiai הרחוק
43 Művészeti Múzeum

 ,21 Franz I פרנץ הראשון, המלך
82 ,31

ֶפֶרנץ השני ראקֹוצי, הנסיך
אנדרטה 111  

דיוקנו 30  
הבנק הטורקי 132  
ההתקוממות 30  

המוזיאון הלאומי של הונגריה   
134-7

כיסאו 31  
21 Franz Joseph פרנץ יֹוֶזף, הקיסר

אביב העמים 19  
 Széchenyi אישֶטָבן ֵסייֶצ’ני ֶטר  

116 István tér
69 Szabadság híd גשר החירות  

הכתרתו 137  
המוזיאון לאמנות שימושית   

140 Iparművészeti Múzeum
המונרכיה הכפולה 34  

מותו 35  
 Liszt Ferenc פרנץ ליסט, מוזיאון

148 ,43 Emlékmúzeum
 Puskás ֶפֶרנץ ּפּושקאש, איצטדיון

218 ,159 Ferenc stadion
42 Ferenczy, István ֶפֶרנצי, אישֶטָבן

81 Ferenczy, Béni ֶפֶרנצי, בני
Ferenczy, Károly ֶפֶרנצי, קארֹוי

הציירת 81  
פרנציסקני, המסדר

כנסיית מרים המגדלית 88  
כנסיית מתיאש 86-7  

כנסיית פצעיו של פרנציסקוס   
הקדוש 102, 105

 Belvárosi פרנציסקנית, הכנסייה
 ,143 ,46 ,13 Ferences templom

176
המיטב של בודפשט: כנסיות ובתי־  

כנסת 45
97 Francsek, Imre פרנֶצ’ק, אימֶרה

 Förster, Ludwig ֶפרסֶטר, לודוויג
138 ,47

85 Praxiteles ּפָרקסיֶטֶלס
25 ,24 Pest ֶּפשט

 Pest Megyei ֶּפשט, אולם מועצת
131 ,31 Önkormányzat
ֶּפשט, תיאטרון 131, 217

 Festetics Palota ֶפשֶטטיץ’, ארמון
139 ,51

 Festetics, ֶפשֶטטיץ’, הנסיך ָאנטאל
139 ,115 Antal

159 Festetics ֶפשֶטטיץ’, משפחת
פשיעה 226

)ה(פשרה של 1867 34, 118

צ
190 Csárda )צ’ארָדה )מסעדות

81 Czóbel, Béla צֹוֶּבל, בלה
צ’ֹונטבארי, טיבֹודֹור קֹוסטָקה 

81 Csontváry, Tivadar Kosztka
צוענית, מוסיקה 216

 Cukrászda )צּוקראסָדה )מגדניות
190

26 Czettrich, Ulrik ֶצטריך, אּולריק
155 Cziegler, Győző ציגלר, דיֹוזֹו

)ה(ציירת )ֶפֶרנצי( 81
 Csillaghegyi צ’ילֹוגֶהד שטרֹונד

55 Strand
 Cifra )ציפָרה, ארמון )ֶקצ’ֶקֶמט

170 Palota
131 Chekhov, Anton צ’כוב, אנטון

)ה(צלב הלבן, פונדק 104
מפת רחובות מאוירת 102  

94 Çelebi, Evliya ֶצ’ֶלּבי, ֶאבִלָיה
צמחוני, אוכל 191

24 Csepel ֶצ’ֶּפל, האי
 Ceresola, Venerio ֶצ’ֶרזֹוָלה, ֶוֶנריֹו

84 ,77
צריחים בכנסיות 46-7

 Charles, צ’רלס, הנסיך מוויילס
69 Prince of Wales

ק
190 Kávéház )קאֶבהאז )בתי־קפה
21 Kádár, János קאדאר, יאנֹוש

 ,47 Kauser, József ָקאּוֶשר, יֹוֶז’ף
120

88 Kallina, Mór קאליָנה, מֹור
 Kamermayer, קאֶמרמאֶייר, קארֹוי

Károly
אנדרטה 131  

Kapisztory קאּפישטֹורי, בית
מפת רחובות מאוירת 103  

 Kapisztory, קאּפישטֹורי, יֹוֶזף
103 Joseph

 ,50 Károlyi Palota קארֹוי, ארמון
143 ,139 ,51

 Károlyi Palota )קארֹוי, ארמון )פֹוט
170

33 Károlyi, György קארֹוי, גיאורג
 Károlyi, Lajós קארֹוי, הרוזן לאיֹוש

139

20 Charles II קארֹוי השני מדּוראצֹו
21 Károlyi, Mihály קארֹוי, מיהאי
143 Károlyi Palota ארמון קארֹוי  

הנשיאות 36, 170  
 Gül Baba קברו של גּול ּבאּבא

105 ,101 Türbéje
קֹוּבאניֹו, כנסיית הקהילה ב- 

160 ,47 Kőbánya
Kovács, Margit קֹובאץ’, מרגיט

מוזיאון מרגיט קֹובאץ’ )ֶסנֶטנדֶרה(   
169 Margit Kovács Múzeum

130 Kugler, Henrik קּוגֶלר, ֶהנריק
Kodály, Zoltán קֹודאי, זֹולטאן

 Kodály מוזיאון זֹולטאן קֹודאי  
148 ,43 Zoltán Emlékmúzeum

 Quittner, קוויטֶנר, ז’יגמֹונד
118 ,56 ,49 Zsigmond

131 Kozma, Lajos קֹוזָמה, לאיֹוש
143 Koch, Henrik קֹוך, הנריק

96 Kolbe קֹולֶּבה הקדוש
קולנוע 217

Kölcsey, Ferenc קֹולֶצ’ה, ֶפֶרנץ
אנדרטה 102  

קומוניזם 19, 36
 Memento פארק האנדרטאות  

164 Park
155 Komor, Marcell קֹומֹור, מרסל

55 Komjádi קֹומיאדי, בריכת
Kun, Béla קּון, בלה

פסלו 164  
)ה(קונגרס האּוּכריסטי 36

 Contra קונטרה אקווינקּום
179 ,23 Aquincum

קונסטנטינוס התשיעי מֹונֹומאכּוס, 
 Constantine IX הקיסר

136 Monomachus
קונצרט הגאלה לכבוד השנה 

החדשה 65
 Kupelwieser, קּוֶּפלווייֶזר, ליאופולד

159 Leopold
80 Kupetzky, Jan קּוֶּפצקי, יאן

קוקטייל ברים 208
 ,131 Korb, Flóris קֹורּב, פלֹוריש

133
 Courbet, Gustave קּורֶּבה, גוסטאב

153
69 Corvinus קֹורבינּוס, אוניברסיטת

 Correggio, Antonio קֹוֶרג’ֹו, אנטוניו
152 ,42

 Körössényi, קֹורֹוֶשני, טאמאש
77 Tamás

Körösfői- קֹורֹושפֹוי־קריש, אֹולֹודאר
58 Kriesch, Aladár
153 Corneille קורניי
24 Kurszán קּורסאן

 ,59 ,56 Kós, Károly קֹוש, קארֹוי
175

 Fővárosi állat-és גן־החיות  
155 Növénykert
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 ,21 Kossuth, Lajos קֹושּוט, לאיֹוש
110

דיוקנו 110, 118  
132 Török Bankház הבנק הטורקי  

מותו 35  
קברו 159  

Kossuth Lajos tér קֹושּוט לאיֹוש ֶטר
מפת רחובות מאוירת 110-11  

קזינו 217
קזנובה, ג’אקומו ג’ירולאמו 

 Casanova, Giacomo Girolamo
102

קידומות 230
קיץ בבודפשט 63

164 Király, József קיראי, יֹוֶז’ף
 Király קיראי, מרחצאות

105 ,54 ,29 Gyógyfürdő
המיטב של בודפשט: מרחצאות   

ובריכות 52
176 Kiss, István קיש, אישֶטָבן
113 Kiss, György קיש, גיאורג

 Kisvendéglö )קישֶבנֶדגלֹו )פונדק
190

קישפאלּודי שטרֹוְּבל, ז’יגמֹונד 
42 Kisfaludi Stróbl, Zsigmond

 Felszabadulási אנדרטת השחרור  
96 ,16 Emlékmű

פסלו של גיאורגיוס הקדוש 77  
קישקּון, מוזיאון )קישקּונֶפֶלדהאָזה( 

171 Kiskun Múzeum
 Kiskunfélegyháza קישקּונֶפֶלדהאָזה

170-71
קישקּונשאגי, הפארק הלאומי 

170-71 Kiskunsági
קישקּונשאגי, פארק לאומי 

170-71 Kiskunsági
178 Clark, Adam קלארק, אדם

66 ,33 Lánchíd גשר השלשלאות  
המנהרה 34, 104  

 Clark, קלארק, וויליאם טירני
66 William Tierney

153 Claude Lorrain קלוד לוריין
קלוויניסטית, הכנסייה )מצפון לרובע 
 Református Templom )המצודה

104 ,101 ,16
מפת רחובות מאוירת 103  

קלוויניסטית, הכנסייה )מרכז ֶּפשט( 
 ,47 ,46 Református Templom

139
131 Klotild קלֹוטילד, הארכידוכסית
 ,11 Klotild קלֹוטילד, הארמונות של

179 ,131 ,51
מפת רחובות מאוירת 127  

קלטים 22, 91, 98
 Kálmán, Aladár קלמן, אֹולֹודאר

115
119 Kálmán, Imre קלמן, אימֶרה

 Klemperer, Otto קֶלמֶּפֶרר, אוטו
122

קלרה הקדושה, מנזר 175
)ה(קלריסות העניות, מסדר 88

קמפינג 184, 185
 Kempelen, Farkas ֶקמֶּפֶלן, פרקש

77
קניות 210-13

אוכל ויין 212, 213  
אמצעי תשלום 210   

בגדים ונעליים 212, 213  
בתי כלבו ומרכזי קניות 210-11,   

213
החזר מע”מ 210  

חרסינה 212, 213  
מוסיקה 212, 213  

מלאכות־יד 212, 213  
ספרים 212, 213  

ענתיקות 212, 213  
שווקים 211, 213  

שעות פתיחה 210, 223  
 Kapucinus קפוצ’ינית, הכנסייה

104 ,40 Templom
המיטב של בודפשט: כנסיות ובתי־  

כנסת 44
מפת רחובות מאוירת 103  

 Szent Rókus קפלת רֹוש הקדוש
139 Kápolna

170 Kecskemét ֶקצ’ֶקֶמט
 Cranach, Lucas קראנאך, לוקאס

152
174-5 Krúdy, Gyula קרּודי, גיולה

138 Curtis, Tony קרטיס, טוני
37 Kertész, Imre ֶקרֶטס, אימֶרה

 ,21 Charles III קרל השלישי, הקיסר
132

 ,21 Charles IV קרל הרביעי, הקיסר
35

 Krenner, קֶרֶנר, ויקטור טארדֹוש
143 Victor Tardos

 Kernstok, Károly ֶקרנשטֹוק, קארֹוי
81

 Kerepesi ֶקֶרֶּפשי, בית הקברות
159 temető

קרקס 219
קתדרלות

ֶאסֶטרגֹום 168  
קתדרלת בלגראד )ֶסנֶטנדֶרה( 169   

ראו גם כנסיות  

ר
ראול ולנברג, אנדרטה לזכרו של 

158 Raoul wallenberg szobor
 Rauschenberg, ָראּוֶשנֶּברג, רוברט

153 Robert
 Rauscher, Lajos ָראּוֶשר, לאיֹוש

148

 Ráth György ראט, גיאורג, מוזיאון
149 ,43 Múzeum

36 Rajk, László ַראיק, לאסלֹו
 ,54 ,53 Rácz ראץ, מלון ומרחצאות

99
171 Ráckeve ראצֶקֶבה

Rákóczi Híd ראקֹוצי, גשר
נוף מהנהר אל בודפשט 69   

ראקֹוצי, ֶפֶרנץ ראו ֶפֶרנץ השני 
ראקֹוצי

 Rákosi, Mátyás ראקֹושי, מתיאש
36 ,21

118 Révay, Miklós ֶרבֹוי, מיקלֹוש
רדיו 231

רדיו בודפשט 36
 Radisson Blu Béke רדיסון ּבלּו ֶּבֶקה

119
161 Rubik, Ernő רּוּביק, ֶארנֹו

 Rubens, Peter רובנס, פיטר פול
152 Paul

רובע המצודה 10, 12, 13, 89–73
הגלריה הלאומית של הונגריה   

78-81 Magyar Nemzeti Galéria
המנהרה 34  

 Mátyás Templom כנסיית מתיאש  
86-7

מלונות 186-9  
מסעדות 196  

מפת האזור 73  
מפת רחובות מאוירת: ארמון   

המלוכה 74-5
מפת רחובות מאוירת: העיר   

העתיקה 82-3
 Rudas רּודאש, מרחצאות

218 ,97 ,54 ,29 Gyógyfürdő
המיטב של בודפשט: מרחצאות   

ובריכות 53
מפת רחובות מאוירת 93  

20 Rudolf I רודולף הראשון, הקיסר
 Rudnyánszky, רּודניַאנסקי, יֹוֶז’ף

165 József
59 Rózsavölgyi רֹוז’אבֹולדי, בניין
 Roosevelt, .רוזוולט, פרנקלין ד

116 .Franklin D
Róth, Miksa רֹוט, מיקָשה

ארמון גרישם 118  
132 Török Bankház הבנק הטורקי  

הכנסייה הקלוויניסטית )מרכז   
 Református Templom )ֶּפשט

139
כנסיית הקהילה בקֹוּבאניֹו   

 Kőbányai Plébániatemplom
160

מוזיאון הדואר 149  
 Ray, Rezső Vilmos רֹוי, ֶרז’ֹו וילמֹוש

165

 Ruisdael, רֹויסדאל, יאקֹוּב פאן
Jacob van

נוף אל אמסטרדם 151, 152  
רומאים 19, 22-3

אמפיתיאטרון 174  
אקווינקּום 13, 43, 7–166  

וילה הרקולס 175  
98 Tabán טֹוּבאן  

מוזיאון היישוב הרומי 175  
מוזיאון המרחצאות הרומיים 43,   

175
קונטרה אקווינקּום 179  

55 Római Strand רֹומֹוי שטרֹונד
Róna, József רֹוָנה, יֹוֶז’ף

פסלו של אֹויֶגן לבית סאבויה 75  
 Russworm, רּוסוּורם, הגרנל הרמן

28 Herman
רופאי שיניים 227

רופאים 227
 Úri utca )רחוב האדונים )אּורי אּוָצה

89 ,12 ,10
מפת רחובות מאוירת 82  

143 Riegl, Anton ריגל, אנטון
104 Reitter, Ferenc ַרייֶטר, ֶפֶרנץ

 Reynolds, ריינולדס, ג’ֹושּוַאה
153 Joshua

 Rippl-Rónai, ריּפל־רֹונֹוי, יֹוֶז’ף
81 József

אשה בשמלה מנוקדת 58  
אשה עם כלוב ציפורים 56  

חג המולד 81  
רכבל

שיקלֹו 10, 12, 13, 219, 239  
רכבת 234-5

165 Budai-hegység גבעות ּבּוָדה  
הפארק לתולדות הרכבת   

160 Vasúttörténeti Park
239 Hév(( הרכבת הקלה  

לילדים 219  
מנמל־התעופה 233  

רכבל 239  
רכבת זיזים 13, 165, 219  
תחנות רכבת 234, 235  
רכבת הילדים 11, 239

239 Hév ה(רכבת הקלה(
רכבת זיזים 13, 165, 219

רכיבה, בית־הספר הלאומי 218
רכיבה על סוסים 218

153 ,152 Rembrandt רמברנדט
22 Remeda ֶרֶמָדה, מערת

153 Renoir, August רנואר, אוגוסט
)ה(רנסאנס, ּבּוָדה של 26-7

153 ,132 ,42 Raphael רפאל
המדונה ֶאסֶטרהאזי )רפאל( 150,   

153 ,152
רפואה 227

מוזיאון בית־המרקחת ‘עיט הזהב’   
 ,83 ,43 Aranysas Patikamúzeum

84

מוזיאון ֶזֶמלַווייס לתולדות הרפואה   
 Semmelweis Orvostörténeti

99 ,43 Múzeum

ש
67 Sávolya, Pál שאבֹוָיה, ּפאל

Châtillon, Anne de שאִטיֹון, אן ֶדה
קברה 87  

 ,50 Sándor Palota שאנדֹור, ארמון
178 ,77

המיטב של בודפשט: ארמונות   
ובניינים היסטוריים 48

77 Sándor שאנדֹור, הרוזן וינסנט
139 Schaffer, Károly שאֶפר, קארֹוי
 Charles שארל הראשון רֹוֶּבר מאנז’ּו

87 ,10 I Robert
שארל מלוריין 28

26 Sárffy, Ferenc שארפי, ֶפֶרנץ
 Sebestyén, Artúr ֶשֶּבשטיאן, ארתור

94
153 Chagall, Marc שגאל, מרק

 Ságvári, Endre ָשגבארי, ֶאנדֶרה
114

שגרירויות 225
שגרירות ארה”ב 115, 225  

שדרת האמנים 177
)ה(שואה, אנדרטת 11, 13, 138

 Sovának, István שֹובאנֹוק, אישֶטָבן
58

שווקים 211, 213, 225
השוק המקורה 11, 12, 13, 142,   

211 ,179
 ,21 Sólyom, László שֹויֹום, לאסלֹו

37
)ה(שוליה המפהק )מּונקאצ’י( 40, 81
148 Scholtz, Robert שֹולץ, רוברט

Schulek, Frigyes שּוֶלק, פריֶדש
 Mátyás Templom כנסיית מתיאש  

86 ,87
 Erzsébet מגדל התצפית ֶארֶז’ֶּבט  

165
 ,51 Halászbástya מצודת הדייגים  

84 ,83
 Somogyi, Árpád שֹומֹודי, ַארּפאד

114
 Központi ה(שוק המקורה(

 ,142 ,13 ,12 ,11 Vásárcsarnok
211 ,179

190 Söröző )שֹורֹוזֹו )ברים
 Felszabadulási ה(שחרור, אנדרטת(

96 ,16 ,13 Emlékmű
מפת רחובות מאוירת 92  

שחרורה של ּבּוָדה ב־1686 )ֶּבנצּור( 
28

95 Stanisits, Bózó שטאנישיץ, ּבֹוזֹו
51 Staffenberg שטאֶפנֶּברג, בית
 Stüler, שטּוֶלר, פרידריך אוגוסט

118 Friedrich August

Steindl, Imre שֵטיינְדל, אימֶרה
 Új Városháza אולם מועצת העיר  

142
האוניברסיטה הטכנולוגית   

 Budapesti Műszaki Egyetem
161

112 ,51 Országház הפרלמנט  
 Straub, שטראּוּב, פיליפ יאקֹוּב

80 Philip Jakob
Stróbl, Alajos שטרֹוְּבל, אלאיֹוש

 Szent בזיליקת אישֶטָבן הקדוש  
117 István Bazilika

 Magyar בית האופרה הלאומית  
122 Állami Operaház

ֶגֶלרט ואימֶרה הקדושים 121  
האנדרטה לזכר יאנֹוש אֹוראני 136   

János Arany
האקדמיה למוסיקה ע”ש פרנץ   

 Liszt Ferenc ליסט
133 Zeneakadémia

לואיזכן 79  
 ,74 Mátyás Kút מזרקת מתיאש  

76
פסלו של אישֶטָבן הקדוש 121  

שטרות 229
142 Sterio, Károly שֶטריֹו, קארֹוי
94 Sterk, Izidor שֶטרק, איזידֹור

שיט 234, 235
)ה(שיטפון הגדול )1838( 32, 33

Schiele, Egon שיֵלה, אגון
שתי נערות מתחבקות )צמד חברות(   

151
)ה(שילוש הקדוש, כיכר 

84 Szentháromság tér
מפת רחובות מאוירת 83  

Singer- שינֶגר־שֹומֹושי, קארֹוי
119 Somossy, Károly

 Sipeky Balázs שיֶּפקי ּבאלאז’, וילה
57

 Schikedanz, שיצֶקדאנץ, אלברט
Albert

 Milleniumi אנדרטת המילניום  
149 Emlékmű

גלריית מּוצ'ארנֹוק לאמנות   
154 Művészetek Palotája

המוזיאון לאמנויות היפות   
150 Szépművészeti Múzeum

96 Sikot, Győző שיקֹוט, דיֹוזֹו
 ,12 ,10 Budavári Sikló ה(שיקלֹו(

239 ,219 ,13
239 ,219 ,13 ,12 ,10 Sikló שיקלֹו
161 Siklós, Mária שיקלֹוש, מריה

שירותי חירום 226, 227
שירותי תיקון וחילוץ בשעת חירום 

235
שליחים 231

שליטים 20-21



| אינדקס   274P B  |  אינדקס 

 ,12 ,10 Lánchíd שלשלאות, גשר
178 ,50 ,33 ,13

איחודה של בודפשט 34  
מפת רחובות מאוירת 116  

נוף מהנהר אל בודפשט 66, 67  
)ה(שמונה 81

שמורת הטבע סאסֶהד )‘גבעת 
 Sashegy )’העיט

164 Természetvéldemi Terület
Schmidl family ְשמיְדל, משפחת

קבר 160, 161  
21 Schmitt, Pál שמיט, ּפאל

ֶשנֶגן, הסכם 37
 ,114 Senyei, Károly ֶשנֶייה, קארֹוי

133
שעות פתיחה 223

חנויות 210  
שער האריות

מפת רחובות מאוירת 74  
 Arc de Triomph )שער הניצחון )ואץ

169
)ה(שפה, חוק )1840( 33
195 Spritzer שפריצר

)ה(שריפה הגדולה של ּבּוָדה )1723( 
30

שתי נערות מתחבקות )צמד חברות( 
)שיֵלה( 151

ת
 Thabart, Adolphe תאּבארט, אדולף

67
Than, Mór תאן, מֹור

 Magyar בית האופרה הלאומית  
122 Állami Operaház

המוזיאון הלאומי של הונגריה   
136 ,41 Nemzeti Múzeum

התקדמות ההּוסארים 32  
 Egyetemi ספריית האוניברסיטה  

143 Könyvtár
131 Thonet תֹוֶנט, בית

מפת רחובות מאוירת 126  
תחבורה 232-41

אוטובוס 240, 241  
אוטובוס חשמלי 241  

אוטובוסים בינעירוניים 235  
ביטוח 227  

239 Hév(( הרכבת הקלה  
חשמלית 240  

טיסה 232-3  
מונית 215, 239  

מטרו 238  
מכונית 234-5, 236-7  

קווי לילה 215  
רכבת 234, 235  

רכיבה על אופניים 218, 237  
שיט 234, 235  

תחבורה ירוקה 236  
תחבורה לילית 215

 Közlekedési תחבורה, מוזיאון
155 ,43 Múzeum
תחבורה ציבורית 236

תיאטרון 217
 Magyar בית האופרה הלאומית  
 ,13 ,12 ,11 Állami Operaház

122–3
133 Új Színház התיאטרון החדש  

 Nemzeti התיאטרון הלאומי  
161 Színház
כרטיסים 223  

מוזיאון התיאטרון ע”ש גיזי ּבאיֹור   
164 Bajor Gizi Színészmúzeum

151 Erkel Színház תיאטרון ֶארֶקל  
תיאטרון האופרטה של בודפשט   

119 Budapesti Operett Színház
תיאטרון החצר של ּבּוָדה 77  

תיאטרון הקיץ  176  
תיאטרון האופרטה של בודפשט 

119 Budapesti Operett Színház
217 Új Színház ה(תיאטרון החדש(
תיאטרון החצר של ּבּוָדה 77, 217

 Nemzeti ה(תיאטרון הלאומי(
161 Színház

תיאטרון הפסטיבל 217
תיאטרון הקיץ 176

תיירות אחראית 225
תיירות ירוקה 236

תפריטים 191
תקופת האבן 22

תקופת האבן המאוחרת 23
תקלות ברכב 235
תקשורת 230-31
תרמילאים 224

שמות מסחריים
 219 Aquaworld Budapest

 55 Aquincum Hotel
 218 Aranypatkó Riding Club

BKK )רשת התחבורה של בודפשט( 
 237

219 Budapest Bábszínház

 179 Budapest Marriott Hotel
217 Budapest Secret Theatre

 217 Casino Tropicana
 216 Columbus Jazz Club

217 Corvin Filmpalota
216 Cotton Club

 218 Csázár Komjádi Uszoda
 Danubius Grand Hotel
 177 ,55 Margitsziget

 Danubius Health Spa Resort
 55 Helia

 Danubius Health Spa Resort
 177 ,54–5 Margitsziget

216 Duna Palota
 233 ,232 EasyJet

216 Fonó Budai Zeneház
 233 Főtaxi

 177 ,55 Grand Hotel Margitsziget
 219 Great Capital Circus

 233 ,232 Jet2.com
 217 József Katona Theatre

218 Kincsem Park
 219 Kolibri Színház

 217 Las Vegas Casino
 233 Leisure To Taste

 153 Lenbach
 153 Le Corbusier

 217 Madách Theatre
 216 Marcibányi téri
 153 Messerschmidt

 131 Nádor Hotel
 217 Nemzeti Theatre

 217 Palace Duna Plaza
 217 Palace West End

 Papp László Budapest
 218 Sportaréna

 218 Petneházy School
 216 Rózsavölgyi Jegyiroda

 55 Thermal Hotel Helia
 ,54–5 Thermal Hotel Margitsziget

 177
 216 Ticket Express

 217 Trafó
 219 Tropicarium Budapest

217 Uránia Nemzeti Filmszínház
 217 Vígszínház

 233 ,232 Wizz Air
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