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המסלולים שלהלן תוכננו כך שיכללו מוקדי עניין רבים ככל האפשר, תוך 
צמצום נסיעות ארוכות. המסלול הראשון כולל שני ימי טיול בבירה המלהיבה 

בודפשט. המסלול השני הוא טיול של יומיים סביב אגם ּבאלאטֹון, עם המלצות 
למוקדי עניין לאורך קו החוף ובאזורים הסמוכים. טיול של שבעה ימים בהונגריה 

כולל רבים מאתרי החובה במדינה, עם ביקור בערים ובעיירות הראשיות וכן 
בכמה אזורים של טבע מרהיב. לבסוף, יש גם טיול נפלא של שבועיים במדינה 

כולה, שכולל את כל האתרים שמופיעים במסלול בן שבעת הימים, ויעדים רבים 
נוספים. יש גם הצעות לאלו שרוצים להאריך את טיולם ביום או יומיים: תוכלו 
להוסיף אחד, שניים או שלושה מהטיולים הצדדיים המוצעים, או לבוא לביקור 

קצר ולטייל בקצב שלכם.

לגלות את הונגריה

גגות הרעפים של שֹוּפרֹון, במבט ממגדל 
הכיבוי לכיוון הכנסייה הבנדיקטינית

שבוע בהונגריה

בילוי של יום בבודפשט   •
האצילית, בירתה 

הנפלאה של הונגריה.
נסיעה לאגם ּבאלאטֹון   •

כדי לרבוץ על החופים או 
להתנסות בספורט מים.
ביקור בֶּפץ’ התוססת,   •

המתהדרת במבנים תורכיים 
ופרה־נוצריים יוצאי דופן.

ביקור בכנסיות ובבית   •
הכנסת הגדול בֶסֶגד.

צפייה במפגני רכיבה   •
מרשימים בפארק הלאומי 

הֹורטֹוּבאג’ שבמישור הגדול.
• ביקור בכפר המוכרז כאתר 
מורשת עולם של אונסק”ו 
ומוקדש לתרבות עממית 

מקומית, וטיול בעיר 
הבארוקית היפהפייה ואץ.

מקרא
שבוע בהונגריה

שבועיים בהונגריה

בניין הפרלמנט בבודפשט, הנראה כלקוח מסיפורי אגדות

התפעלו מהיציבות המופלאה של הצ’יקֹוש – הבוקרים האגדיים של המישור הגדול

שבועיים בהונגריה

התפעלו מהאדריכלות,   •
השתכשכו במרחצאות 
אדים ובלו בבתי־הקפה 

המהנים של בודפשט.
• עקבו אחר הזרם הסוחף 

בעיקול הדנובה, והתרשמו 
מהאוצרות האדריכליים 

בעיירות המקסימות 
שלאורך הנתיב. 

טעמו את יין ‘דם השור’   •
האגדי בֶאֶגר, ואז לגמו כוס 

יין זהוב מתוק מטֹוקאי.

בקרו באזור ֶארֵשייג המיוער,   •
המייצג את הונגריה הכפרית 

הבתולית במיטבה. 
התפעלו מיצירותיהם של   •
צ’ֹונטבארי ושל וירטואוז 

האר־נובו ריְּפל־רֹונאי, בֶּפץ’ 
ובקאּפֹושבאר, בהתאמה.

טיילו ברובע העתיק   •
של שֹוּפרֹון, שהשתמר 

היטב, ובקרו בארמון 
ֶאסֶטרהאזי המפואר, 
שבו ניגן בעבר היידן.
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היום הראשון
בוקר צאו לטיול ברובע הטירה 
)עמ’ 56-69(, הלב העתיק של 

ּבּוָדה. עצרו להתרשם מכנסיית 
ָמְתיאש הנאה )עמ’ 66-67( 

מהמאה השלוש־עשרה, ולאחר 
מכן בקרו במצודת הדייגים 

)עמ’ 64(, והשקיפו לנוף נהדר 
של הדנובה. המשיכו אל ארמון 

המלוכה )עמ’ 58-59(, שבו שוכנת 
הגלריה הלאומית של הונגריה 

)עמ’ 62-63(, שהיא מקום מרתק.

אחר הצהריים אכלו ארוחת צהריים 
וסעו בפוניקולר שיקלֹו במורד 
הגבעה, אל גשר השרשראות 

המרשים. עברו את הגשר אל ֶּפשט, 
ובקרו בכנסייה החשובה בעיר - 

ֶסנט אישטָבן בזיליקה )עמ' 90-91(. 
סעו בחשמלית מס' 2 במסלול 

נופי לגדת הדנובה עד אולם השוק 
המרכזי )עמ' 118( עתיר הטעמים 

והריחות, וקנו כמה מטעמים. בערב, 
צפו בהופעה באקדמיה למוסיקה 

על שם ֶפֶרנץ ליסט )עמ' 105(.

היום השני
בוקר צאו לטיול ברובע היהודי 

מלא האווירה )עמ’ 104(, 
החוסה בצלו של בית הכנסת 

הגדול באירופה. לאחר מכן לכו 

היום הראשון
בוקר סעו לחוף של שיאֹופֹוק )עמ’ 
198(, שם תוכלו להתנסות בספורט 
מים. לאחר מכן תוכלו לספוג קצת 

תרבות במוזיאון הכפר של זאמארדי 
)עמ’ 199(. שוטו במעבורת אל 

שפתו הצפונית של האגם, ורדו 
בחצי־האי טיהאן )עמ’ 206(. 

בקרו בכפר הקטן והנעים החוסה 
בצלה של כנסיית המנזר. אכלו 

ארוחת צהריים באחת המסעדות 
המסורתיות הרבות שבכפר. 

אחר הצהריים סעו מרחק קצר 
אל ּבאלאטֹונפּוֶרד )עמ’ 207(, 

אתר הנופש החינני ביותר לשפת 
האגם, וצאו לטיול על החוף. חזרו 

במורד החוף אל הר ּבאדאצ’ֹון 
)עמ’ 205(, וטפסו בשביל אל 

הגבעות המכוסות כרמים ואל 
מצפור קישפאלּודי, שמראשו תוכלו 

להשקיף לאגם עם כוס יין ביד.

היום השני
בוקר סעו לכיוון פנים הארץ 
אל העיירה טאּפֹולָצה )עמ’ 

205(, השוכנת באחת הנקודות 
המרהיבות ביותר לשפת האגם; 

אל תחמיצו את האגם התת־
קרקעי היוצא מהכלל. המשיכו 
במורד החוף אל העיירה היפה 

סיגליֶגט )עמ’ 204-205(, בה 
תוכלו לבקר בשרידי טירה נאים.

אחר הצהריים סעו אל ֶקסטֵהיי 
)עמ’ 200-201( שלשפתו 

המערבית של האגם. העיירה 
מלאה מוזיאונים נהדרים, ותוכלו 

לבקר גם בארמון ֶפשֶטטיץ’ )עמ’ 
202-203(, הנודע בספריית הליקון 
המרשימה ובגן האנגלי היפהפה. 
עצרו לארוחה קלה באחד מבתי־
הקפה הנעימים, והמשיכו מרחק 

קצר אל ֵהייביז )עמ’ 204(, לטבילה 
באגם הניזון ממי מעיינות חמים, 

אחד הגדולים מסוגו בעולם. ארמון המלוכה של בודפשט שוכן בראש גבעת הטירה, בלבה העתיק של ּבּוָדה

פסל בארוקי תומך במשקוף בארמון 
ֶפשֶטטיץ’, ליד ֶקסטֵהיי

יומיים בבודפשט

בירת הונגריה, השולחת 
זרועותיה אל שני צדי 

הדנובה, כוללת שני אזורים 
שונים זה מזה, אך מרתקים 
במידה שווה - ּבּוָדה וֶּפשט.

הגעה נמל־התעופה ֶפֶרנץ   •
ליסט נמצא 20 ק"מ מדרום־

מזרח לבודפשט, ומרוחק 
כ־50 דקות בתחבורה 
ציבורית ממרכז העיר.

יומיים באגם 
ּבאלאטֹון

ּבאלאטֹון, האגם הגדול במרכז 
אירופה, הוא יעד נופש חשוב 
למקומיים, וסביבו מגוון גדול 
של מוקדי תרבות ופעילויות 

חוץ.

הגעה מנמל־התעופה   •
של בודפשט תוכלו לנהוג 

במכונית שכורה, לנסוע 
 Budapest ברכבת מתחנת
Déli, או לטוס בטיסת פנים 

אל ֶקסטֵהיי, וממנה לטייל 
במסלול בכיוון ההפוך.

תחבורה אפשר לנסוע   •
בתחבורה ציבורית, אך 

מכונית שכורה תקנה לכם 
גמישות רבה יותר.

למידע שימושי על תחבורה בבודפשט, ראו עמ’ 310-11

ב-Andrássy út אל בית האופרה 
)עמ' 92-93( המפואר שבכיכר 

אֹוקטֹוגֹון )Oktogon( המתומנת 
והמרשימה. תוכלו להתפעל 

מהמבנה מבחוץ, או להצטרף 
לסיור בחלל הפנים. בהמשך 

הרחוב נמצא מוזיאון בית־האימה 
)עמ' 105( המרתק אך המזעזע. 

אחר הצהריים 
 M1 סעו ברכבת התחתית, בקו

המשופץ, אל כיכר הגיבורים )עמ' 
108-109( הרצופה אנדרטאות 

מרשימות. צאו לטיול סביב האגם 
בפארק וארֹושליֶגט )עמ' 110(, 

ולאחר מכן תוכלו לבקר בגן החיות 
של בודפשט )עמ' 121(, שבו 

מכלאות נאות בסגנון הֶזֶצסיֹון, או 
ליהנות מטבילה נעימה במרחצאות 

ֵסייֶצ’ני )עמ’ 111( הנפלאות.

היום הראשון: בודפשט
בחרו יום מבין מסלולי הטיול 

בעיר שבעמוד זה; למשל, את 
היום הראשון, הכולל את מוקדי 
העניין ההיסטוריים והתרבותיים 

העיקריים של בודפשט. לחלופין, 
תוכלו לשלב בין מוקדי העניין בשני 

הימים, וליצור מסלול לטעמכם.

היום השני: אגם ּבאלאטֹון
מבודפשט, סעו לכיוון דרום־

מערב אל אגם ּבאלאטֹון )עמ’ 
198-99(. התחילו את הטיול 

בשיטוט בעיירה הנאה טיהאן )עמ’ 
206(, החוסה בצלה של כנסיית 

מנזר מרהיבה; או צאו לטיול 
לאגמים שבתוך חצי האי. אחרי 
ארוחת צהריים, סעו במעבורת 

אל שיאֹופֹוק )עמ’ 198( שלשפתו 
הדרומית של האגם, בה תוכלו 
ליהנות מפעילויות חוף. לאחר 

מכן, סעו לטיול תרבותי במורד 
החוף: בקרו בביצורים מרשימים 

מתקופת הברזל בּבאלאטֹונֶפלדבאר 
)עמ’ 199(, או בכנסייה הגותית 

של ֶקֶרשֶהג’ )עמ’ 199(.

היום השלישי: 
מקאּפֹושבאר אל דרך 

היין וילאן-שיקלֹוש
מדרום לאגם ּבאלאטֹון שוכנת 

קאּפֹושבאר )עמ’ 189(, הראויה 
לביקור בזכות הקשר שלה ליוז’ף 

ריְּפל־רֹונאי, אחד האמנים המהוללים 
בתולדות הונגריה. המשיכו לכיוון 

דרום אל העיר התוססת ֶּפץ’ )עמ’ 
190-91(, המתהדרת באדריכלות 

בהשראה תורכית. חתמו את היום 
בנסיעה קצרה בנתיב היין שטוף 
השמש, המקשר בין וילאן )עמ’ 

187( לבין שיקלֹוש )עמ’ 188(. 
לאורך המסלול תוכלו לבקר בכמה 
מהיקבים הנודעים ביותר בהונגריה, 

ולטעום יינות בעשרות מרתפים.

היום הרביעי: 
מּבאָיה אל ֶקצ'ֶקֵמייט

חצו את הדנובה ליד ּבאָיה )עמ’ 
238(, בירת הדגים של הונגריה, 
והמשיכו הלאה לכיוון ֶסֶגד )עמ’ 

246-47(; כאן מחכים לכם אוצרות 
אדריכליים מרשימים, בהם בית 

הכנסת הגדול וארמון ֶרֶאק – שתי 
יצירות מופת בסגנון הֶזֶצסיֹון. 
סעו לכיוון צפון דרך הפארק 

הלאומי קישקּונשאג )עמ’ 239( 
אל ֶקצ’ֶקֵמייט )עמ’ 204-41(, 

שבה תמצאו מוזיאונים נהדרים.

היום החמישי: 
חציית המישור הגדול

הקדישו את היום לטיול במישור 
הגדול. מוקד העניין הראשון 

במסלול הוא אגם טיָסה )עמ’ 
252-53(, בו תוכלו לשוט, לצפות 

בציפורים, או סתם להירגע על 
החוף. בצהריים שבו לפיקניק, 
ולאחריו סעו לכיוון מזרח אל 

הפארק הלאומי הֹורטֹוּבאג’ )עמ’ 
256(. בפארק זה, המאפיין היטב 

את אזור הּפּוסָטה, תוכלו להתרשם 
ממגוון חיות־בר )תאואי מים, 

כבשים עם קרניים לולייניות וחזיר 
בר(. בפארק תוכלו לצפות גם 

במפגן רכיבה מרהיב של הצ’יקֹוש 
)בוקרי המישורים( הנודעים.

יין טֹוקאי מתיישן במרתף חצוב בסלע

העיירה ויֶשגראד השוכנת בעיקול הדנובה, 
באחד החלקים הצרים ביותר של הנהר

שבוע בהונגריה

•  הגעה טוסו אל נמל־התעופה 
ֶפֶרנץ ליסט, המרוחק כ־50 

דקות בתחבורה ציבורית 
ממרכז בודפשט. 

•  תחבורה המסלול מחייב 
שכירת רכב.
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אם תרצו לראות עוד...
המשיכו לאורך החוף המערבי אל 

ֶקסטֵהיי התרבותית )עמ' 200-201( 
ואל האגם הניזון ממי מעיינות 

חמים בֵהייביז )עמ’ 204(.

אם תרצו לראות עוד...
סעו למזרח הונגריה אל ֶדּבֶרֶצן 

)עמ' 254-55(, העיר השנייה 
בגודלה במדינה, וממנה המשיכו 

אל ניֶרדהאָזה )עמ' 258-59(, 
המתהדרת בכנסיות מרשימות 

במיוחד.

היום השישי: 
רמות הצפון

פתחו את היום בדרך הכי טובה 
שיש: טעימת יין טֹוקאי בעל 

השם עולמי, בעיירה בשם זה 
)עמ’ 232(. סעו בגבעות המכוסות 

עצי אשור של הפארק הלאומי 
ּבּוק )עמ’ 224-25(; בקרו במערת 

אנה בלילאפּוֶרד )עמ’ 225( או 
עצרו לראות את סוסי ליּפיָצה 

בסילָבשָבראד )עמ’ 228(. בקרו 
בהֹולֹוֶקה )עמ’ 218-19(, כפר ייחודי 

של שני רחובות בקצה המערבי 
של אזור הרמה, בו משמרים עד 
היום מסורות מקומיות עתיקות.

היום השביעי: 
במורד הדנובה

היום השביעי מוקדש לטיול לגדת 
הדנובה. התחילו את היום בטיול 

ברגל בכיכר הבארוקית היפהפייה 
של ואץ )עמ’ 137(, ושוטו במעבורת 

אל ויֶשגראד )עמ’ 145( שלגדתו 
המערבית של הנהר. המצודה, 

הארמון והגבעות הסובבות מצדיקים 
כולם ביקור. המשיכו לגדת הנהר 

לכיוון דרום, אל ֶסנֶטנדֶרה )עמ’ 
142-4(, בה תוכלו ללמוד על 

המורשת האמנותית העשירה 
של העיירה, והקשרים העמוקים 
שלה לסרביה. מכאן נכונה לכם 
נסיעה קצרה חזרה אל בודפשט.



הֹולֹוֶקה )עמ’ 218-19(, בו תוכלו 
ללמוד גם על מנהגיהם של בני 

ּפאלֹוץ המקומיים. את שעות 
אחר הצהריים הקדישו למוקדי 
העניין העשירים והמגוונים של 

ֶאֶגר )עמ’ 220-23(, במיוחד 
לטירה הנהדרת )שיש בה גם 

אגף תת־קרקעי שאפשר לבקר 
בו(, ולמינרט האלגנטי מהמאה 
השש־עשרה. חובה לטעום את 

יין ‘דם השור’ המקומי הנודע.

היום הרביעי: מהפארק 
הלאומי ּבּוק אל טֹוקאי

בבוקר היום הרביעי סעו אל 
גבעות ּבּוק המיוערות שבפארק 

הלאומי ּבּוק )עמ’ 224-25(. יש כאן 
הרבה מוקדי עניין, בהם הסוסים 

הליּפיָצנים הנהדרים בסילָבשָבראד 
)עמ’ 228( ומערת אנה בלילאפּוֶרד 

)עמ’ 225(. מערות מרהיבות אף 
יותר ממתינות לכם בָּבראדָלה 

שבפארק הלאומי ָאגֶטֶלק )עמ’ 
228(, סמוך לגבול סלובקיה. 
חתמו את היום בטֹוקאי )עמ’ 

232(, חבל היין המהולל ביותר 
בהונגריה, עם כוס יין טֹוקאי ָאסּו.

היום החמישי: 
מניֶרדהאָזה אל הפארק 

הלאומי הֹורטֹוּבאג'
חצו את המישור הגדול ממערב 
למזרח ועצרו בניֶרדהאָזה )עמ’ 
258-59(, המתהדרת בכנסיות 
נפלאות. ממנה המשיכו לכיוון 
דרום אל ֶדּבֶרֶצן )עמ’ 254-55(, 

העיר השנייה בגודלה בהונגריה, 
ומעוז קלוויניסטי; תוכלו ליהנות 
כאן ממרחצאות חמים חדישים 
וממסעדות אנינות. המשיכו אל 

הפארק הלאומי הֹורטֹוּבאג’ )עמ’ 
256(, הנודע בגשר האבן הנהדר 

היום הראשון: בודפשט 
בחרו אחד מימי המסלולים 

בבודפשט, בעמ’ 12 – למשל, את 
היום הראשון, הכולל את מוקדי 

העניין העיקריים של העיר. לחלופין, 
תוכלו לשלב בין מוקדי העניין בשני 

הימים וליצור מסלול לטעמכם.

היום השני: 
לאורך עיקול הדנובה
מבודפשט סעו לכיוון צפון אל 

המובלעת הסרבית הישנה 
ֶסנֶטנדֶרה )עמ’ 142-44(, המתהדרת 

בכנסיות נאות, באוצרות אמנות 
ובמוזיאון הפתוח של הונגריה – 
אתר שאסור להחמיץ. המשיכו 

במעלה הדנובה אל ויֶשגראד )עמ’ 
145(, ובה שני שרידים עתיקים 

עיקריים – המצודה וארמון המלוכה. 
אכלו ארוחת צהריים לגדת הנהר, 

והמשיכו לאורך הדנובה אל 
ֶאסֶטרגֹום )עמ’ 146-49(, המרכז 

הדתי החשוב בהונגריה; בקרו 
בבזיליקה המרשימה ובקריפטה 

המפחידה שמתחתיה.

היום השלישי: 
מוואץ אל ֶאֶגר

חצו את הדנובה אל הגדה 
המזרחית, והתרשמו מהפאר 
הבארוקי של ואץ )עמ’ 137( 

ומקסמיו של הגן הבוטאני הלאומי. 
קפצו לביקור בכפר המקסים 

שלו, בעל תשע הקשתות. גולת 
הכותרת של הביקור בפארק היא 

צפייה במפגן רכיבה מרהיב של 
הצ’יקֹוש, הבוקרים של המישור 

הגדול, הלבושים בחצאיות־
מכנסיים כחולות מסורתיות.

היום השישי: מאגם 
טיָסה אל ֶקצ'ֶקֵמייט

סעו במישור רחב הידיים לכיוון 
מערב אל אגם טיָסה )עמ’ 252-53(, 

השני בגודלו במדינה, אחרי אגם 
ּבאלאטֹון. האגם משמש בית 
לעופות מרהיבים, בהם בזים 

נודדים. תוכלו ליהנות כאן מספורט 
מים, במיוחד באתר הנופש 

המרכזי טיסאפּוֶרד )עמ’ 250(. 
סעו לכיוון דרום אל ֶקצ’ֶקֵמייט 

)עמ’ 240-43(, המתהדרת ביצירות 
מופת אדריכליות בסגנון הבארוק 
והֶזֶצסיֹון; אל תחמיצו את ציפָרה 
ּפאלֹוָטה, ארמון אר־נובו ססגוני 

להפליא, שבו שוכנת גלריה מצוינת.

היום השביעי: ֶסֶגד
הפארק הלאומי קישקּונשאג )עמ’ 

239( הוא השני בגודלו במדינה, 
אחרי הפארק הלאומי הֹורטֹוּבאג’, 

וגם בו תוכלו לראות סוסים, בחוות 
ההרבעה ּבּוגאץ. את שאר היום 

הקדישו לעיר ֶסֶגד )עמ’ 246-47(: 
התחילו בכיכר דֹום, המוקף ארקדות 

נאות וחוסה בצלה של כנסיית 
ההודיה העצומה, ולאחר מכן חצו 
את העיר אל בית הכנסת החדש, 
המתהדר בכיפת ויטראז' מרהיבה 

בצבע כחול. עצרו להתרענן בכיכר 
Klauzál, באחד מבתי־הקפה 

התוססים עם השולחנות בחוץ.

כנסיית ההודיה בֶסֶגד, עם צמד מגדלים־
תאומים בגובה 100 מ'

העיירה ֶאֶגר, הנודעת ביין האדום החזק שלה
ארמון ֶפשֶטטיץ’, המכיל ספרייה נפלאה וכמה מוזיאונים יוצאי דופן

שבועיים בהונגריה

•  הגעה טוסו אל נמל־התעופה 
ֶפֶרנץ ליסט, המרוחק כ־50 

דקות בתחבורה ציבורית 
ממרכז בודפשט. 

•  תחבורה המסלול מחייב 
שכירת רכב.

מנזר ָּפנֹונָהלָמה הבנדיקטיני, מוקד העניין החשוב ביותר בָּפנֹונָהלָמה

היום השמיני: 
ממֹוהאץ’ אל ֶּפץ’

במֹוהאץ’ )עמ’ 186-87( חצו את 
הדנובה אל פארק הזיכרון, שנמצא 
במקום שבו התרחש קרב מֹוהאץ’ 

הנודע ב־1526. מכאן מוביל 
המסלול לכיוון מערב, לאורך נתיב 

היין הנפלא המקשר בין וילאן )עמ’ 
187( לבין שיקלֹוש )עמ’ 188(. 
אסור לוותר על עצירה באחד 

או בשניים ממרתפי היין הרבים 
שלאורך הדרך. פנו פנייה חדה 

לכיוון צפון אל ֶּפץ’ )עמ’ 190-91(, 
אחת הערים התוססות במדינה. 

אל תחמיצו את מוזיאון צ’ֹונטבארי, 
בו תוכלו להתרשם מיצירותיו של 

אחד מגדולי הציירים ההונגרים.

היום התשיעי: 
מסיֶגטבאר אל אגם 

ּבאלאטֹון 
סעו לכיוון צפון אל סיֶגטבאר 

)עמ’ 194(, שבה תוכלו להתרשם 
מהשרידים התורכיים הרבים, 

והמשיכו אל קאּפֹושבאר )עמ’ 
189(, שמוקדי העניין החשובים 

ביותר בה סובבים סביב יצירותיו 
של יוז'ף ריְּפל־רֹונאי, אבי האר־

נובו ההונגרי. המשיכו לכיוון צפון, 
עד שתגיעו אל מימיו הרדודים 

והצלולים של אגם ּבאלאטֹון )עמ’ 
198-99(. צאו לטיול על החוף לאור 
השקיעה, ולאחר מכן תוכלו ליהנות 

מארוחת ערב של דגים באחת 
מהמסעדות שלשפת האגם.

 
היום העשירי: 
אגם ּבאלאטֹון

אם מזג האוויר נעים, בקרו בחוף 
של שיאֹופֹוק )עמ’ 198(, ולאחר 

מכן שוטו במעבורת לחוף הצפוני. 
רדו בחצי־האי טיהאן )עמ’ 206( 
ולכו ברגל אל כפר טיהאן הנאה. 

עצרו כאן לארוחת צהריים, ואחריה 
סעו לאורך החוף עד ּבאדאצ’ֹון )עמ’ 
205(. הקדישו מחצית משעות אחר 
הצהריים לביקור בכפר עצמו, ואת 
המחצית האחרת לטיפוס במעלה 

הר ּבאדאצ'ֹון. המסלול מאתגר, אך 
נופי האגם המרהיבים הנשקפים 

מראש ההר מצדיקים את המאמץ. 

היום ה־11: 
ֶקסטֵהיי וֵהייביז

היום ה־11 מוקדש לחוף המערבי 
של האגם: האתר הראשון שתבקרו 

בו הוא ֶקסטֵהיי )עמ’ 200-201(, 
העיירה המקסימה ביותר באזור. צאו 
לסיור מודרך בארמון ֶפשֶטטיץ’)עמ’ 

202-203( המרשים, ולטיול נינוח 
בגן הוורדים הריחני. במרחק כמה 

ק”מ מהעיירה, תוכלו לטבול בֵהייביז 
)עמ’ 204(, האגם השני בגודלו 

בעולם הניזון ממעיינות חמים; אל 
תשכחו לשכור אבוב. חזרו לכיוון 

דרום ובקרו בשמורת הטבע קיש־
ּבאלאטֹון )'ּבאלאטֹון הקטן', עמ’ 
198(, שבה תוכלו לראות, בין קני 

הסוף, מגוון רחב של עופות נודדים.

היום ה־12: מאזור 
ֶארֵשייג אל שֹוּפרֹון

מאגם ּבאלאטֹון סעו לכיוון מערב, 

אל אזור ֶארֵשייג )עמ’ 163(, 
המכוסה יערות עבותים ומנוקד 
בעיירות יפות. סעו לכיוון צפון 
והקדישו קצת זמן לטיול נינוח 

בֶקֶסג )עמ’ 168-69( המנומנמת 
והנהדרת, העיירה היפה ביותר 

במערב טראנסדאנּוְּבָיה. 
המשיכו לכיוון צפון אל שֹוּפרֹון 

)עמ’ 172-75(, המתהדרת 
ברובע העתיק הנאה ביותר 

בהונגריה. טפסו לראש מגדל 
הכיבוי והשקיפו לנוף נהדר.

היום ה־13: 
ְדֶייר ומנזר ָּפנֹונָהלָמה

סעו משֹוּפרֹון אל ֶפרֶטד )עמ’ 171( 
ובקרו בארמון ֶאסֶטרהאזי – יצירת 

מופת של בארוק ורוקוקו; אם 
ישחק לכם המזל, תגיעו ביום שבו 

נערך קונצרט צהריים בחדר שבו 
ניגן ָהייְדן. סעו לכיוון מזרח ועצרו 

בעיר הגדולה הבאה, ְדֶייר )עמ’ 
178-79(, העתירה כנסיות ובתי 
אחוזה בארוקיים. מכאן נכונה 

לכם נסיעה קצרה לכיוון דרום אל 
מנזר ָּפנֹונָהלָמה )עמ’ 180-81( 

חמור הסבר והאלגנטי, ובו ספרייה 
מרהיבה בסגנון אימפריאלי, 

שמכילה 330,000 ספרים.

היום ה־14: 
מטאָטה אל אגם ֶוֶלנֶצה
התחילו את היום האחרון בטאָטה 
)עמ’ 177(, עיירה מצודדת לשפת 

האגם, הבנויה סביב טירה עם חפיר. 
לאחר מכן צאו לסיור במפעל ֶהֶרנד 

ובחנות המפתה שלו, ולמדו כיצד 
מייצרים כלי חרסינה מעוטרים 

מהמשובחים בעולם. המשיכו אל 
ֶוסּפֶרם )עמ’ 208-209( וצאו לטיול 

ברובע הטירה שהשתמר היטב. 
בדרך חזרה אל בודפשט, כדאי 
לצָּפרים שביניכם לעצור באגם 

ֶוֶלנֶצה )עמ’ 154( עתיר הציפורים.

ה  נגרי | היכרות עם הו  1415  | ה  נגרי  לגלות את הו

למידע שימושי על תחבורה בבודפשט, ראו עמ’ 310-11
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גנים )טאּבאן( 78  
דאנּוּביּוש גראנד הוטל   

)בודפשט( 113
כנסייה לותרנית )ֶקצ׳ֶקֵמייט(   

242
מאוזוליאום קאזינצי   

)ָשטֹוָרָיאּוֵהיי( 233
פסלו )בודפשט( 78  

239 Izsák איז'אק
88 Izsó, Miklós איז׳ֹו, מיקלֹוש

)ה(איחוד האירופי 22, 23, 51
 Eysenkölbl, ָאייֶזנֶקלְּבל, לורנץ

175 Lorenz
 Eichmann, אייכמן, אדולף

47 Adolf
)ה(אייל המוזהב, בית )בודפשט( 

79 Szarvas ház
אייל מוזהב )המוזיאון הלאומי של 

הונגריה( 103
 Eiffel, Gustave אייפל, גּוסטאב

202
160 Ajka ָאייָקה

61 ,58 Ilonka אילֹונָקה
)ה(אימה, בית־מוזיאון )בודפשט( 

 ,12 Terror Háza Múzeum
105

91 ,90 ,76 Imre אימֶרה, הנסיך
אינוקנטיוס האחד־עשר, האפיפיור 

65 Innocent XI
אינטרנט אלחוטי 302, 303

אינטרנט, גישה 302, 303
216 Ipolytarnóc איּפֹויטארנֹוץ

איּפֹוליטֹו, שער )טירת ֶאֶגר( 
223 Ippolito

אירועים מיוחדים ראו פסטיבלים 
ואירועים מיוחדים

 Istállóskő אישטאלֹושֶקה, הר
228

 Istállóskő אישטאלֹושֶקה, מערת
228

אישטָבן הקדוש, בזיליקה 
 Szent István )בודפשט(
90–91 ,18 ,12 bazilika

קונצרטים 120, 121  
 St )אישטָבן הקדוש, גשר )ֶוסּפֶרם

209 István
אישטָבן הקדוש, קתדרלת 

 St István )ֵסייֶקשֶפֵהיירבאר(
158 ,156

אישטָבן הראשון, המלך )אישטָבן 
 ,40–41 ,21 István I )הקדוש

65
אנדרטת הקדושים אישטָבן   

וגיֶזָלה )ֶוסּפֶרם( 210
ְדֶייר 178  

ההגמון ֶגֵליירט 76  
הכתרה )ֶאסֶטרגֹום( 132, 146,   

148
נצרות 180  

ֶסנט אישטָבן בזיליקה   
)בודפשט( 91

סרקופג 156, 158  
פטרונה של הונגריה 42  

פסליו 64, 76, 132  
אישטָבן וגיֶזָלה הקדושים, 

אנדרטת )ֶוסּפֶרם ואר( 210
אכסניות נוער 263

110 El Greco ֶאל גֶרקֹו
ָאלּבֶרכט החמישי, מלך אוסטריה 

41 Albrecht V
 Altomonte, ָאלטֹומֹונֶטה, מרטין

179 ,174 Martin
אליזבת, גשר )בודפשט( 77

אלכסנדר השני, הצאר 
46 Alexander II

ָאלמאשי, בית אחוזה )ְדיּוָלה( 
245 Almásy

אלמוני, פסל )ליֶגטי( 109
 ,83 Alpár, Ignác ָאלּפאר, איגנאץ

258 ,111 ,86
61 Aman, Johann ָאמאן, יוהן

 Ámos, Imre ָאמֹוש, אימֶרה
158 ,143

 MÜPA )אמנויות, ארמון )בודפשט
121 ,120 ,115

אמנות מודרנית ובת־זמננו, מרכז 
254 MODEM )ֶדּבֶרֶצן(

אמנות עממית 118-19
אמנות עממית שימושית, אוסף 

)ֶקצ'ֶקֵמייט( 241
אמנות רומית־קתולית, אוסף 

)שֹוּפרֹון( 174
אמנים 31

אמצעי התקשורת 303
 Anne de Châtillon אן משאִטיֹון

67
אנגלית 21

 Engels, ֶאנֶגלס, פרידריך
116 Friedrich

 András ָאנדראש הראשון, המלך
206 I

 András II ָאנדראש השני, המלך
74 ,41 ,40

 András ָאנדראש השלישי, המלך
41 III

ָאנדראש יֹוָשה, מוזיאון 
258 András Jósa )ניֶרדהאָזה(

אנדרטת המאה )האי מארגיט( 
112

אנה הקדושה, כנסיית )בודפשט( 
110

אנה הקדושה, קתדרלת )ֶדּבֶרֶצן( 
254–5

 ,31 Anna, Margit אנה, מארגיט
158 ,143

אנה, מערת )הפארק הלאומי ּבּוק( 
225 Anna

41 Anjou ָאנז׳ּו, בית
ָאנטאל גָרָשלקֹוביץ' ראו ארמון 

המלוכה של ֶגֶדֶלה
 Antal, Károly ָאנטאל, קארֹוי

99 ,86
155 Antal, Reguly ָאנטאל, ֶרגּוי

אנטישמית 47
 232 ,213 ,33 ,32 Aszú ָאסּו, יין
 ,133 ,14 Esztergom ֶאסֶטרגֹום

146–9 ,134
בזיליקה 28, 111, 134, 9–148  

מלונות 266  
מסעדות 80–279  

מפה 147  
ֶאסֶטרגֹום, העיר התחתית  147

ֶאסֶטרהאזי, ארמון )ֶפרֶטד( 
171 ,11 Esterházy

ֶאסֶטרהאזי, בית־האחוזה )טאָטה( 
177 Esterházy

ֶאסֶטרהאזי, בית־האחוזה 
205 Esterházy )סיגליֶגט(

ֶאסֶטרהאזי, הנסיך פאול 
171 Esterházy, Paul

ֶאסֶטרהאזי, הרוזן ניקולאוס 
171 Esterházy, Nikolaus

ֶאסֶטרהאזי, הרוזן ֶפֶרנץ 
155 Esterházy, Ferenc

 Esterházy ֶאסֶטרהאזי, משפחת
189 ,171 ,110

 Apáca utca )ָאּפאָצה אּוָצה )ֶּפץ׳
190

178 Apor, Vilmos ָאּפֹור, וילמֹוש

אינדקס

מספרי עמודים בכתב מודגש 
מתייחסים למופע העיקרי.

א
 Euzebiusz ֶאאּוֶסביּוס, הכומר

100
 Eötvös, ֶאֶאטֶבש, הברון יוז׳ף

88 Baron József
ָאבארים 39, 245

 Avas )ָאבאש ֶהג׳ )מישקֹולץ
230 hegy

ָאָּבדסאלֹוק )אגם טיָסה( 
253 Abádszalók

 Aba-Novák, ָאָּבה־נֹובאק, וילמֹוש
245 Vilmos

אביב בהונגריה 34
)ה(אבן, תקופת 39

89 Ábrahám, Pál אברהם, ּפאל
154 Agárd ָאגארד

ָאגֶטֶלק, הפארק הלאומי 
228–9 ,14 Aggtelek

אגמים 24
 ,214 ,213 ,14 ,11 Eger ֶאֶגר

220 ,220–23
המצור 220, 222  

מלונות 268  
מסעדות 4–283  

מפה 221  
 ,214 ,213 Eger ֶאֶגר, טירה

222–3
220 Eger ֶאֶגר, קתדרלה

 Egerszegi, ֶאֶגרֶסגי, כריסטינה
31 Krisztina

64 Adami, Carlo ָאדאמי, קרלו
)ה(אדונים, רחוב )בודפשט( 69

אדריכלות 9–28
אדריכלים 31

 Óváros )אֹובארֹוש ֵטייר )ֶוסּפֶרם
211 ,208 tér

39 Óbuda אֹוּבּוָדה
 Obergruber, אֹוֶּברגרּוֶּבר, ֶקֶרסֵטיי

79 Keresztély
 Udvary, Géza אּודבארי, ֵגייָזה

189
40 Otto I אוטו הראשון, המלך

אוטובוס 
אל נמל התעופה וממנו 304  

בערים 310, 311  
תחבורה בהונגריה 306-7  
אוטובוסים בינעירוניים 305

176 Ottocar אֹוטֹוקאר מבוהמיה
 ,59 Eugene אֹויֶגן, נסיך סאבֹוָיה

136
אוכל ומשקאות 

הטעמים של הונגריה 3–272  
היגיינה 299  

המוזיאון לפפריקה )קאלֹוָצ'ה(   
239 ,238

חטיפים 273  
יינות 3–32  

מוזיאון המרציפן סאמֹוש   
)ֶסנֶטנדֶרה( 142

מזקקת ְצוואק )ֶקצ׳ֶקֵמייט( 236,   
241

משקאות 5–274  
פסטיבלים 36  

צמחוני 270  
קניות 118, 119  
ראו גם מסעדות  

 Ulászló אּולאסלֹו הראשון, המלך
41 I

44 Ulászló II אּולאסלֹו השני
אולם הבית התחתון )בניין 
הפרלמנט, בודפשט( 84

)ה(אולם הישן של הבית העליון 
)בניין הפרלמנט( 85

אולם הכיפה )בניין הפרלמנט, 
בודפשט( 84

אולם המראות )ארמון ֶפשֶטטיץ׳( 
203

אולם מועצת המחוז )שֹוּפרֹון( 172
 Ungleich, אּונגָלייך, פיליפ

64 Philipp
אוניברסיטה, כנסייה )בודפשט( 

100
275 Unicum אּוניקּום

אֹוסאדסקי, ֶאֶדה מאדיאר 
246 Oszadszki, Ede Magyar
 Ostoic, Vasili אֹוסטֹויץ, ואסילי

143
אוסטרו־הונגריה, קיסרות ראו 

המונרכיה הכפולה

)ה(אופוזיציה 46
20 Ópusztaszer אֹוּפּוסטאֶסר

אופניים 291
מארגיטסיֶגט 112  

אופרה 288
בודפשט 120, 121  

בית האופרה הממלכתי   
)בודפשט( 12, 29, 3–92, 120, 

121
פסטיבלים 35  

)ה(אופרה ההונגרית הלאומית 
)בודפשט( 12, 29, 3–92, 120, 

121
אופרטה 89

אופרטה, התיאטרון של בודפשט 
89 Budapesti Operettszínház

136 ,134 Ócsa אֹוָצ׳ה
אוצר, בית )בזיליקת ֶאסֶטרגֹום( 

148
22 Orbán, Viktor אֹורּבאן, ויקטור

160 Úrkút אּורקּוט
 ,104 ,76 ,47 Auschwitz אושוויץ

191 ,114
אזור בודפשט 49–132

מלונות 266  
מסעדות 80–279  

מפה 134-5  
תחבורה 134  

אזור הפרלמנט 93–80
מלונות 264  

מסעדות 276-7  
מפה 81  

מפת רחובות מאוירת: קֹושּוט   
לאיֹוש ֵטייר82-3

אחיות הרחמים, קפלה ובית 
חולים )ואץ( 137

39 Attila אטילה ההוני
 ,31 Ybl, Miklós איְּבל, מיקלֹוש

170 ,93
אורוות־הפאר )ּפאראד( 217  

ארמון המלוכה )בודפשט( 58,   
60

בזיליקת אישטָבן הקדוש   
)בודפשט( 90

בית האופרה הממלכתי   
)בודפשט( 3–92
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מלונות 267  
מסלול סביב אגם ּבאלאטֹון   

198–9
מסעדות 282  

ספורט ופעילויות חוץ 184,   
292 ,291 ,290

שבוע בהונגריה 10, 13  
שבועיים בהונגריה 15  

ּבאלאטֹון, מוזיאון )ֶקסטֵהיי( 
201 Balaton Museum

 Balatonberény ּבאלאטֹונֶּבֵריין
198

 Balatonederics ּבאלאטֹונֶדריץ׳
204

ּבאלאטֹונֶלֶלה, מלונות 
267 Balatonlelle

 Balatonszemes ּבאלאטֹונֶסֶמש
199

 Balatonfüred ּבאלאטֹונפּוֶרד
207 ,12

מלונות 267  
מסעדות 282  
פסטיבלים 34  

ּבאלאטֹונֶפלדבאר 
199 ,13 Balatonföldvár

 Balatonfenyves ּבאלאטֹונֶפנֶבש
198

ּבאלֹוג, ֵּפייֶטר, ההגמון של ֶדּבֶרֶצן 
254 Balogh, Péter

 Baczó, )ּבאצֹו, מיהאי )אדריכל
258 Mihály

 Bakonyi )ּבאקֹון, בית )ֶוסּפֶרם
209 Ház

ּבאקֹון, המוזיאון לפולקלור 
209 Bakonyi )ֶוסּפֶרם(

 ,155 ,20 Bakonyi ּבאקֹון, הרים
209

מסלול בּבאקֹון 61–160  
151 Bakony ּבאקֹון, יער

161 Bakonybél ּבאקֹונֵּבייל
160 Bakonyjákó ּבאקֹוְניאקֹו

 Bakonykoppány ּבאקֹונקֹוּפאן
160

ּבאקֹוץ, הקרדינל טאמאש 
149 Bakócz, Tamás

187 Bárányfok ּבאראנפֹוק
ּבארדֹושי ֶדה ּבארדֹוש, לאסלֹו 

 Bárdossy de Bárdos, László
47

בארוקית, אדריכלות 29
 Bartók, Béla ּבארטֹוק, ֶּבָלה

230 ,30
ארכיון )בודפשט( 65  

ּבארצ׳אי, ֶיֶנה, אוסף )ֶסנֶטנדֶרה( 
144 Barcsay, Jenő

בגדים, חנויות 119
בד-אנד-ברקפסט 263

בדולח 160
בובות ודמויות שעווה, מוזיאון 

)ֶקסטֵהיי( 200 
ּבּוגאץ, חוות הסוסים )נאג׳ּבּוגאץ( 

239 ,236 Bugaci Ménes
284 The Bugac ּבּוגאץ, מסעדות

ּבֹוגדאני אּוָצה )ֶסנֶטנדֶרה( 
143 Bogdányi utca

Buda ּבּוָדה
גבעת ֶגֵליירט וטאּבאן 79–70  

רובע הטירה 69–57  
 ,25 Budaihegység ּבּוָדה, גבעות

145 ,115 ,107
 Bodor )ּבֹודֹור, באר )מארגיטסיֶגט

113
52–127 Budapest בודפשט

אזור הפרלמנט 93–80  
בודפשט רבתי 17–106  

בידור 21–120  
גבעת ֶגֵליירט וטאּבאן 79–70  

היסטוריה 5–44, 47  
הקהילה היהודית 195  

חשיבותה 23  
יומיים בבודפשט 12  

מבט אל בודפשט 5–54  
מלונות 5–264  

מסעדות 9–276  
מפת הרחובות 7–122  

מרכז ֶּפשט 105–94  
נמל התעופה 304, 305  

פסטיבלים ואירועים מיוחדים   
36 ,35 ,34

קניות 19–118  
רובע הטירה 69–56  

שבוע בהונגריה 10, 13  
שבועיים בהונגריה 11, 14  

תחבורה ציבורית 310, 311  
תחנות רכבת 5–304  

ראו גם אזור בודפשט  

בודפשט רבתי 17–106
מלונות 265  

מסעדות 279  
מפה 107  

232 Bodrog ּבֹודרֹוג, נהר
בולגרים 39

 Buldus ּבּולדּוש, ההגמון של ֶאֶגר
223

250 Bulcsú ּבּולצ׳ּו
בולשביקים 47

בולת הזהב 40, 41
 Bonfini, ּבֹונפיני, אנטוניו

42 Antonio
199 Buzsák ּבּוסאק
167 ,151 Bük ּבּוק

מלונות 266  
מסעדות 280  

 ,13 Bükk ּבּוק, הפארק הלאומי
224–5 ,215 ,213 ,14

 ,224 ,214 ,25 Bükk ּבּוק, הרים
225

 Bukovics, ּבּוקֹוביץ׳, ְדיּוָלה
86 Gyula

151 Bükfürdő ּבּוקפּורֶדה
בוקרים ראו צ׳יקֹוש

ּבֹורי, טירה )ֵסייֶקשֶפֵהיירבאר( 
159 Bory Vár

159 Bory, Jenő ּבֹורי, ֶיֶנה
ּבֹורֶנמיָסה, מעוז )טירת ֶאֶגר( 

223 Bornemissza
)ה(בורסה לשעבר )בודפשט( 

86 ,83
 Borsos, Miklós ּבֹורשֹוש, מיקלֹוש

79
ּבּושֹויאראש, קרנבל )מֹוהאץ׳( 

186–7 ,37 Busójárás
 Beethoven, בטהובן, לודוויג ואן

65 Ludwig van
מוזיאון בטהובן )ָמרטֹונָבשאר(   

154
בטיחות 298

209 Betekints ֶּבֶטקינץ, עמק
בידור 9–288

אופרה ומוסיקה קלאסית 120,   
289 ,288 ,121

בודפשט 21–120  
ג'אז, רוק ומוסיקה הונגרית   

מסורתית 120, 121, 288, 289
חיי לילה 121, 9–288  

 258, Giuseppe ָאּפריליס, ג׳ּוֶזֶּפה
254

)ה(אקדמיה למוסיקה ע”ש ליסט 
)בודפשט( 12, 105, 120, 121

ָאקוואטיצּום, מרכז הספא 
 Aquaticum )והבריאות )ֶדּבֶרֶצן

255
 ,39 ,28 Aquincum ָאקווינקּום

114 ,107
אקלים 7–35

ֶאראבים 71, 78
ָאראד, קדושים מעונים 246

ָאראנּביָקה, מלון )ֶדּבֶרֶצן( 
269 ,254 Aranybika

177 Öreg ֶאֶרג, אגם
65 Erdődy ֶארֶדדי, משפחת

 Frigyláda )ארון הברית, פסל )ְדֶייר
178 emlékmű

ֶארֶז׳ֵּבייט )סיסי(, מלכת אוסטריה 
102 ,77 ,72

ארמון המלוכה )ֶגֶדֶלה( 130,   
139 ,138

פסלה )ֶאסֶטרגֹום( 146  
ֶארֵז׳ייֶּבט, מגדל תצפית )בודפשט( 

115 Erzsébet
)ה(אריה, שער )ארמון המלוכה, 

בודפשט( 58
163 Őriszentpéter ֶאריֶסנטֵּפייֶטר
ארכיאולוגיה, מוזיאון )ֶּפץ׳( 191, 

192
ארכיהגמון, ארמון )ֶוסּפֶרם( 208, 

211
)ה(ארכיון הלאומי )בודפשט( 68
ארמון ההגמון )ֶאֶגר( 213, 220, 

222
ארמון ההגמון )ְדֶייר( 178

ארמון ההגמון )ניֶרדהאָזה( 9–258
ארמון ההגמון )ֶּפץ'( 186

ארמון המלוכה )ֶאסֶטרגֹום( 146
ארמון המלוכה )בודפשט( 

54 ,12 Budavári Palota
הגלריה הלאומית של הונגריה   

62–3
הספרייה הלאומית ע"ש ֵסייֶצ'ני   

60
מוזיאון הטירה )המוזיאון   
לתולדות בודפשט( 60

מפת רחובות מאוירת 9–58  
ארמון המלוכה )ֶגֶדֶלה( 36, 130, 

138–9

ארמונות
ארמון ֶאסֶטרהאזי )ְדֶייר( 179  

ארמון ֶאסֶטרהאזי )ּפאָּפה( 155  
ארמון ֶאסֶטרהאזי )ֶפרֶטד( 11,   

171
ארמון ֶארֶדדי )בודפשט( 65  

ארמון גֶרשאם )בודפשט( 87,   
264 ,88

ארמון דֶרקסֶלר )בודפשט( 89  
ארמון הארכיהגמון )ֶוסּפֶרם(   

211 ,208
ארמון הארכיהגמון )קאלֹוָצ׳ה(   

238–9
ארמון ההגמון )ֶאֶגר( 213, 220,   

222
ארמון ההגמון )ְדֶייר( 178  
ארמון ההגמון )ואץ( 137  

ארמון ההגמון )ניֶרדהאָזה(   
258–9

ארמון ההגמון )סֹומּבאטֵהיי(   
166

ארמון ההגמון   
)ֵסייֶקשֶפֵהיירבאר( 29, 157
ארמון ההגמון )ֶּפץ׳( 190  

ארמון המלוכה )ֶאסֶטרגֹום( 146  
ארמון המלוכה )בודפשט( 12,   

58–63 ,54
ארמון המלוכה )ֶגֶדֶלה( 36, 130,   

138–9
ארמון המלוכה )ויֶשגראד( 145  
ארמון ֶונקָהיים )בודפשט( 101  
ארמון ניו יורק )בודפשט( 105  

ארמון ֵסייֶצ'ני )שֹוּפרֹון( 175  
ארמון ֵּפייֶטרפי )בודפשט( 96  

ארמון ֶפשֶטטיץ׳ )ֶקסטֵהיי( 12,   
202–3 ,15

ארמון צ׳ֹורָנה 176  
ארמון ציפָרה )ֶקצ'ֶקֵמייט( 29,   

243 ,240
ארמון ֶרֶאק )ֶסֶגד( 246  

ארמון שאנדֹור )בודפשט( 61  
ארמונו של סגן ההגמון )ֶאֶגר(   

220
ארמונות קלֹוטילד )בודפשט(   

100 ,97
ארמנים 195

אר־נובו ראו ֶזֶצסיֹון 
ֶארֵסייֶּבבארֹוש )בודפשט( 

104 Erzsébetváros

 Árpád, Prince ָארּפאד, הנסיך
79 ,41 ,39

אנדרטה לזכרו )פארק הזיכרון   
הלאומי אֹוּפּוסטאֶסר( 244

ֵסייֶקשֶפֵהיירבאר 158  
שטיח־הקיר 85  

40–41 Árpád ָארּפאד, שושלת
 ,30 Erkel, Ferenc ֶארֶקל, ֶפֶרנץ

245 ,92
 ,15 ,11 Őrség ֶארֵשייג, אזור

163 ,151
אשה בשמלה עם נקודות לבנות 

)ריְּפל־רֹונאי( 189
אשה חובצת )מּונקאצ׳י( 63

אשה רוחצת )לֹוץ( 63
אשרה 296

אתנולוגיה, המוזיאון הפתוח 
 Palotavárosi )ֵסייֶקשֶפֵהיירבאר(

159 Skanzen
אתניים, מיעוטים 195

אתניים, שורשים 20, 21

ב
205 ,15 Badacsony ּבאדאצ׳ֹון

מסעדות 282  
 ,12 Badacsony ּבאדאצ׳ֹון, הר

205 ,15
183 Badacsony ּבאדאצ'ֹון, הר
 Baumhorn, ָּבאּומהֹורן, ליּפֹוט

259 Lipót
 Báthory, ּבאטהֹורי, אישטָבן

257 István
 Bathory ּבאטהֹורי, משפחת

257 family
ּבאטיאן, אחוזת )ֶקרֶמנד( 

163 Batthyány
 Batthyány, ּבאטיאן, הרוזן לאיֹוש

86 Count Lajos
 Batthyány ּבאטיאן, משפחת

188 ,61
 ,29 Beatrice ֶּבָאטריֶצ׳ה, המלכה

43 ,42
238 ,13 Baja ּבאָיה

מלונות 269  
מסעדות 284  

 Bajnai, Gordon ּבאינאי, גורדון
22

 ,183 ,19 Balaton ּבאלאטֹון, אגם
196–207

יומיים באגם ּבאלאטֹון 12  
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סֹולנֹוק 245  
ֶּפץ׳ 191  

ֶקֶסג 9–168  
ֶקסטֵהיי 201  

ֶקצ׳ֶקֵמייט 243  
ָשטֹוָרָיאּוֵהיי 233  

שרידי בית כנסת מהמאה ה־15   
)בודפשט( 65

בתי מרקחת 299
בתי עירייה 

ֶדּבֶרֶצן 254  
דּונאֶפלדבאר 186  

הֹודֶמֶזבארשארֵהיי 245  
ֶוסּפֶרם 208  

ניֶרדהאָזה 258  
ֶסֶגד 246  

ֵסייֶקשֶפֵהיירבאר 156  
ֶּפץ׳ 193  

קאּפֹושבאר 185, 189  
קישקּונֵפייֶלדהאָזה 235, 244  

ֶקסטֵהיי 200  
ֶקצ׳ֶקֵמייט 242  

שֹוּפרֹון 169  
בתי קפה 270

ראו גם אוכל ומשקאות,   
מסעדות

בתי־שימוש ציבוריים 297
 Bethlen, Gábor ֶּבתֶלן, גאּבֹור

103

ג
30 Gábor, Éva גאּבֹור, ואווה
 Gábor, Zsa גאּבֹור, ָז׳ה ָז׳ה

30 Zsa
ג׳אז 120, 121, 288, 289

ימי הג׳אז )ֶדּבֶרֶצן( 35  
 Gazi Kasim גאזי קאסים ּפאָשה

191 Pasha
גאזי קאסים ּפאָשה, מסגד )ֶּפץ׳( 

 Gazi Kasim Pasha Dzámi
192 ,191

242 Gaál, József ָגָאל, יֹוז׳ף
154 Gárdony גארדֹון

גבעת ֶגֵליירט וטאּבאן )בודפשט( 
66-75 ,10 Gellért Hill, Tabán

מלונות 264  
מסעדות 276  

מפה 71  

מפת רחובות מאוירת: גבעת   
ֶגֵליירט 3–72

גבעת העיטים, שמורת טבע 
 Sashegy Természetvéldelmi

115 ,107 Terület
136–7 Gödöllő ֶגֶדֶלה

ארמון המלוכה 36, 130, 135,   
138–9

מסעדות 280  
פסטיבל הנבל 36  

ֶגֶדֶלה, מושבת אמנים 137
 Goya, Francisco גֹוָיה, פרנסיסקֹו

110 de
 Gulácsy, Lajos גּולאצ׳י, לאיֹוש

158 ,31
גולאש 273

גולאש, פסטיבל )סֹולנֹוק( 36
 Goldmark, גולדמארק, קרל

201 Karl
גולף 167, 293

גותים 39
גותית, אדריכלות 28

גז, כיריים 297
גטו )בודפשט( 104, 114

גיאולוגיה וגיאופיזיקה, המכון 
ההונגרי 87

גיאֹורגיקֹון, מוזיאון החווה 
 Georgikon )ֶקסטֵהיי(
200 Majormúzeum

 Giergl, Kálman גיֶארְגל, קלמן
105 ,100 ,98

61 Giessl, József גיֶאְשל, יוסף
גיבורים, כיכר )בודפשט( 12, 107
מפת רחובות מאוירת 9–108  

גיבורים, שער )ֶוסּפֶרם( 208, 211
גיֶזָלה מבוואריה, מלכת הונגריה 

208 ,40 ,34 Gisella
האנדרטה לקדושים אישטָבן   

וגיֶזָלה )ֶוסּפֶרם( 210
גיֶזָלה, קפלה )ֶוסּפֶרם( 208

 ,40 Géza I ֵגייָזה הראשון, המלך
158 ,65

גילוף עץ 186, 194
176 Glatz, Oszkár גלאץ, אוסקר

189 Gölle ֶגֶלה
240 Glücks )גלּוקס )אדריכל

Gellért ֶגֵליירט, הגמון
הקדוש הפטרון של בודפשט   

91 ,76 ,72

מותו 71, 72, 76  
פסליו )בודפשט( 72, 77, 91  

קברו 99  
ֶגֵליירט, מלון ומתחם מרחצאות 

 ,73 ,70 ,21 Gellért )בודפשט(
87 ,74–5

גלימת ההכתרה )המוזיאון הלאומי 
של הונגריה( 102

)ה(גלריה הלאומית של הונגריה 
 Magyar Nemzeti )בודפשט(

62–3 ,59 ,12 Galéria
187 ,183 Gemenc ֶגֶמנץ, יער

גן החיות של בודפשט 12, 107, 
121 ,111

 Veszprém גן החיות של ֶוסּפֶרם
209

גניבות 298
51 Göncz, Árpád ֶגנץ, ָארּפאד

גראן פרי של הונגריה )בודפשט( 
35

48 Gerő, Ernő ֶגֶרה, ֶארֶנה
 Grossmann, גרוסמן, יוז׳ף

155 József
גרירה, שירותים 309

גרמנים 21, 195
ָגָרמֶסנטֶּבֶנֶדק, ארון הקבורה 

146 Garamszentbenedek
גֶרשאם, ארמון )בודפשט( 

264 ,88 ,87 Gresham palota
 Gresham, גֶרשאם, סר תומאס

88 Thomas
גָרָשלקֹוביץ׳, הרוזן ָאנטאל 

 ,135 Grassalkovich, Antal
138 ,137 ,136

ד
דאמיאניץ', יאנֹוש, מוזיאון 

 Damjanich, János )סֹולנֹוק(
245

65 Damkó, József דאמקֹו, יוז׳ף
דאנּוּביּוש גראנד הוטל )בודפשט( 

113 Danubius Grand Hotel
ֶדָאק, ֵדייֶנש, אוסף 

 Deák, Dénes )ֵסייֶקשֶפֵהיירבאר
158

88 ,46 Deák, Ferenc ֶדָאק, ֶפֶרנץ
אנדרטה )בודפשט( 88  

 Deák-Ébner, ֶדָאק־ֵאייּבֶנר, לאיֹוש
110 Lajos

39 Dacia דאקָיה

בידור, המשך
כרטיסים ולוחות אירועים 120,   

303 ,289 ,121
לילדים 121, 289  

מחול 288  
ספורט 289  

קולנוע 120, 121, 288  
ביזנטים 39, 40

ביטוח 299
ביטחון אישי 9–298

 Bécsi )ֵּבייצ'י קאּפּו ֵטייר )בודפשט
68 kapu tér

)ה(ביקור הקדוש )מ”ש ֶמשֶטר( 62
31 ,30 Bíró, Laszló ּבירֹו, לאסלֹו

ּבירֹו־גיֵצ'יי, בית )ֶוסּפֶרם ואר( 
210 Bíró-Giczey

בית דּוּבניצ'אי )ֶוסּפֶרם ואר( 
210 Dubniczay

)ה(בית ההונגרי )בודפשט( 64
בית החולים בסלע 69

בית הכנסת הגדול )בודפשט( 
104 Zsinagóga

בית הכנסת העתיק )שֹוּפרֹון( 
174 Ó-Zsinagóga

בית הקדר )הֹולֹוֶקה( 219
בית התיאטרון החדש )בודפשט( 

105 Új Színház
 Új )בית מועצת העיר )בודפשט

100 Városháza
בית מרקחת, מוזיאון )שֹוּפרֹון( 

175
בית מרקחת )שֹוּפרֹון( 173

בית פבריציוס, האוסף 
 Fabricius )הארכיאולוגי )שֹוּפרֹון
174 ,173 ház, Régészetkőtár

בית קברות פרוטסטנטי 
)סאטמארֶצ'ֶקה( 257

בית־המרקחת ‘העיט השחור׳, 
מוזיאון )ֵסייֶקשֶפֵהיירבאר( 

 Fekete Sas Patikamúzeum
158 ,157

)ה(ביתן הראשי )אגם ֵהייביז( 204
ּבלאגֹוֶבסֶטנסָקה ֶטמּפלֹום 

 Blagovesztenszka )ֶסנֶטנדֶרה(
144 ,142–3 Templom

ֶּבלבארֹוש )שֹוּפרֹון(, מפת רחובות 
172–3 Belváros מאוירת

בלגרד, קרב 41, 187
ֶּבָלה ּבארטֹוק, אולם הקונצרטים 

הלאומי )בודפשט( 115

40 Béla III ֶּבָלה השלישי, המלך
קברו 67  

 Béla IV ֶּבָלה הרביעי, המלך
40–41

ארמון המלוכה )בודפשט( 57,   
58

המצודה )ויֶשגראד( 145  
הנסיכה מארגיט 112, 113  

יחסו ליהודים 104  
מונגולים 231  

ָמְתיאש ֶטמּפלֹום )בודפשט( 66  
קתדרלת אישטָבן הקדוש   

)ֵסייֶקשֶפֵהיירבאר( 158
207 Balatonalmádi ָּבָלטֹוָנלָמדי

מלונות 267  
ָּבָלטֹונמריָאפּורֶדה 

198 Balatonmáriafürdő
בלקניות, השפעות 21

 Balassagyarmat ָּבָלָשְדָירָמט
216

ָּבָלָשה, ּבאלינט, מוזיאון 
 Balassa, Bálint )ֶאסֶטרגֹום(

147
98 Böhm, Henrik ֶּבם, ֶהנריק

ֶּבנדהֹולץ, הגנרל הארי היל 
 Bandholtz, General Harry

86 Hill
בנדיקטוס מנּורְסָיה 181

בנדיקטיני, בית הספר העממי 
)מנזר ָּפנֹונָהלָמה( 180
בנדיקטיני, מסדר 181

בנדיקטינית, כנסייה )שֹוּפרֹון( 10, 
174 ,172

 Benczúr, Gyula ֶּבנצּור, ְדיּוָלה
258 ,91

הטבלתו של ָוייק 38  
בנק הדואר והחיסכון )בודפשט( 

87 ,28
)ה(בנק הלאומי של הונגריה 

 Magyar Nemzeti )בודפשט(
87 ,86 Bank

258 Benkó, Károly ֶּבנקֹו, קארֹוי
בנקים 300

ָּבראדָלה, מערה )הפארק הלאומי 
 Baradla Barlang )ָאגֶטֶלק

228–9
 Bramante, ּבראמאנֶטה, דֹונאטֹו

29 Donato
ָּבָרּבאש, מיקלֹוש, הנחת אבן־

102 Barabás, Miklós הפינה

ברברים 39
100 Bergl, Johann ֶּברְגל, יוהן

ברה”מ 
אנדרטת השחרור )בודפשט( 76  

המצור על בודפשט 86  
המרד ההונגרי )1956( 48, 49  

יחסים 50-51  
ֶמֶמנטֹו פארק )בודפשט( 76,   

116–17 ,107
סובייטיזציה 48  

ברויגל, פיטר )האב( 110
)ה(ברונזה, תקופת 39, 9–188

 Brunelleschi, ּברּוֶנֶלסקי, פיליּפֹו
29 Filippo

 Brunswick, ּברּונסוויק, ָאנטאל
154 Antal

ּברּונסוויק, בית־האחוזה 
Brunszvik- )ָמרטֹונָבשאר(

150 kastely
 Brunswick ּברּונסוויק, משפחה

154
ברזל, תקופת 39

145 ,133 Börzsöny ֶּברֶז׳ן, גבעות
146 Bertinelli )ֶּברטיֶנלי )אמן

84 Barry, Charles ֶּברי, צ'רלס
בריאות 299

ברית הדמוקרטים החופשיים 
51 SZDSZ

ברית ורשה 48, 50
 Bösinger, ֶּבשינֶגר, ֶפֶרנץ איגנאץ

64 Ferenc Ignác
בתי חולים 299

בתי כלבו 118, 119
בתי כנסת

ּבאָיה 238  
בית הכנסת הגדול )בודפשט(   

104
בית הכנסת הגדול )ֶסֶגד( 10  

בית הכנסת החדש )ֶסֶגד( 237,   
247

בית הכנסת החדש )שֹוּפרֹון(   
174

בית הכנסת הישן )ֶסֶגד( 247  
בית הכנסת העתיק )שֹוּפרֹון(   

174
הֹודֶמֶזבארשארֵהיי 245  

זאָלֶאֶגרֶסג 162  
ָנג׳ָקניָז׳ה 162  
ניֶרדהאָזה 259  
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 Horthy, הֹורטי, האדמירל מיקלֹוש
 ,104 ,76 ,47 Admiral Miklós

138
הזמנות 

מלונות 262  
מסעדות 271  

הטבלתו של ָוייק )ֶּבנצּור( 38
ֶהֶטדֵהייט, מוזיאון צעצועים 

 Hetedhét )ֵסייֶקשֶפֵהיירבאר(
158–9

47 Hitler, Adolf היטלר, אדולף
 ,185 ,15 ,13 ,12 Hévíz ֵהייביז

204
מלונות 267  

מסעדות 282  
204 Hévíz ֵהייביז, אגם

ֵהייביז־ּבאלאטֹון, נמל תעופה 
305 ,304 ,200 Hévíz-Balaton
 Hajdúszoboszló ָהיידּוסֹוּבֹוסלֹו

256
מלונות 269  

מסעדות 285  
ָהיידּוסֹוּבֹוסלֹו, מרחצאות 

256 ,236 Hajdúszoboszló
ָהייְדן, יוזף, ארמון ֶאסֶטרהאזי 

 ,11 Haydn, Joseph )ֶפרֶטד(
171

היינריך, ֶאֶדה, הכתרתו של פרנץ 
יוזף הראשון ב־8 ביוני 1867 

8–9 Heinrich, Ede
40 Henry II היינריך השני, הקיסר

היֶלּבָרנט, פרנץ אנטון 
 Hillebrandt, Franz Anton

156 ,68
172 Hild, Vencil ִהילד, ֶונצ'יל

99 Hild, János ִהילד, יאנֹוש
 ,90 ,88 Hild, József ִהילד, יוז׳ף

220 ,99
 Hilton )הילטון, מלון )בודפשט

264 ,65 Budapest
היֶמר, בית )ֵסייֶקשֶפֵהיירבאר( 

158 Heimer
היסטוריה 51–38

175 Hikisch, Rezső היקיש, ֶרֶז׳ה
הכתרתו של פרנץ יוזף הראשון 
ב־8 ביוני 1867 )היינריך( 8-9

ֶהלּבלינג, בית )בודפשט( 
69 Hölbling

 Hölbling, János ֶהלּבלינג, יאנֹוש
58

הליקון, מוזיאון הארמון )קאסֵטיי( 
 Helikon Kastélymúzeum

202–3
 Helmer, Hermann ֶהלֶמר, הרמן

247 ,89
המחאות נוסעים 300

הנחת אבן־הפינה )ָּבָרּבאש( 102
 Hefel, Melchior ֶהֶפל, ֶמלִּכיֹור

171
64 Hörger, Anton ֶהרֶגר, אנטון

הרי הצפון 13, 130, 33–212
מלונות 9–268  

מסעדות 4–283  
מפה 15–214  

נוף וחיות־בר 25  
תחבורה 215  

הרים 25
230 Herman, Ottó הרמן, אוטו

207 ,161 Herend ֶהֶרנד
110 Herzog, Fülöp הרצוג, פּוֶלְּפ

65 Hess, András ֶהש, ָאנדראש
ֶהש ָאנדראש ֵטייר )בודפשט( 

65 Hess András
התאחדות הדמוקרטים הצעירים 

51 ,22 FIDESZ
התעמלות 289

ו
88 Vágó, József ואגֹו, יוז׳ף

 ,88 Vágó, László ואגֹו, לאסלֹו
105

247 Vágó, Pál ואגֹו, ּפאל
72 Vata ואָטה, הנסיך

 Wallenberg, ואֶלנֶּברג, ראול
79 ,47 Raoul

 Vaszary, János ואסארי, יאנֹוש
189 ,31

137 ,135 ,14 ,13 ,10 Vác ואץ
מסעדות 280  

 Váci Utca )ואצי אּוָצה )בודפשט
99 ,97 ,94 ,55

מפת רחובות מאוירת 7–96  
137 Vácrátót ואצראטֹוט

104 Varga, Imre וארָגה, אימֶרה
199 Várhegy וארֶהג׳

160 Városlőd וארֹושֶלד
 Városliget )וארֹושליֶגט )בודפשט

110–11 ,108 ,107 ,12

 Vákért )וארֶקרט באזאר )בודפשט
79 Bazaar

244 Vass, József ואש, יוז׳ף
208 Wagner, Otto וגנר, אוטו

 Wagner, Richard וגנר, ריכארד
89

163 Vadása ָודאָשה, אגם
 Vojtovits, וֹויטֹוביץ, ֶּברטאלאן

258 Bertalan
84 Wolf, Emil וֹולף, אמיל

 Woroniecki וֹורֹוְנֶייצקי, בריגדיר
86 ,83

וֹורֹושילֹוב, מרשל קליֶמנט 
76 Voroshilov, Kliment

ויגאדֹו, אולם הקונצרטים 
98 Vidagó )בודפשט(

 Vidagó )ויגאדֹו ֵטייר )בודפשט
98 tér

 Vigyázó, ויְדיאזֹו, שאנדֹור
137 Sándor

 Víziváros )ויזיבארֹוש )ֶאסֶטרגֹום
146

 Víziváros )ויזיבארֹוש )בודפשט
110

 Vajda, Zsigmond ָוייָדה, ז׳יגמֹונד
84

ָוייָדהּוְנָידָבר, טירה )בודפשט( 
 ,109 ,108 Vajdahunyadvár

111
 Weismuller, ָוייסמיֶלר, ג׳וני

30 Johnny
39 Vértesszőlős ֵויירֶטֶסֶלש
187 ,15 ,13 Villány וילאן

מסעדות 283  
פסטיבלים ואירועים מיוחדים   

36
184 ,183 Villány וילאן, גבעות

187 Villánykövesd וילאנֶקֶבשד
וינה, קרב 45

 ,133 ,14 ,13 Visegrád ויֶשגראד
145

ארמון ויֶשגראד 35  
מלונות 266  

מסעדות 280  
ולאכים 257

וָלדיסלאב השלישי, מלך פולין 
 41 Władysław III

 Władysław וָלדיסלאב לבית יאֶגלֹו
44 Jagiello

 Dvorzsák, Ede דבֹורז׳אק, ֶאֶדה
111

דבר 64, 146, 240
 ,130 ,14 ,13 Debrecen ֶדּבֶרֶצן

254–5
מלונות 269  

מסעדות 5–284  
מפה 255  

נמל התעופה 304, 305  
פסטיבלים ואירועים מיוחדים 35  

תחבורה ציבורית 311  
דואר 303

222 Dobó, István דֹוּבֹו, אישטָבן
 Dobó )דֹוּבֹו, מצודת )טירת ֶאֶגר

222
246 Dóm tér )דֹום ֵטייר )ֶסֶגד
188–9 Dombóvár דֹומּבֹובאר

דומיניקנית, כנסייה )שֹוּפרֹון( 175
186 Dunaföldvár דּונאֶפלדבאר

דּוָנה־איּפֹוי, הפארק הלאומי 
145 ,133 Duna-Ipoly

דּוָנה־דראָבה, הפארק הלאומי 
187 ,183 Duna-Dráva

דֹורפָמייסֶטר, אישטָבן 
 ,163 Dorfmeister, István

194 ,175 ,167 ,166
דיאֹושְדֶייר, טירת )מישקֹולץ( 

231 Diósgyőr Castle
ְדיארמאְטהי, טיהאֵמייר 

158 Gyarmathy, Tihamér
דיג 292, 293

דיגים, גילדה )בודפשט( 
64 ,12 Halászbástya
245 ,195 Gyula ְדיּוָלה

מסעדות 285  
פסטיבלים ואירועים מיוחדים   

37
 Gyurcsány, ְדיּורצ׳אן, ֶפֶרנץ

51 ,22 Ferenc
 Gyurkovich, ְדיּורקֹוביץ׳, טיּבֹור

176 Tibor
216–17 Gyöngyös ְדֶיינְדֶייש

מסעדות 284  
178–9 ,151 ,15 Győr ְדֶייר

מלונות 266  
מסעדות 280  

מפה 179  
178 ,43 Győr ְדֶייר, קתדרלה

 Györgyi, Dénes ְדֶיירג׳י, ֵדייֶנש
201 ,145

ֵדיירי, פריְדֶייש, מוזיאון )ֶדּבֶרֶצן( 
255 Déri, Frigyes

דיֶצנהֹוֶפר, יוהן איגנאץ 
 Dientzenhofer, Johann

221 Ignaz
דירות־נופש 263

 Dürer, Albrecht דיֶרר, ָאלּבֶרכט
110

דלק 309
דם השור, יין 32, 213, 223

 MDF דמוקרטי, הפורום ההונגרי
51

דמוקרטיה 51
Dömötör- )ֶדֶמטִריוס, מגדל )ֶסֶגד

246 torony
דנובה )דּוָנה(, נהר 13, 24

גשר השרשראות )בודפשט( 46,   
294–5 ,88 ,81

האי מארגיט )בודפשט( –112  
13

האי ּפרימאש סיֶגט 146  
מוזיאון הדנובה )ֶאסֶטרגֹום( 147  

מעבורות וטיולי־שיט 305, 307  
ֶּפֶטפיסיֶגט 238  

דקלים, בית )ארמון ֶפשֶטטיץ'( 
202

176 Dör ֶדר, קדרים
דרום טראנסדאנּוְּבָיה 130, 

182–211
מלונות 8–267  

מסעדות 3–282  
מפה 5–184  

תחבורה 185  
דרכונים 296

דֶרקסֶלר, ארמון )בודפשט( 
89 Drechsler palota

ֶדֶשה, לאצקֹו, מוזיאון )ֶוסּפֶרם( 
209 Dezső, Laczkó

דת 21

ה
 Howard, Leslie האווארד, לסלי

30
 Hauszmann, ָהאּוסמן, ָאלאיֹוש

105 ,86 ,60 ,59 Alajos
238 Hajós האיֹוש

 Hajós, Alfréd האיֹוש, אלפרד
290 ,31

 Hamon, Kristóf האמֹון, ּכרישטֹוף
110

 Haranghy, Jenő האראנגי, ֶיֶנה
89

188 Harkány הארקאן
 Hebenstreit, ֶהֶּבנשטֵרייט, יוז׳ף

100 József
הבסבורג, שושלת 7–44

ציטאֶדָלה )בודפשט( 76  
ראו המונארכיה הכפולה  

 Hegedűs, Ármin ֶהֶגדּוש, ָארמין
98 ,74

ֶהג'ָהטֶסנטָיקאּב 
163 Hegyhátszentjakob

הגמונים של הונגריה 149
115 Hűvös הּוֶבש, עמק

30 Houdini, Harry הודיני, הארי
הֹודֶמֶזבאשארֵהיי 

244–5 Hódmezővásárhely
 ,195 ,131 Hollókő הֹולֹוֶקה

214 ,213
מסלולים מומלצים 13, 14  

מסעדות 284  
מפת רחובות מאוירת 19–218  

פסטיבל הפסחא 34  
הוליווד 31–30

הֹונֵבייד, אנדרטת )בודפשט( 
61 Honvéd

הונגריה-ברה”מ, האנדרטה 
לידידות )בודפשט( 116

הונגרים מפורסמים 31–30
הונגרית 21

שיחון 341-4  
 Hunyadi, János הּוְניאדי, יאנֹוש

41
אנדרטה )ֶּפץ׳( 192  

הונים 39, 245
 Hoftrichter, הֹופטריכֶטר, יוז׳ף

99 József
256 Hortobágy הֹורטֹוּבאג׳

מסעדות 285  
הֹורטֹוּבאג׳, הפארק הלאומי 

 ,237 ,235 ,131 Hortobágy
256 ,248–9

מסלולים מומלצים 10, 13, 14  
נוף וחיות־בר 24  

 Horthy, István הֹורטי, אישטָבן
76
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חניה 309
חקלאות, משרד )בודפשט( 

 Földművelésügyi
86 ,83 Minisztérium

חרסינה 
ָאייָקה 160  

ֶהֶרנד 161, 207  
קניות 119  

חשמליים, מכשירים 297
חשמלית 310, 311

חתירה 289

ט
78–9 Tabán )טאּבאן )בודפשט

מפה 78  
ראו גם גבעת ֶגֵליירט וטאּבאן   

 Tabán )טאּבאן, כנסייה )בודפשט
79

177 ,15 Tata טאָטה
מלונות 267  

מסעדות 281  
 Táncsics, טאנצ׳יץ׳, מיהאי

68 ,65 Mihály
טאנצ׳יץ׳ מיהאי אּוָצה )בודפשט( 

65 Táncsics Mihály utca
205 ,183 ,12 Tapolca טאּפֹולָצה
 Tápióbicske טאּפיֹוּביצ׳ֶקה, קרב

250
154–5 Tác טאץ

 Tompa, Mihály טֹומָּפה, מיהאי
231

232 ,215 Tokaj טֹוקאי
יין 3–32, 213, 7–226, 232,   

275
מלונות 269  

מסלולים מומלצים 11, 13, 14  
מסעדות 284  

257 Túr טּור, נהר
טורינו, חוזה 231

257 Túristvándi טּורישטבאנדי
240 Tóth )טֹות )אדריכל

 ,13 ,12 Tihany טיהאן, חצי־האי
206 ,183 ,15

מלונות 268  
מסעדות 283  

206 Tihany טיהאן, כפר
טיולים ברגל 291

גבעות ֶזמְּפֵליין 232  
הפארק הלאומי ּבּוק 224  

הרי ּבאקֹון 161  
הרי מאטָרה 217  

253 Tiszaderzs טיסאֶדרז׳
 ,250 ,14 Tiszafüred טיסאפּוֶרד

253
מלונות 269  

מסעדות 285  
טיסה 304, 305

 ,250 ,14 ,13 Tisza טיָסה, אגם
292

מסלול סביב אגם טיָסה 3–252  
 ,235 ,232 ,24 Tisza טיָסה, נהר

246 ,245
הקמת הסכר 252  

טיפוס סלעים 225
טיפים 

בתי חולים 297  
מסעדות 271  

טיציאן, עליית מרים )העתק( 
148 Titian

טירות וביצורים
ביצורים מתקופת הברזל   

)ָּבָלטֹונֶפלדבאר( 199
218 ,212 Hollókő הֹולֹוֶקה  

ֶוסּפֶרם 161  
חומת העיר העתיקה )שֹוּפרֹון(   

175
 ,214 ,213 Eger טירת ֶאֶגר  

222–3
טירת ּבֹורי )ֵסייֶקשֶפֵהיירבאר(   

159 Bory Vár
טירת דיאֹושְדֶייר )מישקֹולץ(   

231 Diósgyőr
245 Gyula טירת ְדיּוָלה  

טירת ֶהלדֶקה )וארֹושֶלד(   
160 Hölgykő

טירת ָוייָדהּוְנָידָבר )בודפשט(   
 ,109 ,108 Vajdahunyadvár

111
 Jurisics )טירת יּורישיץ׳ )ֶקֶסג  

168
טירת ָמְדָירֹובאר   

 Magyaróvár )מֹוסֹונָמְדָירֹובאר(
177 ,176

טירת סאבֹוָיה )ראצֶקֶבה(   
136 Savoyai

247 Szeged טירת ֶסֶגד  
245 Szolnok טירת סֹולנֹוק  

194 Szigetvár טירת סיֶגטבאר  

204–5 Szigliget טירת סיגליֶגט  
229 Szerencs טירת ֶסֶרנץ׳  

232 Füzér טירת פּוֵזייר  
20 Csesznek טירת ֶצ׳ֶסֶנק  

 Kinizsi )טירת קיניז׳י )נאג׳באז׳ֹון  
206

166–7 Sárvár טירת שארבאר  
188 ,43 Siklós טירת שיקלֹוש  

 Sárospatak טירת ָשרֹושָּפטאק  
232–3 ,43 ,29

מצודת מֹונֹושטֹור )קֹומארֹום(   
177 Monostori Erőd

 Citadella )ציטאֶדָלה )בודפשט  
76–7 ,72

 Citadella )ציטאֶדָלה )ויֶשגראד  
145 ,140–41 ,128–9

162 Sümeg Vár שּוֶמג ואר  
שער הגיבורים )ֶוסּפֶרם( 208,   

211
שרידי מגדל )דּונאֶפלדבאר( 186  

טלוויזיה 303
)ה(טלוויזיה ההונגרית, המטה 

לשעבר )בודפשט( 83
טלפון 302, 303

 ,96 ,88 Telcs, Ede ֶטלץ׳, ֶאֶדה
105 ,98

31 Teller, Ede ֶטֶלר, ֶאֶדה
ֶטמּפלֹום ֵטייר )ֶסנֶטנדֶרה( 

142 Templom tér
טמפרטורות 37

117 Trabant טראּבאנט, מכונית
טראנסדאנּוְּבָיה 130

היסטוריה 39  
דרום טראנסדאנּוְּבָיה 182-211  
צפון טראנסדאנּוְּבָיה 150-81  

47 Trianon טריָאנֹון, חוזה
44 Tripartitum טריּפארטיטּום
 ,45 Transylvania טרנסילבניה

130 ,47
61 Török, Richárd ֶטֶרק, ריכארד

י
115 János Hill יאנֹוש, גבעת
 János יאנֹוש זאּפֹוָיאי, המלך

44 Zapolyai
145 Jánszky, Béla יאנסקי, ֶּבָלה

 Jankovits, יאנקֹוביץ, ְדיּוָלה
77 Gyula

 Wellisch, Arthur ֶוליש, ארתור
114

114 Wellisch ֶוליש, משפחה
163 Velemér ֶוֶלֵמייר
154 Velence ֶוֶלנֶצה

 ,15 Velencei-tó ֶוֶלנֶצה, אגם
292 ,154 ,151

מסעדות 281  
 Wenckheim ֶונקָהיים, משפחה

101
 ,183 ,161 ,15 Veszprém ֶוסּפֶרם

208–11
מלונות 268  

מסעדות 283  
מפה 209  

מפת רחובות מאוירת: ֶוסּפֶרם   
ואר 11–210

פסטיבלים ואירועים מיוחדים   
34

 Veronese, Paolo ֶורֹוֶנֶזה, פאולו
175

 Vörösmarty, ֶוֶרשמארטי, מיהאי
230 ,60 ,30 Mihály

ֶוֶרשמארטי מיהאי ֵטייר   
)בודפשט( 96, 98

ֶוֶרשמארטי מיהאי ֵטייר )בודפשט( 
 ,96 Vörösmarty Mihály tér

98
ֶוֶשֵלייני, מגדל התצפית 

207 Wesselényi

ז
245 Zagyva זאדָבה, נהר

 ,162 Zalaegerszeg זאָלֶאֶגרֶסג
167

 ,61 Zala, György זאָלה, ְדֶיירג׳
190 ,108 ,77

198 ,162 Zala זאָלה, נהר
199 ,12 Zamárdi זאמארדי

145 Zebegény ֶזֶּבֵגיין
114 Zsótér, László זֹוֶטר, לאסלֹו
194 Zoltán, Tildy זֹולטאן, טילדי

 Zsolnay, Vilmos ז׳ֹולנאי, וילמֹוש
193

89 Zsolnay ז׳ֹולנאי, חרסינה
בית העירייה   

)קישקּונֵפייֶלדהאָזה( 244
בית תֹוֶנט )בודפשט( 96, 99  
המוזיאון לאמנות שימושית   

)בודפשט( 101

המכון ההונגרי לגיאולוגיה   
ולגיאופיזיקה )בודפשט( 87

ז׳ֹולנאי, מוזיאון )ֶּפץ׳( 190, 192  
ז׳ֹולנאי, מזרקה )ֶּפץ׳( 184, 193  

כנסיית ָמְתיאש )בודפשט( 66  
30 Zukor, Adolph זּוקֹור, אדולף

זיגיסמּונט מלוכסמבורג 
66 ,58 ,41 Sigismund

ארמון המלוכה )ויֶשגראד( 145  
רחוב הפרלמנט )בודפשט( 68  
 Zsigmondy, ז׳יגמֹונדי, וילמֹוש

111 Vilmos
 Zichy, זיצ׳י, ההגמון ֶפֶרנץ

178 Ferenc
156 Zichy זיצ׳י, משפחת

זיקוקים על הדנובה )בודפשט( 35
161 ,155 ,151 Zirc זירץ

זכוכית וקריסטל 160
ֶזֶמלָווייס, המוזיאון לתולדות 

הרפואה )בודפשט( 
79 Semmelweis

 ,25 Zemplén ֶזמְּפֵליין, גבעות
232 ,213
זנות 9–298

59 Zenta ֶזנָטה, קרב
ֶזֶצסיֹון

אדריכלות 28, 29, 87  
אמנות 19  

ארמון גֶרשאם )בודפשט( 87,   
88

ארמון ציפָרה )ֶקצ׳ֶקֵמייט( 240  
ארמון ֶרֶאק )ֶסֶגד( 246  

בית הכנסת )סֹולנֹוק( 245  
בית הכנסת בהֹודֶמֶזבארשארֵהיי   

245
בית הכנסת החדש )ֶסֶגד( 237  

בית העירייה )קאּפֹושבאר( 185,   
189

בית העירייה   
)קישקּונֵפייֶלדהאָזה( 235, 244

בית העירייה )ֶקצ׳ֶקֵמייט( 242  
האקדמיה למוסיקה ע"ש ליסט   

)בודפשט( 105
הבנק התורכי )בודפשט( 98  

התיאטרון החדש )בודפשט(   
105

יוז'ף ריְּפל־רֹונאי 189  
כנסייה קתולית )ֶזֶּבֵגיין( 145  

מזרקת ז'ֹולנאי )ֶּפץ׳( 193  

מטה הטלוויזיה ההונגרית   
לשעבר )בודפשט( 83

מלון ָאראנּביָקה )ֶדּבֶרֶצן( 254  
מלון ֶגֵליירט ומתחם המרחצאות   

)בודפשט( 5–74
מלון קֹורֹוָנה )ניֶרדהאָזה( 258  

קיראי אּוָצה )ֶּפץ׳( 191  
תיאטרון ֶּפֶטפי )ֶוסּפֶרם( 208  

98 Gerbeaud, Emil ֶז'רּבֹו, אמיל
ֶז׳רּבֹו, מגדנייה )בודפשט( 

 ,96 Gerbeaud Cukrászda
277 ,98

194 Zrínyi, Miklós זריני, מיקלֹוש

ח
חברה 21–20
חג המולד 37

חג המולד, שווקים 37
חגים לאומיים 37

)ה(חדקרן המוזהב, מוזיאון 
 Arany )בית המרקחת )ֶקֶסג

 Egyszarvú Patikamúzeum
169

חומת העיר העתיקה )בּוָדה( 64
חופים

אגם ּבאלאטֹון 198, 200, 205,   
207

אגם טיָסה 252-3  
ֶּפֶטפיסיֶגט 238  

חורף בהונגריה 37
חטיפים 273

חיות־בר 5–24
גבעות ֶזמּפֵליין 228  

גן החיות של בודפשט 12, 107,   
121 ,111

גן החיות של ֶוסּפֶרם 209  
גן החיות של שֹושטֹו 259  

הֹורטֹוּבאג' ואדאספארק 256  
מוזיאון אפריקה ופארק הספארי   

)ּבאלאטֹונֶדריץ׳( 204
ראו גם סוסים; פארקים   
לאומיים; שמורות טבע

חיי לילה 9–288
בודפשט 121  

חיסונים 299
חלוקת הונגריה 44

חלפנות, משרדים 300
 Puszta Fiver חמישיית המישור

251 ,239 ,236
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כנסייה יוונית־קתולית   
 Görög Katolikus )ניֶרדהאָזה(

258–9 templom
כנסייה לותרנית )ניֶרדהאָזה(   
258 Evangélikus templom
כנסייה לותרנית )ֶקצ׳ֶקֵמייט(   

242 Evangélikus templom
כנסייה לותרנית )שֹוּפרֹון( 172   

Evangélikus templom
 Szent )כנסייה מינוריטית )ֶאֶגר  

 Antonius Minorita templom
221

כנסייה ֶסרביטית )בודפשט( 96  
כנסייה סרבית־אורתודוכסית   

 238 Görögkeleti )ּבאָיה(
Szerb Templom

כנסייה סרבית־אורתודוכסית   
 Görögkeleti Szerb )ֶסֶגד(

246 Templom
כנסייה סרבית־אורתודוכסית   

)ראצֶקֶבה( 133, 136 
Görögkeleti Szerb Templom

כנסייה סרבית־אורתודוכסית   
 Görögkeleti Szerb )שיקלֹוש(

188 Templom
כנסייה פיאריסטית )טירת   

ֶוסּפֶרם( 211
כנסייה ּפיאריסטית ובית־ספר   

 Piarista Templom )ֶקצ׳ֶקֵמייט(
240

כנסייה פרנציסקנית )ֶאֶגר( 220  
כנסייה פרנציסקנית )ּבאָיה( 238  

כנסייה פרנציסקנית   
)מארגיטסיֶגט( 112

כנסייה פרנציסקנית )סֹולנֹוק(   
245

כנסייה פרנציסקנית )ֶקצ'ֶקֵמייט(   
243

כנסייה קלוויניסטית )אֹוָצ׳ה(   
136

כנסייה קלוויניסטית )ֶגֶדֶלה( 137  
כנסייה קלוויניסטית )מישקֹולץ(   
 Avasi református templom

231
כנסייה קלוויניסטית )נירּבאטֹור(   

257
כנסייה קלוויניסטית )צ׳ארֹוָדה(   

257
כנסייה קתולית )דֹומּבֹובאר( 189  

כנסייה קתולית )ֶזֶּבֵגיין( 145  
כנסייה קתולית )ּפאקש( 186  

כנסייה רומית־קתולית   
)נירּבאטֹור( 257

כנסייה רפורמית )ֶסֶרנץ׳( 229  
כנסיית אישטָבן הקדוש   

)נאג'באז'ֹון( 206
כנסיית אמריקוס הקדוש )ֶקֶסג(   

168 St Imre
כנסיית גֹוטָהרט הקדוש   

)מֹושֹונָמְדָירֹובאר( 176
כנסיית האוניברסיטה )בודפשט(   

100 Egyetemi templom
כנסיית הכפר )הֹולֹוֶקה( 219  

כנסיית הכפר של הֹולֹוֶקה   
131 Hollókő

כנסיית הלנה הקדושה )צ׳ֹורָנה(   
176

כנסיית המנזר )חצי־האי טיהאן(   
206

כנסיית המערה )בודפשט( 73,   
76

כנסיית הקהילה ע”ש   
ברתולומיאוס הקדוש )ְדֶיינְדֶייש( 

216
כנסיית הקהילה של העיר   

 Belvárosi )הפנימית )בודפשט
99 ,97 Plébánia templom

כנסיית הקהילה של העיר   
 Belvárosi )הפנימית )ֶּפץ׳

192 ,191 templom
כנסיית הקהילה של ויזיבארֹוש   

)ֶאסֶטרגֹום( 146
כנסיית לבו של ישו )ֶקֶסג(   

169 Jézus Szíve templom
כנסיית סטפנוס הקדוש   

)נאג'ֶּברֶז'ן( 145
כנסיית סטפנוס הקדוש )ּפאָּפה(   

155
כנסיית פאולינה הקדושה )ֶּפץ'(   

193 ,191
כנסיית פטרוס הקדוש   

)ֶאריֶסנטֵּפייֶטר( 163
כנסיית־המנזר ע”ש גיאורגיוס   
 Szent György )הקדוש )יאק

 Bence׳s Apátsági Templom
166

כנסיית־מנזר סיסטרציאנית   
)ֶסנטגֹוטָהרט( 163

ָּכרֶמליָטה ֶטמּפלֹום )ְדֶייר(   
179 Karmelita templom

ָּכרֶמליָטה ֶטמּפלֹום   
 Karmelita )ֵסייֶקשֶפֵהיירבאר(

159 templom

מריה מגדֹוְלָנה ֶטמּפלֹום   
 Mária Magdolna )בודפשט(

68 templom
ָמְתיאש ֶטמּפלֹום )בודפשט(   
 ,28 ,12 Mátyás Templom

66–7 ,56 ,42–3
נאג׳ֶטמּפלֹום )ֶקצ׳ֶקֵמייט(   

242 ,131 Nagytemplom
 Szegedi Dóm )ֶסֶגדי דֹום )ֶסֶגד  

246 ,14
ֶסנט אישטָבן בזיליקה   

 St Istvan Basilica )בודפשט(
121 ,120 ,90–91 ,18 ,12

ֶסנט יאקאּב ֶטמּפלֹום )ֶקֶסג(   
168 Szent Jakab templom
200 Fő tér )ֶפה ֵטייר )ֶקסטֵהיי  

קתדרלת ֶּבלגרד )ֶסנֶטנדֶרה(   
 Belgrád székesegyház

144 ,142–3
ראו גם מנזרים, קתדרלות,   

קפלות
)ה(כנסייה היוונית־אורתודוכסית 

והמוזיאון לאמנות אורתודוכסית 
)מישקֹולץ( 230

)ה(כנסייה היוונית־קתולית 
)ניֶרדהאָזה( 9–258

)ה(כנסייה הלותרנית )בודפשט( 
 Budavári Evangélikus

68 templom
)ה(כנסייה הקתולית הגדולה 

)ניֶרדהאָזה( 258
)ה(כנסייה הקתולית הישנה 

 Nagytemplom )ֶקצ'ֶקֵמייט(
240

)ה(כנסייה הרפורמית הגדולה 
 Református )ֶדּבֶרֶצן(
254 Nagytemplom

כנסיית המערה )בודפשט( 73, 76
כנסייתית, מוסיקה 120, 121

כסף 301–300
כספומטים 300

 Chronica כרוניקה הּונגארֹורּום
65 ,43 Hungarorum

כרטיסי אשראי 300
בחנויות 271  

במלונות 262  
כרטיסים 

בידור 120, 121  
תחבורה ציבורית 306, 307,   

311 ,310

 Jankovits, יאנקֹוביץ, מיקלֹוש
230 Miklós

250 Jász יאס, בני
250 Jászberény יאסֶּבֵריין

166 ,109 Ják יאק
יאקֹובאלי חסן, מסגד )ֶּפץ׳( 

191 Jakovali Hassan Dzámi
יהודים 21, 195

אנדרטת השואה )בודפשט(   
104

בית הקברות היהודי )בודפשט(   
114 ,107

גאּבֹור סֶטהלֹו 68  
הרובע היהודי )בודפשט( 12,   

104
הרובע היהודי )ֶסֶגד( 247  

טאנצ'יץ' מיהאי אּוָצה   
)בודפשט( 65

מרכז ֶּפשט 187  
ֶּפץ׳ 191  

ראול ואֶלנֶּברג 47, 79  
רדיפה 47  

ראו גם בתי כנסת   
82 József, Attila יוז׳ף, אטילה

46 Joseph יוזף, הארכידוכס
 József יוזף, הארכידוכס האוסטרי

99
 ,45 Joseph II יוזף השני, הקיסר

174 ,172 ,68
רחוב האדונים )בודפשט( 69  

יוז׳ף קאטֹוָנה, תיאטרון 
 József Katona )ֶקצ׳ֶקֵמייט(

240 Theatre
יוחנן פאולוס השני, אפיפיור 255

יום אישטָבן הקדוש 35
יום המהפכה 34

יום השנה למרד ההונגרי של 
37 1956

 Jungfer, Gyula יּונגֶפר, ְדיּוָלה
101

יוספוס ָקָלסאנקטיּוס הקדוש 240
207 Jókai, Mór יֹוקאי, מֹור

 Jurisics, יּורישיץ׳, הסרן מיקלֹוש
168 Captain Miklós

 Jurisics )יּורישיץ׳, טירת )קסג
168

יּורישיץ׳ מיקלֹוש ֵטייר )ֶקֶסג( 
168 Jurisics Miklós tér

229 ,228 Jósvafő יֹושבאֶפה

 Jósa, András יֹוָשה, ָאנדראש
258

יין נתזים 33, 274
יין, פסטיבל ּבּודאבארי )בודפשט( 

36 Budavári Borfesztivál
יין

ָאסּו 32, 33, 213, 232  
ּבאדאצ'ֹון 205  

ְדֶיינְדֶייש 216  
דם השור 11, 32, 213, 223  

דרום טראנסדאנּוְּבָיה 183  
דרך היין וילאן-שיקלֹוש 13,   

187 ,183
האיֹוש 238  

הרי ּבאקֹון 160  
טֹוקאִיי 11, 232  

מוזיאון טֹוקאִיי 232  
מנזר ָּפנֹונָהלָמה 181  

מרתף ראקֹוצ'י )טֹוקאִיי( 232  
משקאות בהונגריה 5–274  

פסטיבלים 36, 187  
)ה(יינות של הונגריה 3–32

ילדים, טיול עם 
בידור 121, 289  
במסעדות 271  

ימי גיֶזָלה )ֶוסּפֶרם( 34
ימי הרכיבה של הֹורטוּבאג׳ 

35 Hortobágy
ימי ֶּפץ׳ 36

יעקב הקדוש, כנסיית )ֶקֶסג( 
168 Szent Jakab templom

יעקובינים 69
יערות 25

ישועים 66, 110, 146, 158, 179
יתושים 299

כ
כבישים מהירים 308
כדורגל 31, 48, 289

כדוריד 289
כדורמים 289
כדורסל 289

כיבוי אש, מגדל התצפית )ֶוסּפֶרם( 
211

 Tűztorony )כיבוי, מגדל )שֹוּפרֹון
175 ,173 ,151 ,150 ,130

מסלולים מומלצים 10  
כייסים 298

כלכלה 20, 3–22, 50, 51
כנסיות 

ּבּודאבארי ֶאוואנֶגליקּוש   
 Budavári )ֶטמּפלֹום )בודפשט

68 Evangélikus templom
ּבלאגֹוֶבסֶטנסָקה ֶטמּפלֹום   

 Blagovesztenszka )ֶסנֶטנדֶרה(
142 Templom

הכנסייה הבנדיקטינית )שֹוּפרֹון(   
 ,172 ,10 Kecske Templom

174
הכנסייה הבנדיקטינית ע”ש   

איגנאציוס הקדוש )ְדֶייר( 179
הכנסייה המבוצרת )ֶקֶרשֶהג'(   

199
הכנסייה הקתולית הגדולה   

 Római katolikus )ניֶרדהאָזה(
258 templom Kereszt

הכנסייה הקתולית הישנה   
 Nagytemplom )ֶקצ'ֶקֵמייט(

240
הכנסייה הרומית־קתולית של   

העלייה לשמיים )שּוֶמג( 162
הכנסייה הרפורמית הגדולה   

 Református )ֶדּבֶרֶצן(
254 Nagytemplom

הכנסייה הרפורמית הקטנה   
 Református )ֶדּבֶרֶצן(

254 templom
טאּבאני ּפֵלייּבאנָיה )בודפשט(   

79 Tabáni plébánia
כנסייה אֹורסּולינית )שֹוּפרֹון(   

172
כנסייה אנה הקדושה )בודפשט(   

110
כנסייה אנה הקדושה   

)קאּפּובאר( 176
כנסייה דומיניקנית )שֹוּפרֹון(   
175 Domonkos templom

כנסייה דומיניקנית של גבירתנו   
של הניצחון )ואץ( 137

כנסייה ומנזר סיסטרציאני   
)ֵסייֶקשֶפֵהיירבאר( 157, 158
כנסייה יוונית־אורתודוכסית   

 Görögkeleti )מישקֹולץ(
230 Ortodox templom

כנסייה יוונית־אורתודוכסית   
 Görögkeleti Ortodox )'ֶסֶרנץ(

229 templom
כנסייה יוונית־קתולית   

)ָמִרָיאּפֹוץ׳( 257
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כרמליטית, כנסייה )ְדֶייר( 
179 Karmelita templom

כרמליטית, כנסייה 
 Karmelita )ֵסייֶקשֶפֵהיירבאר(

159 templom
כתבי עת 303

לוחות אירועים 120, 289, 303  
כתובות 297

כתר קבורה )המוזיאון הלאומי 
ההונגרי( 102

ל
לאומיות 20, 46

143 Lázár, Prince לאזאר, הנסיך
לאיֹוש הראשון, המלך 41, 58, 67, 

159 Lajos I
44 Lajos II לאיֹוש השני, המלך

187 Lajos II לאיֹוש השני, המלך
 László לאסלֹו הראשון, המלך

40 I
 László לאסלֹו החמישי, המלך

41 V
לבו של ישו, כנסייה )ֶקֶסג( 169

לבוש 
בקזינו 289  

כללי התנהגות 297  
מסורתי 218  

לֶּבָלה קּון, האנדרטה )ֶמֶמנטֹו 
 Béla Kun Memorial )פארק

116
89 Lehár, Ferenc ֶלהאר, פרנץ

250 Lehel ֶלֶהל
250 Lehel Horn ֶלֶהל, הקרן של

לואיזה הקטנה )שטרֹוְּבל( 63
30 Lugosi, Béla לּוגֹוסי, ֶּבָלה

לוחות אירועים 120, 289, 303
לוחמים ההונגריים בבריגדות 

הבינלאומיות בספרד, אנדרטה 
117

Lotz, Károly לֹוץ, קארֹוי
בית האופרה הממלכתי   

)בודפשט( 92, 93
בניין הפרלמנט )בודפשט( 85  

המוזיאון לאתנולוגיה )בודפשט(   
86

מנזר־כנסייה בארוקי )חצי־האי   
טיהאן( 206

ָמְתיאש ֶטמּפלֹום )בודפשט( 67  
ניו יורק ּפאלֹוָטה )בודפשט( 105  

נשים רוחצות )1901( 63  
ֶסנט אישטָבן בזיליקה   

)בודפשט( 91
פסלו 93  

קתדרלת פטרוס הקדוש )ֶּפץ׳(   
190

76 Lux, Kálmán לּוקס, קלמן
30 Lorre, Peter לֹוֶרה, פיטר

245 Luther, Martin לותר, מרטין
לותרנית, כנסייה )ניֶרדהאָזה( 258

ליאופולד הראשון, הקיסר 
45 Leopold I

18 Leopold ליאופולד מאוסטריה
ליֶגטי, מיקלֹוש, פסלו של אלמוני 

109 Ligeti, Miklós
114 ,105 Lajta, Béla ָלייָטה, ֶּבָלה
213 ,14 ,13 Lillafüred לילאפּוֶרד

מלונות 268  
מסעדות 284  

לינה בבתים פרטיים 263
 Liszt, Ferenc )ליסט, פרנץ )ֶפֶרנץ

175 ,99 ,92 ,30
המרכז לתרבות ע"ש פרנץ   

ליסט )שֹוּפרֹון( 175
פסלו )ֶּפץ׳( 190  

קתדרלת קאלֹוָצ׳ה 238  
 ,217 Lipizzaner ליּפיָצה, סוסים

228 ,224
220 Líceum )ליֵציאּום )ֶאֶגר

87 Lechner, Ödön ֶלכֶנר, ֶאֶדן
ארמון דֶרקסֶלר )בודפשט( 89  

בית העירייה )ֶסֶגד( 246  
בית הקברות היהודי )בודפשט(   

114
בית תֹוֶנט )בודפשט( 96  

המוזיאון לאמנות שימושית   
)בודפשט( 101

 Lendvay, Márton ֶלנדֵביי, מרטון
68

 Lenin, לנין, ולדימיר, פסל
117 Vladimir

לשכות מידע לתיירים 296, 297
 Lessenyei, Márta ֶלֶשְנֵיי, מרתה

73

מ
מאגר מים )בודפשט( 73

מאובנים 216

מאוזוליאום נוצרי קדום )ֶּפץ׳( 
 Ókeresztény Mauzóleum

190
ָמאּולֶּברטש, פרנץ אנטון 

 Maulbertsch, Franz Anton
162 ,159 ,156 ,155

קתדרלת ְדֶייר 178  
217 Mátrafüred מאטראפּוֶרד
 ,213 ,25 Mátra מאטָרה, הרי

217 ,216 ,214
78 Mayer, Ede מאֶייר, ֶאֶדה

מאֶיירהֹוֶפר, ָאנדראש 
 ,96 Mayerhoffer, András

240 ,142 ,100
ארמון המלוכה בֶגֶדֶלה 138  

89 Malmai, Béla מאלמאי, ֶּבָלה
68 Mann, Thomas מאן, תומאס
 Mannheimer, מאנָהייֶמר, גוסטב

105 Gusztáv
 Makovecz, מאקֹוֶבץ, אימֶרה

233 ,186 Imre
 ,112 Margit מארגיט, הנסיכה

113
מארגיטסיֶגט )בודפשט( 

13 –112 ,106 Margitsziget
 Marzio, מארציֹו, גאֵליאֹוטֹו

61 Galeotto
 Markus, Géza מארקּוש, ֵגייָזה

240
מגדל המים )מארגיטסיֶגט( 113

מגדל התצפית בהר קארֹוי 
 Károly-magaslati )שֹוּפרֹון(

175 Kilátó
מגורים 9–262

)ה(מדונה השחורה מֶצ'נסטֹוחֹוָבה 
100 ,76

 Medgyaszay, ֶמְדיאסאי, אישטָבן
209 ,208 István

מדיארים 19, 20, 195
היסטוריה 38, 40  

המישור הגדול 235, 244, 251  
חגיגות האלף לכיבוש הונגריה   

81
מדיארית 21

 Medgyessy, ֶמְדֶיישי, ֶפֶרנץ
255 Ferenc

מדע וטכנולוגיה, בית )ֶקצ'ֶקֵמייט( 
243

מדעים, האקדמיה ההונגרית 
 Magyar )בודפשט(

 Tudományos Akadémia
88 ,46

מהירות, מצלמות 298, 308
 Mahler, Gustav מהלר, גוסטב

92
186–7 ,183 ,15 Mohács מֹוהאץ׳

פסטיבלים ואירועים מיוחדים   
37

מֹוהאץ׳, קרב 44, 183, 184, 
187 ,186

Moholy- מֹוהֹוי־נאג׳, לאסלֹו
240 Nagy, László

41-7 Mohi מֹוִהי, קרב
מוזיאון הטירה )ֶאסֶטרגֹום( 146

מוזיאון הטירה )המוזיאון לתולדות 
בודפשט( 60

מוזיאון הטירה )ֶסֶגד( 247
)ה(מוזיאון הלאומי של הונגריה 
 Magyar Nemzeti Múzeum

102–3 ,43 ,29
מוזיאון המלך אישטָבן הקדוש 
 St István )ֵסייֶקשֶפֵהיירבאר(

158 Király
)ה(מוזיאון הפתוח של הונגריה 

)ֶסנֶטנדֶרה( 144
מוזיאונים וגלריות

שעות פתיחה 296  
אוסף אימֶרה ּפאטקֹו )ְדֶייר(   

179 Imre Patkó
אוסף אמנות רומית־קתולית   
 Római Katolikus )שֹוּפרֹון(

 Egyházművészeti
174 Gyűjtemény

אוסף ּבארצ׳אי )ֶסנֶטנדֶרה(   
144 Barcsay

אוסף ֶדָאק )ֵסייֶקשֶפֵהיירבאר(   
158 Deák

אוסף מארגיט קֹובאץ׳   
 Kovács Margit )ֶסנֶטנדֶרה(
144 Kerámiagyűjtemény

 Zettl-Langer אוסף ֶצְטל־לאנֶגר  
175

ארמון האמנויות )בודפשט(   
115 Művészetek Palotája

בית האמנויות העממיות   
 Népművészeti )קאלֹוָצ׳ה(

239 Tájház
בית שטֹורנֹו והתערוכה לתולדות   

 ,173 Storno )האזור )שֹוּפרֹון
174

בית־האחוזה ֵסייֶצ׳ני )נאג׳ֶצנק(   
170 ,153 Széchenyi Mansion
גלריה לאמנות )טירת ֶאֶגר( 218  

גלריית ָאלֶפלד   
245 Alföld )הֹודֶמֶזבארשארֵהיי(

גלריית הדיוקנאות )ארמון   
ֶפשֶטטיץ'( 203

גלריית ואסארי )קאּפֹושבאר(   
189 Vaszary Gallery

 Szentendre גלריית ֶסנֶטנדֶרה  
142

 Paks Gallery גלריית ּפאקש  
186

גלריית ָפָפראגֹו )דּונאֶפלדבאר(   
186

גן הפסלים )ָנְדָיטאד( 194  
האוסף לאמנות עממית   

שימושית )ֶקצ'ֶקֵמייט( 241
הגלריה הלאומית של הונגריה   
 Magyar Nemzeti )בודפשט(

62–3 ,59 ,12 Galéria
המוזיאון האתנוגרפי של בני   
 Palóc )ּפאלֹוץ )מאטראפּוֶרד

 Néprajzi Magángyűjtemény
217 és Baba kiállítás

המוזיאון ההונגרי לאמנות   
 Magyar )נאיבית )ֶקצ׳ֶקֵמייט
 Naiv Művészek Múzeuma

240
המוזיאון ההונגרי לצילום   

 Magyar )ֶקצ׳ֶקֵמייט(
240 Fotográfiai Múzeum
המוזיאון ההונגרי לתעשיית   

הנפט )זאָלֶאֶגרֶסג( 162
המוזיאון הכנסייתי ובית האוצר   

)ֶסֶגד( 246
המוזיאון הלאומי של הונגריה   
 Magyar Nemzeti )בודפשט(

102–3 ,43 ,29 Múzeum
המוזיאון העירוני לאמנויות   

)ְדֶייר( 179
המוזיאון העירוני של ֶגֶדֶלה   

137 Gödöllő Városi Múzeum
המוזיאון הפעיל לאמנות   

ולמלאכת־יד )ּבּוז׳אק( 199
המוזיאון הפתוח לאתנולוגיה   

)נאג'באז'ֹון( 206
המוזיאון הפתוח לאתנולוגיה   

 Palotavárosi )ֵסייֶקשֶפֵהיירבאר(
159 Skanzen

המוזיאון הפתוח ליערנות   
 Szabadtéri )סילָבשָבראד(

228 Erdészeti Múzeum
המוזיאון הפתוח של אזור   

 Őrségi Népi ֶארֵשייג
163 Műemlékegyüttes

המוזיאון הפתוח של גֹורסיּום   
 Gorsium Szabadtéri )טאץ(

154–5 Múzeum
המוזיאון הפתוח של הונגריה   

 Szabadtéri )ֶסנֶטנדֶרה(
144 Néprajzi Múzeum

המוזיאון לאמנויות היפות   
 Szépművészeti )בודפשט(

110 ,108 Múzeum
המוזיאון לאמנות אורתודוכסית   
 Magyar Ortodox )מישקֹולץ(

230 Egyházi Múzeum
המוזיאון לאמנות דתית   

)סֹומּבאטֵהיי( 166
המוזיאון לאמנות כנסייתית   

)בודפשט( 66
המוזיאון לאמנות נוצרית 

 Keresztény )ֶאסֶטרגֹום(
146–7 Múzeum

המוזיאון לאמנות סרבית־  
אורתודוכסית )ֶסנֶטנדֶרה( 142-3

המוזיאון לאמנות שימושית   
 Iparművészeti )בודפשט(

101 ,87 Múzeum
המוזיאון לארכיאולוגיה )ֶּפץ׳(   

192 ,191
המוזיאון לארכיאולוגיה בבית   
פבריציוס )שֹוּפרֹון( 173, 174
המוזיאון לאתנולוגיה )אֹוָצ'ה(   

136
המוזיאון לאתנולוגיה )בודפשט(   

86 ,82
המוזיאון לאתנולוגיה )ֶסָנה( 194  

המוזיאון לאתנולוגיה )פארק   
הזיכרון הלאומי אֹוּפּוסטאֶסר( 

244
המוזיאון לבובות )הֹולֹוֶקה( 218  

המוזיאון לבובות ולדמויות־  
 Történelmi )שעווה )ֶקסטֵהיי

200 Panoptikum
המוזיאון לדואר )הֹולֹוֶקה( 219  

המוזיאון לדואר ולכרכרות   
)ּבאלאטֹונֶסֶמש( 199

המוזיאון להיסטוריה צבאית   
)בודפשט( 69, 121
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מוזיאונים וגלריות, המשך
המוזיאון לזכר יוז׳ף ריְּפל־  

 Rippl-Rónai József רֹונאי
189 Emlékmúzeum

המוזיאון לחקלאות )בודפשט(   
111 ,109

המוזיאון לטבע של הּבאקֹון   
זירץ( 155, 161

המוזיאון ליין )וילאן( 187  
המוזיאון לכרייה )שֹוּפרֹון(   

 ,172 Bányászati Múzeum
174

המוזיאון לכרכרות )ארמון   
ֶפשֶטטיץ׳( 202

המוזיאון למיעוט הגרמני   
)טאָטה( 177

המוזיאון לסוכר )ֶסֶרנץ׳( 229  
המוזיאון לפולקלור של הּבאקֹון   

209 Bakonyi Ház )ֶוסּפֶרם(
המוזיאון לפיסול יווני־רומי   

)טאָטה( 177
המוזיאון לפפריקה )קאלֹוָצ׳ה(   

 ,238 Fűszerpaprika Múzeum
239

המוזיאון לרוקחות )ְדֶייר( 179  
המוזיאון לרוקחות )שֹוּפרֹון(   

175 Patika Múzeum
המוזיאון לתולדות אזור   
 Dombóvári דֹומּבֹובאר

189 Helytörténeti Múzeum
המוזיאון לתולדות בודפשט   

 Budapesti Történeti
60 Múzeum

המוזיאון לתולדות המוסיקה   
)בודפשט( 65

המוזיאון לתולדות התרופות   
 Orvos )והרוקחות )ֶקצ׳ֶקֵמייט

 és Gyógyszerészettörténeti
240 Kiállítás

המוזיאון לתולדות סוסי־  
ההרבעה מזן ליּפיָצה 

Lipicai Lóte- )סילָבשָבראד(
 nyésztés Történeti Kiállítás

228 ,224
המוזיאון לתיאטרון )מישקֹולץ(   

 Színháztörténeti és
230 Színészmúzeum

המוזיאון לתרבות הפינו־אוגרית   
)זאָלֶאֶגרֶסג( 162

המוזיאון של בני ּפאלֹוץ   
 Palóc Múzeum )ָּבָלָשְדָירָמט(

216
המרכז לאמנות מודרנית ובת־  
254 MODEM )זמננו )ֶדּבֶרֶצן
הספרייה, בית־האוצר ואוסף   

השרידים של הגמונות ְדֶייר 
 Győri Egyházmegyei

 Kincstár, Könyvtár és Kőtár
178

 ,213 Lyceum )ליֵציאּום )ֶאֶגר  
220

מוזיאון אוטו הרמן )מישקֹולץ(   
230 Ottó Herman

מוזיאון אימֶרה ָאמֹוש ומארגיט   
Imre Ámos– )אנה )ֶסנֶטנדֶרה

 Margit Anna Memorial
143 Museum

מוזיאון אישטָבן ּבאטהֹורי   
 István Báthory )נירּבאטֹור(

257
מוזיאון אישטָבן ּבֹוצ׳קאי   

 István Bocskai )ָהיידּוסֹוּבֹוסלֹו(
256

מוזיאון אישטָבן טּור )ּבאָיה(   
238 Türr István

מוזיאון אישטָבן ֶסני )ֶזֶּבֵגיין(   
145 István Szőnyi

מוזיאון ָאנשראש יֹוָשה   
258 András Jósa )ניֶרדהאָזה(

מוזיאון אפריקה ופארק הספארי   
 Afrika )ּבאלאטֹונֶדריץ׳(

204 Múzeum és Állatkert
 Aquincum מוזיאון ָאקווינקּום  

114
מוזיאון ּבאלאטֹון )ֶקסטֵהיי(   

201 Balaton
מוזיאון ּבאלינט ָּבָלָשה   

147 Bálint Balassa )ֶאסֶטרגֹום(
מוזיאון בטהובן )ָמרטֹונָבשאר(   
 Beethoven Emlékmúzeum

154
מוזיאון בית המרקחת ‘החדקרן   

 Arany )המוזהב׳ )ֶקֶסג
 Egyszarvú Patikamúzeum

169
מוזיאון בית המרקחת ‘העיט   

 Arany Sas )המוזהב׳ )בודפשט
64 Patikamúzeum

מוזיאון בית־האוצר של   
ברתולומיאוס הקדוש )ְדֶיינְדֶייש( 

 Szent Bertalan Templom
217 ,216 Kincstára

מוזיאון בית־האימה )בודפשט(   
105 ,12 Terror Háza Múzeu
מוזיאון בית־המרקחת ‘העיט   

השחור׳ )ֵסייֶקשֶפֵהיירבאר( 
 Fekete Sas Patikamúzeum

158 ,157
 Jász )מוזיאון בני יאס )יאסֶּבֵריין  

250
255 Déri )מוזיאון ֵדיירי )ֶדּבֶרֶצן  

מוזיאון האנשאג   
 Hanság )מֹושֹונָמְדָירֹובאר(

176 Museum
מוזיאון הדנובה )ֶאסֶטרגֹום(   

147 Duna
מוזיאון הטירה )ֶאסֶטרגֹום( 146  

מוזיאון הטירה )ֶסֶגד( 247  
מוזיאון הטירה )סיֶגטבאר( 247  

מוזיאון הטירה )ֶקֶסג( 168  
מוזיאון הטירה )שיקלֹוש( 188  
מוזיאון הכרכרות של ּפאראד   

217 Parádi Kocsi múzeum
מוזיאון המלך אישטָבן הקדוש   
 158 István )ֵסייֶקשֶפֵהיירבאר(

Király
מוזיאון המרציפן סאמֹוש   
142 Szamos )ֶסנֶטנדֶרה(

מוזיאון הרועים )הֹורטֹוּבאג׳(   
256 Pásztormúzeum

מוזיאון הרועים )נאג׳ּבּוגאץ(   
239 Bugaci Pásztormúzeum

מוזיאון ֶהֶרנד לאמנות החרסינה   
207

 Zsolnay )מוזיאון ז׳ֹולנאי )ֶּפץ׳  
192 ,190

מוזיאון ֶזֶמלָווייס לתולדות   
הרפואה )בודפשט( 

 Semmelweis Orvostörténeti
79 Múzeum

מוזיאון ֶזמּפֵליין )ֶסֶרנץ׳(   
229 Zempléni

 Tokaj Museum מוזיאון טֹוקאי  
232

מוזיאון יאנֹוש דאמיאניץ׳   
 János Damjanich )סֹולנֹוק(

245
 Jurisics )מוזיאון יּורישיץ׳ )ֶקֶסג  

168

מוזיאון לאיֹוש קֹושּוט )מֹונֹוק(   
232

מוזיאון לאסלֹו ֶדֶז'ה )ֶוסּפֶרם(   
209 Laczkó Dezső

מוזיאון מאטָרה והמיקרֹוָאריּום   
 Mátra Múzeum és )ְדֶיינְדֶייש(

216–17 Mikroárium
מוזיאון מארגיט קֹובאץ׳ )ְדֶייר(   

 Kovács Margit Állandó
178–9 Kerámia Kiállítás
מוזיאון מרכזת־הטלפונים   

 Telefónia Múzeum )בודפשט(
69

מוזיאון ָמְתיאש )ויֶשגראד(   
145 Mátyás Museum

מוזיאון ָסָברָיה )סֹומּבאטֵהיי(   
166 Savaria

מוזיאון סֹוראקאֵטיינּוס   
לצעצועים )ֶקצ׳ֶקֵמייט( 

 Szórakaténusz
 Játékmúzeum és Műhely

241
מוזיאון ּפאל קיש )טיסאפּוֶרד(   

250 Pál Kiss Museum
מוזיאון ֶפֶרנץ מֹוָרה )ֶסֶגד(   

246–7 Ferenc Móra
מוזיאון ֶפֶרנץ נאשדאדי   

 Ferenc Nádasdy )שארבאר(
167

מוזיאון ֶפֶרנץ קאזינצי   
 Ferenc Kazinczy )ָשטֹוָרָיאּוֵהיי(

233
מוזיאון צ׳ֹוֶּבל )ֶסנֶטנדֶרה( 138   

142 Czóbel
מוזיאון צ׳ֹונטבארי )ֶּפץ׳(   

190 Csontváry
מוזיאון צעצועים ֶהֶטדֵהייט   

 Hetedhét )ֵסייֶקשֶפֵהיירבאר(
158–9

מוזיאון ְקֶמטי )ֶסנֶטנדֶרה(   
142 Kmetty Museum

מוזיאון קרן לודוויג לאמנות בת־  
זמננו )בודפשט( 115

מוזיאון ראּבאֶקז )קאּפּובאר(   
176 Rábaköz Museum

מוזיאון ראקֹוצ׳י )ָשרֹושָּפטאק(   
233 Rákóczi Museum

מוזיאון ֶרגּוי ָאנטאל )זירץ(   
155 Reguly Antal
מוזיאון ריְּפל־רֹונאי   

189 Rippl-Rónai )קאּפֹושבאר(

מוזיאון־הארמון הליקון   
 Helikon )ארמון ֶפשֶטטיץ׳(
202–3 Kastélymúzeum
מוזיאון־החווה גיאורגיקֹון   

 Georgikon )ֶקסטֵהיי(
200 Majormúzeum

מוזיאון־הטירה ע”ש ּפאל   
 Kinizsi Pál )קיניז׳י )נאג׳באז׳ֹון

206 Vármúzeum
מוזיאון־הכפר ֶגֵצ׳יי )זאָלֶאֶגרֶסג(   

162 Göcseji Village
מוזיאון־הכפר הפתוח   

)שֹושטֹופּורֶדה( 259
מוזיאון־הכפר של בני ּפאלֹוץ   

)הֹולֹוֶקה( 218
מזקקת ְצוואק )ֶקצ׳ֶקֵמייט(   

241 Zwack
רכבת־המוזיאון ֵסייֶצ׳ני   

 Széchenyi Museum Railway
170

159 Moiret, Ödön מֹויֶרט, ֶאֶדן
99 Molnár, Pál מֹולנאר, ּפאל

 Molnár, Fernec מֹולנאר, ֶפֶרנץ
30

)ה(מונגולים, פלישת 41–40, 43, 
231 ,113

מֹונֹוק 232
מוניות 311

אל נמל התעופה וממנו 304  
 Munkácsy, מּונקאצ׳י, מיהאי

255 ,247 ,176 Mihály
אשה חובצת 63  

)ה(מונרכיה הכפולה 7–46, 88, 
 151 ,108

 Mustafa, מוסטפה, סֹוקֹולי
77 Sokoli

מוסיקה 
אופרה, מוסיקה קלאסית   

ומוסיקה כנסייתית 120, 121, 
289 ,288

ג׳אז, מוסיקה הונגרית מסורתית   
ורוק 120, 121, 288, 289
הונגרים מפורסמים 30  

פסטיבלים 34, 35, 36, 288,   
289

צוענים 195  
קניות 119  

מוסיקה מסורתית 120, 121
מועדונים 288, 289

מּוצ׳ארנֹוק, ארמון האמנות 
 ,108 Műcsarnok )בודפשט(

110
 Morbitzer, מֹורּביֶצר, נאנדֹור

244 Nándor
 Morris, William מוריס, וויליאם

137
מֹושֹונָמְדָירֹובאר 

176–7 Mosonmagyaróvár
מלונות 266  

 Moskovszky, מֹושקֹובסקי, אווה
159 Éva

מזג אוויר 35-7
מזכרות, חנות )ֶמֶמנטֹו פארק( 

117
מזרקות

מזרקת ז'ֹולנאי )ֶּפץ'( 184, 193  
מזרקת ָמְתיאש )בודפשט( 58  

מחול 288
מטבע 301–300

ָמטראֶסנטאישטָבן 
217 Mátraszentistván
217 Mátraháza ָמטָרָהָזה

מטרו )בודפשט( 108, 310
מי שתייה 299

146 Migazzi )מיגאצי )אמן
 Meining, Artúr ָמיינינג, ארתור

101
מיכאל הקדוש, קתדרלת )ֶוסּפֶרם( 

 Szent Mihály Bazilika
210 ,208 Főszékesegyház

מיכאלאנג׳לו 243
 Mildorfer, מילדֹורֶפר, יוהן איגנאץ

160 Johann Ignaz
מילון שימושי 341-4

מילניום, אנדרטה )בודפשט( 108
מילניום, חגיגות )1896( 108, 

244 ,111
 Miller, Henry מילר, הנרי ארנסט

202 Ernest
מינאֶרט )ֶאֶגר( 221

מינדֶסנטי, החשמן יוז׳ף 
 Mindszenty, Cardinal József

48
קברו 148  

מינוריטית, כנסייה )ֶאֶגר( 221
37 Mikulás מיקּולאש

מיקלֹוש איְּבל, כיכר )בודפשט( 
93 Miklós Ybl
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)ה(מישור הגדול 10, 13, 130, 
234–59

היסטוריה 39  
הפרשים של המישור הגדול 19,   

251 ,20
מלונות 269  

מסעדות 5–284  
מפה 7–236  

נוף וחיות־בר 24  
תחבורה 236  

230–31 Miskolc מישקֹולץ
מלונות 268  

מסעדות 284  
מפה 231  

פסטיבל האופרה 35, 230, 288  
תחבורה ציבורית 311  

מישקֹולצטאּפֹולָצה 
229 ,213 Miskolctapolca

 Miskei, Ilona מישֵקיי, אילֹוָנה
200

מכוניות, מרוצים 35, 289
מכונית ואופנוע 

הגעה להונגריה 305  
השכרה 309  

תחבורה בהונגריה 9–308  
מכס 296

 Corona )מלון קֹורֹוָנה )ניֶרדהאָזה
258 Hotel

מלונות 9–262
אזור בודפשט 266  

בודפשט 5–264  
דרום טראנסדאנּוּבָיה 8–267  

המישור הגדול 269  
הרמה הצפונית 9–268  

מחירים והזמנות 262, 263  
מלונות־ספא 26  

מתקנים 262  
צפון טראנסדאנּוּבָיה 7–266  

מלונות ספא 26
 Melocco, Miklós ֶמלֹוצֹו, מיקלֹוש

61
)ה(מלחמה הקרה 69

מלחמת העולם הראשונה 47
שער הגיבורים )ֶוסּפֶרם( 208  

שער הגיבורים )ֶסֶגד( 246  
מלחמת העולם השנייה 476

אנדרטת השואה )בודפשט(   
104

אתר הזיכרון לשואה )בודפשט(   
114

מוזיאון בית־האימה )בודפשט(   
105

ראו גם יהודים; שואה   
)ה(מלכה ֶארֵז׳ייֶּבט, אנדרטה 

)בודפשט( 72, 77
ממנטו פארק )בודפשט( 

 ,107 ,76 Memento Park
116–17

ממציאים 23, 31
61 Alagút )מנהרה )בודפשט

מנזרים 
224 Bélapátfalva ֵּבייָלָּפטָפלָבה  

המנזר הסיסטרציאני )זירץ(   
161 ,155 ,151

כנסיית המנזר של גיאורגיוס   
 Szent György )הקדוש )יאק

 Bence׳s Apátsági Templom
166

כנסיית־המנזר )חצי־האי טיהאן(   
206

מנזר בנדיקטיני )סֹומֹודבאר(   
199

מנזר דומיניקני )שֹוּפרֹון( 175  
מנזר וכנסייה פרנציסקנית )ֶאֶגר(   

220
מנזר כרמליטי )ְדֶייר( 179  

מנזר כרמליטי   
)ֵסייֶקשֶפֵהיירבאר( 156

מנזר סיסטרציאני   
)ֵסייֶקשֶפֵהיירבאר( 157, 158

מנזר קתולי )שֹוּפרֹון( 174  
 ,15 Pannonhalma ָּפנֹונָהלָמה  

180–81 ,164–5 ,151 ,76
מסגדים 

 Gazi )גאזי קאסים ּפאָשה )ֶּפץ׳  
 ,191 Kasim Pasha Dzámi

192
 Jakovali )יאקֹובאלי חסן )ֶּפץ׳  

191 Hassan Dzámi
מאלקֹוץ׳ ֵּביי )שיקלֹוש(   

188 Malkocs Bei Dzámi
ֶמסֶטר, מ"ש, הביקור הקדוש 62

מסלולים מומלצים 15–10
יומיים באגם ּבאלאטֹון 12  

יומיים בבודפשט 12  
מסלול בּבאקֹון 61–160  

מסלול סביב אגם ּבאלאטֹון   
198–9

מסלול סביב אגם טיָסה 3–252  
שבוע בהונגריה 10, 13  

שבועיים בהונגריה 11, 15–14  
מסעדות 85–270

אזור בודפשט 80–279  
בודפשט 9–276  

דרום טראנסדאנּוְּבָיה 3–282  
הזמנת מקום מראש 271  

הטעמים של הונגריה 3–272  
המישור הגדול 5–284  

הרי הצפון 4–283  
טיפים 270  

מה לשתות בהונגריה 274-5  
מחירים, טיפים ואמצעי תשלום   

271
עם ילדים 271  
צמחונים 270  

צפון טראנסדאנּוְּבָיה 81–280  
שעות פתיחה 270, 296  

תפריט 271  
ראו גם אוכל ומשקאות  

מעבורות 305
מעגל סגור, טלוויזיה 298

מעיינות חמים ואתרי מרחצאות 
290

אגם ֵהייביז 204  
אגם ֶוֶלנֶצה 154  
ָאקוואנּוס ספא   

)שֹושטֹוְדיוִדיפּורֶדה( 259
אתר המרחצאות ָהיידּוסֹוּבֹוסלֹו   

256 ,236
אתר המרחצאות התת־קרקעי   

מישקֹולצטאּפֹולָצה 213, 229
אתר המרחצאות והבריכות   
הפתוחות של הארקאן 188

מרחצאות ֶגֵליירט )בודפשט(   
74–5 ,73 ,70 ,21

מרחצאות ֵסייֶצ׳ני 12, 7–26,   
260–61 ,111 ,109

מרחצאות ראץ )בודפשט( 78  
מרחצאות רּודאש )בודפשט(   

78 ,77 ,73
מרחצאות שארבאר 167  
מרכז הספא והבריאות   

ָאקוואטיצּום )ֶדּבֶרֶצן( 255
מרכז הבריאות וההרפתקאות   

ּבּוקפֹורדּו 167
ָנְדָיטאד 194  

נפט ומים 167  
ּפאראדפּורֶדה 213, 217  

מע”מ 22
מערות

גבעות ּבּוָדה 115  
האגם התת־קרקעי   

 Tapolca של טאּפֹולָצה
205 Tavasbarlang

מערת אישטאלֹושֶקה )עמק   
228 Istállóskő )ָסלאיָקה

מערת אנה )הפארק הלאומי   
ּבּוק( 225

מערת ָּבראדָלה )הפארק   
 Baradla )הלאומי ָאגֶטֶלק

228–9 Barlang
מערת שּוָּבה־יּוק )הפארק   

225 Suba-lyuk )הלאומי ּבּוק
מפות

ֶאֶגר 221  
אזור בודפשט 34-5  

אירופה 16  
ֶאסֶטרגֹום 147  

בודפשט: בודפשט רבתי 107  
בודפשט: גבעת ֶגֵליירט וטאּבאן   

71
בודפשט: טאּבאן 78  

בודפשט: מבט אל בודפשט   
54–5

בודפשט: מפת הרחובות 7–122  
בודפשט: מפת רחובות מאוירת:   

ארמון המלוכה 9–58
בודפשט: מפת רחובות מאוירת:   

גבעת ֶגֵליירט 3–72
בודפשט: מפת רחובות מאוירת:   

קֹושּוט ֵטייר 3–82
בודפשט: מרכז ֶּפשט 95  

בודפשט: רובע הטירה 59  
ֶדּבֶרֶצן 255  

ְדֶייר 179  
דרום טראנסדאנּוְּבָיה 5–184  

הונגריה על המפה 16-17  
היינות של הונגריה 32-3  

המישור הגדול 7–236  
הרי הצפון 15–214  

ֶוסּפֶרם: מפת רחובות מאוירת:   
ֶוסּפֶרם ואר 11–210

ֶוסּפֶרם: מרכז העיר 209  
מבט אל הונגריה 31–130  

מישקֹולץ 231  
מסלול בּבאקֹון 61–160  

מסלולים מומלצים 10-11  
מפת כבישים ראו פנים הכריכה   

האחורית
מפת רחובות מאוירת: בודפשט,   

אזור הפרלמנט 81
מפת רחובות מאוירת: בודפשט,   

אזור כיכר הגיבורים 9–108
מפת רחובות מאוירת: בודפשט,   

אזור רחוב ואצי 7–96
מפת רחובות מאוירת: הֹולֹוֶקה   

218–19
ניֶרדהאָזה 259  

ֶסֶגד 247  
ֵסייֶקשֶפֵהיירבאר 7–156  

ֶסנֶטנדֶרה 143  
ֶּפץ׳ 191  

ֶּפץ׳: מפת רחובות מאוירת:   
אזור ֵסייֶצ׳ני ֵטייר 3–192

צפון טראנסדאנּוְּבָיה 3–152  
ֶקֶסג 169  

ֶקסטֵהיי 201  
ֶקצ׳ֶקֵמייט 241  

ֶקצ׳ֶקֵמייט: מפת רחובות   
מאוירת: אזור קֹושּוט ֵטייר 

242–3
שֹוּפרֹו: מפת רחובות מאוירת:   

העיר הפנימית של שֹוּפרֹון 
172–3

 HWP מפלגת הפועלים ההונגרית
50–51 ,48

 Dísz )ה(מצעדים, כיכר )בודפשט(
61 tér

מקרי חירום 299
)ה(מרד ההונגרי )1848-9( 46, 

76 ,68
לאיֹוש קֹושּוט 82  

)ה(מרד ההונגרי )1918( 47
)ה(מרד ההונגרי )1956( 48, 49

בית חולים בסלע )בודפשט( 69  
המוזיאון להיסטוריה צבאית   

)בודפשט( 69
)ה(מרד ההונגרי )1956( 48, 49

יום השנה 37  
משרד החקלאות )בודפשט( 86  

מרחצאות ראו מעיינות חמים 
ומרחצאות 

30 Márton, Éva מרטון, אווה
 Márton, Jáki 'מרטון, יאקי נאג

166 Nagy

 Marton, László מרטון, לאסלֹו
98 ,82

154 Martonvásár ָמרטֹונָבשאר
 Martinovics, מרטינוביץ׳, איגנאץ

69 Ignác
257 Máriapócs ָמִריָאּפֹוץ׳

מריה הקדושה מּבארטָפה )הגלריה 
הלאומית של הונגריה( 62

מריה הקדושה מטֹוּפֹורץ )הגלריה 
הלאומית של הונגריה( 62

מריה מגדלנה, כנסיית )בודפשט( 
 Mária Magdolna templom

68
 Maria מריה תרזה, הקיסרית

138 ,45 Theresa
ארמון המלוכה )בודפשט( 58,   

59
גלימת ההכתרה 220  

ואץ 137  
יחסה לסרבים 144  

מרכז ֶּפשט )בודפשט( 105–94
מלונות 264-5  

מסעדות 277-9  
מפה 95  

מפת רחובות מאוירת: אזור   
ואצי אּוָצה 7–96

 Marx, Karl מרקס, קרל, פסלו
116

ֶמרֶשה, ּפאל סיְנֵיי, פיקניק במאי 
63 Merse, Pál Szinyei

מרתון בודפשט 36
משטרה 298, 299

משקעים 36
ָמְתיאש ֶטמּפלֹום )בודפשט( 

 ,28 ,12 Mátyás Templom
66–7 ,56 ,42–3

קונצרטים 120, 121  
ָמְתיאש, מזרקה )בודפשט( 
60–61 ,58 Mátyás kút

 Mátyás ָמְתיאש קֹורבינּוס, המלך
57 ,41 ,29 Corvinus

ארמון המלוכה )בודפשט( 58,   
59

ארמון המלוכה )ויֶשגראד( 145  
בית שטֹורנֹו )שֹוּפרֹון( 173, 174  
הספרייה הלאומית ע"ש ֵסייֶצ'ני   

60
הרנסאנס ההונגרי 3–42  

מזרקת ָמְתיאש )בודפשט( 58,   
60–61

תבליט 65  
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נ
 ,48 Nagy, Imre נאג׳, אימֶרה

189 ,49
אנדרטה לזכרו )בודפשט( 83  
204 Nagy, Endre נאג׳, ֶאנדֶרה

 Nagy נאג' היֶדג ֶהג', פסגת
145 Hideg Hegy

258 Nagy, Virgil נאג׳, וירגיל
206 Nagyvázsony נאג׳באז׳ֹון

239 Nagybugac נאג׳ּבּוגאץ
145 Nagybörzsöny נאג׳ֶּברֶז׳ן
170 ,153 Nagycenk נאג׳ֶצנק
 Nádasdy, נאדאשדי, טאמאש

167 Tamás
145 Nagyirtás נאְדִיירטאש

נאט”ו 51
נאצים 47, 104, 105

נבל, פסטיבל ֶגֶדֶלה 36
162 Nagykanizsa ָנג׳ָקניָז׳ה

194 Nagyatád ָנְדָיטאד
נהיגה בשכרות 308

נהרות 24
145 Nógrád נֹוגראד

נוודים, רוכבים 235, 251
 Neumann, John נוימן, ג'ון פון

31 von
נוצרית, המוזיאון לאמנות 

 Keresztény )ֶאסֶטרגֹום(
146–7 Múzeum

נטיעת יערות, התוכנית הלאומית 
25

ניאו־קלאסית, אדריכלות 29
 New )ניו יורק, ארמון )בודפשט

105 York Palota
252 Négyes ֵנייְדֶייש

ניידים, טלפונים 302, 303
נימוסים 7–296

ניקֹוּפֹוליס, קרב 41
257 Nyírbátor נירּבאטֹור

מלונות 269  
מסעדות 285  

 ,14 ,13 Nyíregyháza ניֶרדהאָזה
258–9

מלונות 269  
מסעדות 285  

מפה 259  
נכים, מטיילים 297

Nemes- ֶנֶמש-ֶיֶלש, אנדראש
31 Jeles, András
נעליים, חנויות 119

 Nepauer, ֶנָּפאּוֶאר, ָמְתיאש
110 ,79 ,65 ,64 Mátyás

נפוליאון הראשון, קיסר 
46 Napoleon I

נפט 151, 162, 167
 Nádasdy נשאדאדי, משפחת

166–7

ס
 Szabados, סאּבאדֹוש, ֶּבָלה

99 Béla
 Szabó, István סאּבֹו, אישטָבן

50 ,31
101 Szabó, Ervin סאּבֹו, ֶארווין

31 Szabó, Zoltán סאּבֹו, זֹולטאן
סאגֶרדֹו, ג׳ֹורג׳ֹו די ראו ֶגֵליירט 

הקדוש 
סאֵזייֶבש, בית קפה )ְדיּוָלה( 

245 Százéves
 Szatmárcseke סאטמארֶצ׳ֶקה

257
259 Szalay, Pál סאלאי, ּפאל

163 Szalafő סאלאֶפה
 Szálasi, Ferenc סאלאשי, ֶפֶרנץ

47
סאמֹוש, מוזיאון המרציפן 
142 Szamos )ֶסנֶטנדֶרה(

ָסָּבדשאג ֵטייר )בודפשט( 
86 Szabadság tér

 ,14–15 ,13 ,10 Szeged ֶסֶגד
246–7 ,237
מלונות 269  

מסעדות 285  
מפה 247  

תחבורה ציבורית 311  
 Szegedi Dóm )ֶסֶגדי דֹום )ֶסֶגד

246 ,14
סּוֵלימן המפואר, הסולטן 

44 Süleyman
245 Szolnok סֹולנֹוק

פסטיבלים ואירועים מיוחדים   
36

 ,39 Szombathely סֹומּבאטֵהיי
166 ,151

מלונות 267  
מסעדות 281  

שבוע מרטינוס הקדוש 36  

89 Szondi, György סֹונדי, ְדֶיירג׳
סוסים 

אורוות־הפאר )ּפאראד( 217  
המוזיאון לתולדות סוסי־  

ההרבעה מזן ליּפיָצה 
)סילָבשָבראד( 228

הפרשים של המישור הגדול   
251

חוות הסוסים ּבּוגאץ   
)נאג׳ּבּוגאץ( 236, 239

חוות סוסי־ההרבעה הֹורטֹוּבאג׳   
מאָטה 256

חוות סוסי־ההרבעה   
סילָבשָבראד 224

מפגני הרכיבה של הצ׳יקֹוש   
239

סוסי ליּפיָצה 224, 228  
פסטיבלים ואירועים מיוחדים   

35
ראו גם צ׳יקֹוש  

סוסים, מירוצי 292, 293
סוציאליסטית, המפלגה ההונגרית 

51 MSZP
סֹוראקאֵטיינּוס, מוזיאון לצעצועים 

 Szórakaténusz )ֶקצ׳ֶקֵמייט(
 Játékmúzeum és Műhely

241
 Sztehlo, Gábor סֶטהלֹו, גאּבֹור

68
 ,49 Stalin, Joseph סטלין, יוזף

103
 Sziget )סיֶגט, פסטיבל )בודפשט

121 ,120 ,35
 ,183 ,15 Szigetvár סיֶגטבאר

194
המצור 44, 194  

204–5 ,12 Szigliget סיגליֶגט
149 Szécsi, Dénes ֵסייצ׳י, ֵדייֶנש

ֵסייֶצ׳ני, בית־האחוזה )נאג׳ֶצנק( 
170 ,153 Széchenyi

115 Széchenyi ֵסייֶצ׳ני, גבעה
 Széchenyi, ֵסייֶצ׳ני, הרוזן אישטָבן

200 ,175 ,98 ,88 ,46 István
נאג׳ֶצנק 170  

פסלו )ֶסֶגד( 246  
 Széchényi, ֵסייֶצ׳ני, הרוזן ֶפֶרנץ

175 ,102 ,60 ,46 Ferenc
 Széchenyi )ֵסייֶצ׳ני ֵטייר )בודפשט

88 tér

 Széchenyi )ֵסייֶצ׳ני ֵטייר )ְדֶייר
179 tér

 Széchenyi )ֵסייֶצ׳ני ֵטייר )ֶסֶגד
246 tér

ֵסייֶצ׳ני ֵטייר )ֶּפץ׳(, מפת רחובות 
192–3 Széchenyi tér מאוירת
 Széchenyi )ֵסייֶצ׳ני ֵטייר )שֹוּפרֹון

175 tér
ֵסייֶצ׳ני, מרחצאות )בודפשט( 

 ,12 Széchenyi Strandfürdő
260–61 ,111 ,109 ,26–7
 Székely, ֵסייֵקיי, ֶּברטאלאן

92 ,68 ,67 Bertalan
 Székesfehérvár ֵסייֶקשֶפֵהיירבאר

156–9 ,151 ,102 ,29
מלונות 267  

מסעדות 281  
מפת רחובות מאוירת 7–156  

סילבסטר השני, האפיפיור 
40 Sylvester II

סילבסטר )ראש השנה האזרחית( 
37

 ,13 Szilvásvárad סילָבשָבראד
228 ,224 ,14

מלונות 269  
סלאבים 39

 ,224 Szalajka ָסלאיָקה, עמק
228

סלובקיה 177
סלובקים 21

סמים 298
סמלי המלוכה )הפרלמנט( 85

194 Szenna ֶסָנה
ֶסנט גֹוטהארד, קרב 45

 Szentgál Valley ֶסנטגאל, עמק
160

 Szentgotthárd ֶסנטגֹוטָהרט
163 ,151

 ,133 ,23 Szentendre ֶסנֶטנדֶרה
195 ,142–4
מלונות 266  

מסלולים מומלצים 13, 14  
מסעדות 280  

מפה 143  
פסטיבלים 143  

145 Szőnyi, István ֶסני, אישטָבן
 ,86 Senyei, Károly ֶסְנֵיי, קארֹוי

105
ספא, אתרים ראו מעיינות חמים 

ואתרי מרחצאות 

ספורט 93–290

הונגרים מפורסמים 31  

ספורט תחרותי 289  

ספורט חורף 293

ספורט ימי 291, 293

ספרות 30

ספריות 

ארמון הארכיהגמון )קאלֹוָצ'ה(   
238-9

ארמון ההגמון )ֶּפץ׳( 190  

המוזיאון לאמנות שימושית   
)בודפשט( 101

הספרייה הלאומית ע”ש ֵסייֶצ׳ני   
)בודפשט( 42, 43, 60

הספרייה ובית־האוצר של   
הגמונות ְדֶייר 178

ליֵציאּום 220  

מוזיאון אוטו הרמן )מישקֹולץ(   
230

מנזר ָּפנֹונָהלָמה 5–164, 180  

ספריית ֶארווין סאּבֹו )בודפשט(   
101

ספריית הליקון )ארמון   
ֶּפשֶטטיץ׳( 203

ספריית ֶרגּוי ָאנטאל )זירץ( 155  

)ה(ספרייה הלאומית ע”ש ֵסייֶצ׳ני 
)בודפשט( 42, 43, 60

)ה(ספרייה העירונית ֶארווין סאּבֹו 
101 Ervin Szabó )בודפשט(

)ה(ספרייה ובית־האוצר של 
178 Győr הגמונות ְדֶייר

סקי 293

סקי מים 291

סקיתים 245

סקסונים 160

סרביה 246

סרבים 144, 195

ּבאָיה 238  

ֵסייֶקשֶפֵהיירבאר 159  

ֶסנֶטנדֶרה 133, 3–142, 195  

ראצֶקֶבה 133, 136  

סרבית אורתודוכסית, כנסייה 
)ֶסֶגד( 246

סרטים, כוכבים 31–30 

229 Szerencs ֶסֶרנץ׳

סתיו בהונגריה 36

ע
עור, מוצרים 250

עות׳מאנית, אימפריה ראו תורכים
)ה(עיט המוזהב, מוזיאון בית 

 Arany Sas )המרקחת )בודפשט
64 Patikamúzeum

 ,11 Dunakanyar עיקול הדנובה
145 ,133 ,128–9 ,14

)ה(עיר הפנימית, כנסיית הקהילה 
)בודפשט( 97, 99

)ה(עיר הפנימית, כנסיית הקהילה 
)ֶּפץ׳( 191, 192

עישון 296-7
עיתונים 303

עלויות
מלונות 262  

מסעדות 271  
עלייתה לשמיים של מריה 

הקדושה )טיציאן( 148
עמוד השילוש הקדוש )שֹוּפרֹון( 

152
עמוד מריה )ְדֶייר( 179

ענבר, דרך 166, 174
ענתיקות, קניות 119

עצמאות 46

פ
פאבים 288, 289

Padányi- ּפאדאן־ּבירו, ָמרטֹון
210 Biró, Márton

 Fadrusz, János פאדרּוס, יאנֹוש
58

99 Paur, György ָּפאּור, ְדֶיירג׳
 Fazola, Henrik פאזֹוָלה, הנריק

220–21
 ,176 Pátzay, Pál ּפאטזאי, ּפאל

192
224 Fátyol פאְטיֹול, מפל

ּפאטקֹוש צ׳ארָדה )ליד טיסאפּוֶרד( 
253 Patkós Csárda

246 Pál, Fekete ּפאל, ֶפֶקֶטה
ּפאלאטינּוש שטראנד 

 Palatinus )מארגיטסיֶגט(
112 Strand

232 Pálháza ּפאלהאָזה
 ,216 ,213 ,195 Palóc ּפאלֹוץ, בני

218-19
המוזיאון האתנוגרפי של בני   

ּפאלֹוץ )מאטראפּוֶרד( 217
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ּפאלֹוץ, בני, המשך
המוזיאון של בני ּפאלֹוץ   

)ָּבָלָשְדָירָמט( 216
מוזיאון הכרכרות של ּפאראד   

217
מוזיאון־הכפר של בני ּפאלֹוץ   

)הֹולֹוֶקה( 218
 Pálinka )ּפאלינָקה )ברנדי פירות

274 ,241 ,240
31 Palkó, Tibor ּפאלקֹו, טיּבֹור

פאן אירופית, אנדרטה 
)ֶפרֶטראקֹוש( 171

114 ,39 Pannónia ּפאנֹונָיה
 Pannonius, ּפאנֹוניּוס, יאנּוש

190 János
 Pásztor, János ּפאסטֹור, יאנֹוש

83
31 Papp, László ּפאּפ, לאסלֹו

160 ,155 Pápa ּפאָּפה
186 Paks ּפאְקש

217 Parád ּפאראד
 ,213 Parádfürdő ּפאראדפּורֶדה

217
מלונות 268  

מסעדות 284  
ּפאראסאשבאר, מלונות 

268 Parádsasvár
232 Paracelsus ּפאראֶצלסּוס

 Pártos, Gyula ּפארטֹוש, ְדיּוָלה
101 ,96 ,89

ּפאריז׳י אּודבאר )בודפשט( 
97 Párizsi Udvar

פארקי מים 
ָאָּבדסאלֹוק )אגם טיָסה( 253   

Abádszalók
ָאקָווה־סיטי זאָלֶאֶגרֶסג   

289 AquaCity Zalaegerszeg
ּבאלאטֹונֶסֶמש 199  

מרכז הספא והבריאות   
ָאקוואטיצּום )ֶדּבֶרֶצן( 

290 ,289 ,255 Aquaticum
פארקים וגנים 

ארמון המלוכה )ֶגֶדֶלה( 138  
ארמון ֶפשֶטטיץ׳ 202  

אתר הזיכרון בשדה הקרב של   
מֹוהאץ׳ 186

גינת השרידים איֵזיאּום   
)סֹומּבאטֵהיי( 166

גן ההריסות )ֵסייֶקשֶפֵהיירבאר(   
158 ,157

גן הפסלים )ָנְדָיטאד( 194  
הגן האנגלי )ארמון ֶפשֶטטיץ׳(   

202
הגן הבוטאני )זירץ( 155  

הגן הבוטאני )מנזר ָּפנֹונָהלָמה(   
180

הגן הבוטאני הלאומי   
)ואצראטֹוט( 137

הגן הבוטאני קאמֹוני   
)סֹומּבאטֵהיי( 166

הגן היפני )מארגיטסיֶגט( 106,   
113

הפארק לידידות הונגריה-  
תורכיה )סיֶגטבאר( 194

וארֹושליֶגט )בודפשט( 12, 107,   
110–11 ,108

ֶמֶמנטֹו פארק )בודפשט( 76,   
116–17 ,107

סיֶגֶטרדֹו )דֹומּבֹובאר( 189  
פאר היער )ָנְדָיטאד( 194  

פארק ְדיּוָלה 245  
פארק הזיכרון הלאומי   

אֹוּפּוסטאֶסר 244
ראו גם פארקי מים, פארקים   

לאומיים
פארקים לאומיים

228–9 ,14 Aggteleki ָאגֶטֶלק  
163 Őrség ֶארֵשייג  

 ,215 ,213 ,14 ,13 Bükk ּבּוק  
224–5

 ,133 Duna-Ipoly דּוָנה־איּפֹוי  
145

 Duna-Dráva דּוָנה־דראָבה  
187 ,183

 ,24 Hortobágy הֹורטֹוּבאג׳  
256 ,237 ,235 ,131

הפארק הלאומי הסלובקי   
קארסט 228

 Fertő-Hanság ֶפרֶטה־האנשאג  
170

 ,13 Kiskunsági קישקּונשאג  
239 ,24 ,14

 Fő )ֶפה ֵטייר, כנסייה )ֶקסטֵהיי
200 tér

142 Fő tér )ֶפה ֵטייר )ֶסנֶטנדֶרה
200 Fő tér )ֶפה ֵטייר )ֶקסטֵהיי
152 Fő tér )ֶפה ֵטייר )שֹוּפרֹון

114 Fodor, Gyula פֹודֹור, ְדיּוָלה
232 Füzér פּוֵזייר

209 Folly, Róbert פֹוי, רוברט

 Pollack, Mihály ּפֹולאק, מיהאי
233 ,102 ,61

 Polgár, Zsuzsa ּפֹולגאר, ז'ּוָז'ה
31

31 Polgár, Judit ּפֹולגאר, יהודית
פוליטיקה 22, 51–50

 Polnay, Konrád ּפֹולנאי, קֹונראד
114

239 Fülöpháza פּוֶלְּפהאָזה
199 Fonyód פֹוְניֹוד

מלונות 267  
פונקציונליזם סובייטי, אדריכלות 

29
39 Pünkösdfürdő ּפּונֶקשפּורֶדה

ּפּוסָטה ראו המישור הגדול
 Popovic, János ּפֹוּפֹוביץ, יאנֹוש

246
 Fox, )פוקס, וויליאם )וילמֹוש פריד

30 William
248 Poroszló ּפֹורֹוסלֹו

ּפֹורָטה סֶּפצ׳ֹוָזה )מנזר ָּפנֹונָהלָמה( 
180 Porta speciosa

301 Forint פֹורינט
פורמולה 1, מרוץ 35, 289

208 Pósa, Endre ּפֹוָשה, ֶאנדֶרה
ּפֹוָשה, בית )ֶוסּפֶרם( 208

 Puskás, ּפּושקאש, טיבאדאר
31 Tivadar

 Puskás, Ferenc ּפּושקאש, ֶפֶרנץ
31 ,30

 Petőfi, Sándor ֶּפֶטפי, שאנדֹור
208 ,162 ,46 ,34 ,30

238 Petőfisziget ֶּפֶטפיסיֶגט
פטרוס הקדוש, קתדרלת )ֶּפץ'( 
 Szent Péter Székesegyház

190 ,180 ,130
254 Piac utca ּפיָאץ אּוָצה

ּפיאריסטית, כנסייה ובית הספר 
)ֶקצ'ֶקֵמייט( 240

 Péterffy, János ֵּפייֶטרפי, יאנֹוש
96

 Péchy, Mihály ֵּפייצ׳י, מיהאי
255 ,254

209 Fejes Valley ֶפֶייש, עמק
 Philostratus פילֹוסטראטּוס, כתב

42 Codex
99 ,98 Finta, József פינָטה, יוז׳ף

65 Pintér, Béla ּפינֵטייר, ֶּבָלה
 Picasso, Pablo פיקאסו, פבלו

110

פיקניק במאי )סינֵיי ֶמרֶשה( 63
 Fischer פישר פון ֶארלאך, יוהן

111 von Erlach, Johann
פליאוליתי, עידן 39

 Fellner, Jakab ֶפלֶנר, יאקאּב
211 ,208 ,155

 Fellner, ֶפלֶנר, פרדיננד
247 ,89 Ferdinand

225 Felső-Hámor ֶפלֶשה־האמֹור
215 Felsőtárkány ֶפלֶשטארקאן
 Pannonhalma ָּפנֹונָהלָמה, מנזר
180–81 ,5 –164 ,151 ,76 ,15

פנסיונים 263
פסחא 34

ֶפסטי, פנורמה )פארק הזיכרון 
 Feszty )הלאומי אֹוּפּוסטאֶסר

244 Panorama
פסטיבל האביב של בודפשט 34

פסטיבל הדנובה וגשר־
השרשראות )בודפשט( 35

פסטיבל יין ושיר )ֶּפץ׳( 36
פסטיבל סרבי עממי )ֶסנֶטנדֶרה( 

143
פסטיבלים ואירועים מיוחדים 

34-7
 Feszl, Frigyes ֶפְסל, פריְדֶייש

104 ,98
90 Feszler, Leó ֶפסֶלר, ֶלאֹו

פעילויות חוץ 93–290
190–93 ,183 ,182 Pécs ֶּפץ׳

אזור ֵסייֶצ׳ני ֵטייר, מפת רחובות   
מאוירת 3–192

היסטוריה 41  
מלונות 267  

מסלולים מומלצים 10, 11, 13,   
14

מסעדות 282  
מפה 191  

פסטיבלים ואירועים מיוחדים   
36 ,34

תחבורה ציבורית 311  
ֶּפץ׳, פסטיבל האביב 34

68 Pecz, Samu ֶּפץ, שאמּו
 Fekete, István ֶפֶקֶטה, אישטָבן

189
 Ferrabosco, ֶפראּבֹוסקֹו, ְּפֶייטרֹו

178 Pietro
 Prati, ּפראטי, פֹורטּונאטֹו ֶדה

58 Fortunato de

 Francsek, פראנֶצ'ק, אימֶרה
77 Imre

69 Praxiteles ּפראקסיֶטֶלס
187 Pörböly ֶּפרֵּביי

פרדיננד הראשון, הקיסר 
44 Ferdinand I

פרוטסטנטים, רדיפות 45
פרחים, קרנבל )ֶדּבֶרֶצן( 35

15 Feretőd ֶפֶרֶטד
171 Fertőd ֶפרֶטד

 ,151 ,24 Fertő-tó ֶפרֶטה, ימה
171 ,170

ֶפרֶטה־האנשאג, הפארק הלאומי 
170 Fertő-Hanság

170–71 Fertőrákos ֶפרֶטראקֹוש
232 Perényi, Péter ֶּפֵרייני, ֵּפייֶטר

ּפרימאש סיֶגט, האי )ֶאסֶטרגֹום( 
146 Prímás Sziget

)ה(פרלמנט )בודפשט( 11, 3–52, 
84–5 ,80 ,55

מפת רחובות מאוירת: קֹושּוט   
ֵטייר 82

)ה(פרלמנט, רחוב )בודפשט( 
68 Országház utca

ּפֶרמֹונְסְטראטי, מסדר 136, 176
76 ,44 Ferenc, Béla ֶפֶרנץ, ֶּבָלה
 Ferenc I פרנץ הראשון, הקיסר

46 ,45
 Ferenc József ֶפֶרנץ יוז׳ף, המלך

47
 Franz Joseph פרנץ יוזף, הקיסר

101 ,46–7
ארמון המלוכה בֶגֶדֶלה 138  

פרנץ ליסט, מרכז לתרבות 
175 Ferenc Liszt )שֹוּפרֹון(

פרנץ ליסט, נמל תעופה בינלאומי 
 ,304 Ferenc Liszt )בודפשט(

305
 Ferenc )ֶפֶרנץ מֹוָרה, מוזיאון )ֶסֶגד

246–7 Móra
ֶפֶרנץ ראקֹוצי השני, נסיך 

 Ferenc Rákóczi II טרנסילבניה
98 ,83 ,68 ,45

פרנציסקנים 68, 69, 158, 174, 
200

 Förster, Ludwig ֶפרסֶטר, לודוויג
104

246 Foerk, Ernő ֶפרק, ֶארֶנה

Pest ֶּפשט
אדריכלות הֶזֶצסיֹון 87  

אזור הפרלמנט 93–80  
מרכז ֶּפשט 105–94  

ֶּפשט, בית המועצה )בודפשט( 
 Pest Megyei Önkormányzat

99
ֶפשֶטטיץ׳, ארמון )ֶקסטֵהיי( 

 ,15 ,12 Festetics-kastély
202–3

 Festetics, ֶפשֶטטיץ׳, ְדֶיירג׳
203 ,200 György

 Festetics ֶפשֶטטיץ׳, משפחת
202–3 ,200

 Festetics, ֶפשֶטטיץ׳, קריסטֹוף
203 Kristóf

פשיעה 298

צ
250 Csángó ,צ׳אנגֹו

257 Csaroda צ׳ארֹוָדה
142 Czóbel, Béla צֹוֶּבל, ֶּבָלה

ְצוואק, מזקקה )ֶקצ׳ֶקֵמייט( 
241 Zwack Distillery

241 Zwack ְצוואק, משפחת
צ׳ֹונטבארי קֹוסטָקה, טיבאדאר 

 Csontváry Kosztka, Tivadar
190 ,11

מוזיאון צ'ֹונטבארי )ֶּפץ'( 190  
צוענים 195

176 Csorna צ׳ֹורָנה
ֶצְטל, גוסטב, ֶצְטל־לאנֶגר, אוסף 

Zettl, Gusztáv, Zettl- )שֹוּפרֹון(
175 Langer

111 Czigler, Gyõzõ ציגֶלר, ְדֶייֶזה
ציד 3–292

 Citadella )ציטאֶדָלה )בודפשט
76–7 ,72

 Citadella )ציטאֶדָלה )ויֶשגראד
145 ,140–41 ,128–9
ציֶטרּבאך, ָמְתיאש הבן 

99 Zitterbach, Mátyás
צילום, המוזיאון ההונגרי 

)ֶקצ'ֶקֵמייט( 240
 Cymbal, Johann צימּבאל, יוהן

208 ,158
ציפורים 5–24

אגם ֶוֶלנֶצה 154  
אגם טיָסה 252, 253  

אגם קֹולֹון 239  
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ציפורים, המשך
חצי־האי טיהאן  

ראו גם פארקים לאומיים,   
שמורות טבע

 Cifra )ציפָרה איסטאיֹו )ּפאראד
217 Istálló

ציפָרה, ארמון )ֶקצ'ֶקֵמייט( 29, 
243 ,240

177 Cifra )ציפָרה, טחנת )טאָטה
 ,131 ,24 ,19 ,10 Csikós צ׳יקֹוש

235
חוות הסוסים ּבּוגאץ   

)נאג'ּבּוגאץ( 236, 239
צ׳יקֹוש, מופעי רכיבה 239, 251
הפרשים של המישור הגדול   

251
חוות ההרבעה הֹורטֹוּבאג'   

מאָטה 256
 Chekhov, Anton צ'כוב, אנטון

99
צלב החץ, מפלגה 47, 105, 191
74 Çelebi, Evliya ֶצ׳ֶלּבי, ֶאבִלָיה

צמחונים, מטיילים 270
צמחים 5–24

ראו גם פארקים לאומיים,   
שמורות טבע, פארקים וגנים

צפון טראנסדאנּוְּבָיה 130, 
150–81

מלונות 7–266  
מסעדות 81–280  

מפה 3–152  
תחבורה 153  

136 ,39 Csepel ֶצ'ֶּפל, האי
218 Cserhát ֶצ'רהאט, גבעות

 Ceresola, Venerio ֶצ׳ֶרזֹוָלה, ֶוֶנריֹו
64 ,61

177 Cseske ֶצ'שֶקה, אגם

ק
39 Kabar קאּבאר, בני

 ,48 Kádár, János קאדאר, יאנֹוש
50–51

90 Kauser, József ָקאּוֶשר, יוז׳ף
קאזינצי, ֶפֶרנץ, מאוזוליאום 

 Kazinczy, Ferenc )ֶסּפהאלֹום(
233

 Katona, József קאטֹוָנה, יוז׳ף
240

47 Kálly, Miklós קאלאי, מיקלֹוש

238–9 Kalocsa קאלֹוָצ׳ה
68 Kallina, Mór קאליָנה, מֹור

קאֶמרמאֶייר, קארֹוי 
99 Kamermayer, Károly

176 Kapuvár קאּפּובאר
367 Kapos קאּפֹוש, ימי קרנבל
 ,13 ,11 Kaposvár קאּפֹושבאר

189 ,185 ,15
פסטיבלים ואירועים מיוחדים   

37
110 Bebo, Károly קארֹוי ֶּבּבֹו

41 Karoly I קארֹוי הראשון, המלך
 Karoly קארֹוי השלישי, המלך

178 III
 Karoly קארֹוי הרביעי, המלך

47 IV
 Károlyi, קארֹוי, הרוזן ְדֶיירג׳

217 Count György
 Károlyi, קארֹוי, הרוזן מיהאי

47 Count Mihály
 Quittner, ְקביטֶנר, ז׳יגמֹונד

88 ,87 Zsigmond
Kovács, Margit קֹובאץ׳, מארגיט

אוסף מארגיט קֹובאץ׳   
)ֶסנֶטנדֶרה( 144

מוזיאון מארגיט קֹובאץ׳ )ְדֶייר(   
178–9

)ה(קובייה ההונגרית 23, 31
98 Kugler, Henrik קּוגֶלר, ֶהנריק
99 Kozma, Lajos קֹוזָמה, לאיֹוש

169 Kott, Otto קֹוט, אוטו
קּוֶכלָמייסֶטר, אנטון 

230 Kuchelmeister, Anton
 Kolbe, קֹולֶּבה, מקסימיליאן

76 Maximilian
 Kolozsvári, קֹולֹוז׳בארי, טאמאש

147 Tamás
239 Kolon קֹולֹון, אגם

קולנוע, בודפשט 120, 121
177 Komárom קֹומארֹום

קומוניזם 51–48
אדריכלות 29  

התמוטטות 19, 22, 51  
חנות המזכרות )ֶמֶמנטֹו פארק(   

117
מדיניות הקולקטיביזציה   

בחקלאות 244
ֶמֶמנטֹו פארק )בודפשט( 76,   

116–17 ,107
סובייטיזציה 48  

קומוניזם בסגנון הגולאש 50
קומוניסטית, המפלגה ההונגרית 

49
 Komocsin, קֹומֹוצ׳ין, אילֹוָנה

159 Illona
קומניוס, יוהאנס עמוס 

 Comenius, Johann Amos
233

47 Kun, Béla קּון, ֶּבָלה
אנדרטה לזכרו )בודפשט( 116  

קונטרה־רפורמציה 21, 45, 171, 
245

 Kosovo קֹוסֹובֹו ּפֹולֶייה, קרב
144 ,143 Polje

245 Koszta, József קֹוסָטה, יֹוֶז׳ף
 ,98 Korb, Flóris קֹורּב, פלֹוריש

105 ,100
 Curtiz, Michael קּורטיז, מייקל

30
145 Kós, Károly קֹוש, קארֹוי

 Kossuth utca )קֹושּוט אּוָצה )ֶאֶגר
220–21

 Kossuth )קֹושּוט אּוָצה )ֶקסטֵהיי
201 utca

 Kossuth )קֹושּוט ֵטייר )בודפשט
82–3 tér

 Kossuth )קֹושּוט ֵטייר )ניֶרדהאָזה
258 tér

קֹושּוט ֵטייר )ֶקצ׳ֶקֵמייט(, מפת 
 Kossuth tér רחובות מאוירת

242–3
 Kossuth, Lajos קֹושּוט, לאיֹוש

98 ,82 ,68 ,46
הכנסייה הרפורמית הגדולה   

)ֶדּבֶרֶצן( 254
ויטראז' דיוקן 82, 88  

מוזיאון לאיֹוש קֹושּוט )מֹונֹוק(   
232

ָשטֹוָרָיאּוֵהיי 233  
 Casagrande, ָקָזגראנֶדה, מרקו

220 Marco
קזינו, בתי 121, 289

 Kittenberger, קיֶטנֶּברֶגר, קלמן
209 Kálmán

217 Kékestető ֵקייֶקשֶטֶטה
206 Kinizsi, Pál קיניז׳י, ּפאל

קיץ בהונגריה 35
 Király Utca )קיראי אּוָצה )ֶּפץ׳

193 ,191
145 Királyrét קיראיֵרייט

112 Kiss, István קיש, אישטָבן
 ,85 Kiss, György קיש, ְדֶיירג׳

192
208 Kiss, Lenke קיש, ֶלנֶקה

קיש, ּפאל, מוזיאון )טיסאפּוֶרד( 
250 Kiss, Pál

 ,15 Kis-Balaton קיש־ּבאלאטֹון
198 ,183

קישון, אפרים 30
קישפאלּודי, מצפור )ּבאדאצ׳ֹון( 

205 Kisfaludy
 Kisfaludy, קישפאלּודי, שאנדֹור

205 Sándor
קישקּונֵפייֶלדהאָזה 

244 ,235 Kiskunfélegyháza
מסעדות 285  

קישקּונשאג, הפארק הלאומי 
239 ,24 ,14 ,13 Kiskunság

252 Kisköre קישֶקֶרה
קלאסית, מוסיקה 120, 121
 Clark, Adam קלארק, אדם

88 ,61
 Clark, קלארק, וויליאם טירני

88 William Tierney
160 Kluge קלּוֶגה, משפחה

245 Calvin, John קלווין, ז׳אן
)ה(קלוויניזם בהונגריה 21, 213, 

245
קלוויניסטית, המכללה החדשה 

)ֶקצ׳ֶקֵמייט( 243
קלוויניסטית, כנסייה )מישקֹולץ( 

 231
קלֹוטילד, ארמונות )בודפשט( 
100 ,97 Klotild paloták

 Klotild קלֹוטילד, הארכידוכסית
100

קלטים 39, 71, 78
89 Kálmán, Imre קלמן, אימֶרה

 Kálmán קלמן הראשון, המלך
40 I

 Klemperer, קֶלמֶּפֶרר, אוטו
92 Otto

220 Kellner, Jakab ֶקלֶנר, יאקאּב
 Kölcsey, Ferenc ֶקלֵצ׳יי, ֶפֶרנץ

257
קלרה הקדושה, מסדר 68

ְקֶמטי, יאנֹוש, מוזיאון )ֶסנֶטנדֶרה( 
142 Kmetty, János

31 Kemény, John ֶקֶמני, ג׳ון
קמפינג 3–262

קניות, בודשפט 19–118
אוכל ומשקאות 118, 119  

אמנות עממית 118-19  
בגדים ונעלים 119  

בתי כלבו ומרכזי קניות 118,   
119

מוסיקה 119  
קרמיקה וענתיקות 119  

שווקים 118, 119  
שעות פתיחה 118, 296  

קניות, מרכזים 118, 119
168–9 ,15 Kőszeg ֶקֶסג

מלונות 266  
מסעדות 281  

מפה 169  
 ,196–7 ,183 Keszthely ֶקסטֵהיי

200–201
ארמון ֶפשֶטטיץ' 3–202  

מלונות 267  
מסלולים מומלצים 12, 13, 15  

מסעדות 282  
מפות 201  

קפלות
ארמון ֶאסֶטרהאזי )ּפאָּפה(   

160 Esterházy
ארמון המלוכה בֶגֶדֶלה 138  

קפלת אנה הקדושה   
)ֵסייֶקשֶפֵהיירבאר( 156

קפלת ּבאקֹוץ )בזיליקת   
149 Bakócz )ֶאסֶטרגֹום

קפלת גבירתנו )מנזר   
ָּפנֹונָהלָמה( 181

 Gizella )קפלת גיֶזָלה )ֶוסּפֶרם  
208

 ,109 Ják )קפלת יאק )בודפשט  
111

 St Jakab קפלת יאקאּב הקדוש  
166

קפלת ֶפשֶטטיץ' )קאסֵטיי(   
203 Festetics

 ,14 ,13 Kecskemét ֶקצ׳ֶקֵמייט
240–43 ,131

מלונות 269  
מסעדות 285  

מפה 241  
מפת רחובות מאוירת: אזור   

קֹושּוט ֵטייר 3–242
 Kracker, Johann קראֶקר, יוהן

221 ,220

 Krebs, Barbara קֶרְּבס, ברברה
42

258 Krúdy, Gyula קרּודי, ְדיּוָלה
 Kertész, Imre ֶקרֵטייס, אימֶרה

51 ,30
 Kertész, André ֶקרֵטייס, ָאנדֶרה

240
 ,30 Curtis, Tony קרטיס, טוני

104
161 Kőris-hegy 'ֶקריש-ֶהג

45 Karlowitz קרלוביץ׳, שלום
163 Körmend ֶקרֶמנד

קרנבל 37
קרפאתי, אגן 19, 39

קרקס 121
)ה(קרקס הגדול )בודפשט( 121

199 ,13 Kőröshegy ֶקֶרשֶהג׳
 Körössényi, ֶקֶרֶשני, טאמאש

61 Tamás
ֶקֶרשֵפיי־קריֶאש, ָאָלדאר 

145 Körösfői-Kriesch, Aladár
קתדרלות

 Esztergom בזיליקת ֶאסֶטרגֹום  
148–9 ,134 ,111 ,28 Basilica

 Győri Basilika בזיליקת ְדֶייר  
178 ,43

ֶסנט אישטָבן בזיליקה   
 Szent István )בודפשט(

 ,120 ,90–91 ,18 ,12 bazilika
121

 Főszékesegyház קתדרלת ֶאֶגר  
220

קתדרלת אישטָבן הקדוש   
 Szent István )ֵסייֶקשֶפֵהיירבאר(

158 ,156 Székesegyház
קתדרלת אנה הקדושה )ֶדּבֶרֶצן(   

 Szent Anna Székesegyház
254–5

קתדרלת מיכאל הקדוש   
 Szent Mihály Érseki )ֶוסּפֶרם(

210 ,208 Székesegyház
קתדרלת סֹומּבאטֵהיי   

166 Szombathely
קתדרלת פטרוס הקדוש )ֶּפץ׳(   
 Szent Péter Székesegyház

190 ,180 ,130
 Kalocsa קתדרלת קאלֹוָצ׳ה  

238
שרידי קתדרלה רומאנסקית   

)ֶאֶגר( 223
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קתוליות רומנית 21, 48
קתרינה השנייה, קיסרית רוסיה 

230 Catherine II

ר
 Rava, Giovanni ראָבה, ג׳ובאני

178
136 ,133 Ráckeve ראצֶקֶבה

מסעדות 280  
ֶרֶאק, אישטָבן )ארמון ֶרֶאק, ֶסֶגד( 

246 Reök, István
ראקֹוצ׳י, הנסיך ְדֶיירג׳ הראשון 

232 Rákóczi, György I
 Rákóczi, ראקֹוצ׳י, הנסיך ֶפֶרנץ

98 ,83 ,68 ,45 Ferenc II
 Rákóczi, ראקֹוצ׳י, זיגמונד

229 Zsigmond
ראקֹוצ׳י, מרתף־יין )טֹוקאי( 

232 Rákóczi
 ,229 Rákóczi ראקֹוצ׳י, משפחת

233
 Rákosi, Mátyás ראקֹושי, ָמְתיאש

48
רדיו 303

רדיסון ּבלּו ֵּבייֶקה, מלון )בודפשט( 
264 ,89 Radisson Blu Béke

31 Rubik, Ernő רּוּביק, ֶארֶנה
רובע הטירה )בודפשט( 12, 

56–69
אונסק״ו 50  
מלונות 264  

מסעדות 276  
מפה 57  

מפת רחובות מאוירת: ארמון   
המלוכה 9–58

רּודאש, מרחצאות )בודפשט( 
 ,73 Rudas Gyógyfürdő

78 ,77
 Rudnay, Gyula רּודנאי, ְדיּוָלה

245 ,176
רֹוָזה ֶסֶגדי, בית )ליד ּבאדאצ'ֹון( 

205 Róza Szegedy
 Roman, Walter רֹומאן, ואלֶטר

49
רֹומאנֹו, ג׳אן ּכריסטֹופֹורֹו 

42 Romano, Gian Cristoforo
רומאנסקית, אדריכלות 28

רֹוָמה 195

רומים 39
אגם ּבאלאטֹון 198  

אדריכלות רומית 28  
ָאקווינקּום 28, 39, 107, 114  

המוזיאון לפיסול יווני־רומי   
)טאָטה( 177

טאּבאן 78  
טאץ׳ 154-5  

מֹושֹונָמְדָירֹובאר 176  
סֹומּבאטֵהיי 166  

ֶּפץ׳ 190, 191  
שֹוּפרֹון 174, 175  

רומנים 246
רּומֶּפלמאֶייר, ויקטור 

202 Rumpelmayer, Viktor
59 Róna, József רֹוָנה, יוז׳ף

232 Rostalló רֹוסטאיֹו
137 Ruskin, John רּוסקין, ג׳ון

31 Rúfusz, Ferenc רּופּוס, ֶפֶרנץ
רוק )מוסיקה( 120, 121

 ,87 Róth, Miksa רֹות, מיקָשה
189 ,98 ,88

רּוֶתנים 195
רחבות התצפית )גבעת ֶגֵליירט( 

73
ריאליזם סוציאליסטי 116

157 Riedler, Jakob רידֶלר, יאקֹוּב
 Raindl, Márton ָריינְדל, מרטון

221
 Rippl-Rónai, ריְּפל־רֹונאי, יוז׳ף
189 ,31 ,15 ,13 ,11 József

אוסף ֶדָאק )ֵסייֶקשֶפֵהיירבאר(   
158

אשה בשמלה עם נקודות לבנות   
189

מוזיאון ֶפֶרנץ מֹוָרה )ֶסֶגד( 247  
מוזיאון ריְּפל־רֹונאי   
)קאּפֹושבאר( 189

רכבל )גבעות ּבּוָדה( 115
רכבת 

הגעה להונגריה 5–304  
רכבל )בודפשט( 5–294  

רכבת הילדים )גבעות ּבּוָדה(   
307 ,121 ,115

רכבת המוזיאון ֵסייֶצ׳ני 170  
רכבת הנוסטלגיה )המוזיאון   

הפתוח של הונגריה( 144
 Hév )רכבת הפרברים )בודפשט  

310

רכבת על מסילה מנאג'ֶּברֶז'ן   
לנאְדִיירטאש 145

רכבת על מסילה מקישמארֹוש   
לקיראיֵרייט 145

רכבת על מסילה צרה לעמק   
ָסלאיָקה 224, 228

רכבת על מסילה צרה   
מּבאראנפֹוק לֶּפרֵּביי 187

רכבת על מסילה צרה מְדֶיינְדֶייש   
למאטראפּוֶרד 217

תחבורה בהונגריה 306, 307  
רכבת הילדים )גבעות ּבּוָדה( 

121 ,115
175 Rembrandt רמברנדט

)ה(רנסאנס בהונגריה 41
אדריכלות 29  

ָמְתיאש קֹורבינּוס והרנסאנס   
ההונגרי 3–42

קרנבל הרנסאנס של ְדיּוָלה 37  
רפאל 110

רפואיים, שירותים 299
)ה(רפובליקה ההונגרית 51

)ה(רפובליקה הסובייטית 
ההונגרית 47

)ה(רפובליקה העממית של 
הונגריה 48, 51

)ה(רפורמית הקטנה, כנסייה 
)ֶדּבֶרֶצן( 254

רפורמית, מכללה )ֶדּבֶרֶצן( 
 ,245 Református kollégium

255
)ה(רפורמציה 245

246 Rerrich, Béla ֶרריך, ֶּבָלה

ש
 Ságvári, שאגבארי, ֶאנדֶרה

86 Endre
 Schaller, Stephan שאֶלר, שטפן

175
שאֶלשיָאנּום, מרכז מבקרים 

210 Salesianum )ֶוסּפֶרם ואר(
שאנדֹור, ארמון )בודפשט( 

61 Sándor-palota
 Sándor, שאנדֹור, הרוזן וינסנט

61 Vincent
166–7 Sárvár שארבאר

מלונות 266  
252 Sarud שארּוד

217 Sástó שאשטֹו, אגם
31 Sváby, Lajos שבאּבי, לאיֹוש

 Sebestyén, ֶשֶּבשְטֵיין, ארתור
74 Artúr

שגרירויות 299
)ה(שואה 47, 104, 245, 259

אנדרטת השואה )בודפשט(   
104

אתר הזיכרון לשואה )בודפשט(   
114

)ה(שואה, אתר זיכרון )בודפשט( 
 Holokauszt Emlékközpont

114
 Sovának, שֹובאנאק, אישטָבן

87 István
שּוָּבה־יּוק, מערה )הפארק 

 Suba-lyuk Cave )הלאומי ּבּוק
225

115 Sváb שוואְּב, גבעת
שוואבים 115, 238

שווקים, בודפשט 118, 119
30 Solti, George שֹולטי, גיאורג

 Schulek, Frigyes שּוֶלק, פריְדֶייש
246 ,166 ,115

כנסיית ָמְתיאש )בודפשט( 66,   
67

162 Sümeg שּוֶמג
מסעדות 281  

199 Somogyvár שֹומֹודבאר
 Somogyi, שֹומֹוְדִיי, ָארּפאד

86 Árpad
 ,151 ,150 ,130 Sopron שֹוּפרֹון

172–5 ,152
היסטוריה 39  

המיעוט הגרמני 195  
מלונות 7–266  

מסלולים מומלצים 10, 11, 15  
מסעדות 281  

מפת רחובות מאוירת: העיר   
הפנימית 3–172

פסטיבלים 35, 171  
 Nagy )ה(שוק הגדול )בודפשט(
119 ,118 ,12 Vásárcsarnok

שֹושטֹוְדיוִדיפּורֶדה 
259 Sóstógyógyfürdő

שחייה 289, 290
שחמט 27, 31, 290

שחרור, אנדרטה )בודפשט( 54, 
76 ,72

 Stanisits, Bozó שטאנישיץ, ּבֹוזֹו
75

 Sátoraljaújhely ָשטֹוָרָיאּוֵהיי
233 ,213

מלונות 269  
שטֹורנֹו, בית והמוזיאון לתולדות 
 Storno-ház )האזור )שֹוּפרֹון

174 ,173
שטיח הקיר, אולם )הפרלמנט( 85

 Steindl, Imre שָטיינְדל, אימֶרה
31

בית מועצת העיר 100  
הפרלמנט )בודפשט( 84  

שָטיינֶמץ, הסרן מיקלֹוש 
117 Steinmetz, Miklós

 Stüler, שטיֶלר, פרידריך ָאּוגּוסט
88 Friedrich August

 Stróbl, Alajos שטרֹוְּבל, ָאלאיֹוש
58

בזיליקת ֶסנט אישטָבן   
)בודפשט( 91

בית האופרה הממלכתי   
)בודפשט( 92

האקדמיה למוסיקה ע”ש ליסט   
)בודפשט( 105

לואיזה הקטנה 63  
שטרֹוְּבל, ז'יגמֹונד קישפאלּודי 

Strobl, Zsigmond Kisfaludi
אנדרטת השחרור 54, 76  

ארמון שאנדֹור )בודפשט( 61  
162 Stern, József שֶטרן, יוז׳ף

74 Sterk, Izidor שֶטרק, איזידֹור
 ,15 ,13 ,12 Siófok שיאֹופֹוק

198 ,183
מלונות 8–267  

מסעדות 3–282  
שיט 291

יום השיט )ּבאלאטֹונפּוֶרד( 34  
שיט 305, 307

209 Séd ֵשייד, נהר
שילוח בינלאומי, חברות 303

)ה(שילוש הקדוש, אנדרטה )ֶּפץ׳( 
192

)ה(שילוש הקדוש, אנדרטה 
)ֶקצ׳ֶקֵמייט( 240

)ה(שילוש הקדוש, כיכר 
)בודפשט( 64

)ה(שילוש הקדוש, עמוד 
)בודפשט( 64

)ה(שילוש הקדוש, פסל )ֶוסּפֶרם( 
210

שימור הסביבה 25

 Simor, János שימֹור, יאנֹוש
149 ,146

שיניים, טיפולים 299
 Schickedanz, שיֶקדאנץ, אלברט

110 Albert
188 ,187 ,15 ,13 Siklós שיקלֹוש

שמורות טבע
252 Tisza אגם טיָסה  

גבעת העיטים )בודפשט(   
 Sashegy Természetvéldelmi

115 ,107 Terület
 Ócsai שמורת הטבע אֹוָצ׳ה  

136 Tájvédelmi Körzet
שמורת המאובנים איּפֹויטארנֹוץ   

216 Ipolytarnóc
שמות רחובות 297

 Schmidt, שמידט, פרידריך
190 Friedrich

114 Schmidl שמיְדל, משפחת
שמש, שעות 35

שעון 297
שעון )ֵסייֶקשֶפֵהיירבאר( 159

שעות פתיחה 296
חנויות 118, 296  

מסעדות 270, 296  
שער הנאמנות )שֹוּפרֹון( 173, 

175 ,174
שער הניצחון )ואץ( 137

 ,213 Sárospatak ָשרֹושָּפטאק
232–3

מלונות 268  
מסעדות 284  

ָשרֹושָּפטאק, המכללה הרפורמית 
233 Sárospatak

 Sárospatak ָשרֹושָּפטאק, טירה
232–3 ,43 ,29

)ה(שרשראות, גשר )בודפשט( 
294–5 ,88 ,81 ,46

ת
92 Than, Mór תאן, מֹור

 Thonet )תֹוֶנט, בית )בודפשט
99 ,96

תורכי, בית )סיֶגטבאר( 194
תורכי, בנק )בודפשט( 98
תורכים 21, 41, 43, 5–44

ֶאֶגר 220, 221, 222, 223  
ארמון המלוכה )בודפשט( 58  

ְדֶייר 178, 179  
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תורכים, המשך
המישור הגדול 235  

המצור על ֶקֶסג 168  
כנסיית ָמְתיאש )בודפשט( 66  

מצבות עות׳מאניות )בודפשט(   
78

מרחצאות 74, 77, 78, 79  
ֶסֶגד 247  

סיֶגטבאר 194  
ֵסייֶקשֶפֵהיירבאר 158  

ֶּפץ׳ 183, 190, 191  
קרב מֹוהאץ׳ 186, 187  

שחרור ּבּוָדה 65, 66, 68  
ראו גם מסגדים  

תורכים, כיבוש 187
תחבורה 11–304

אוטובוסים 7–306  
אוטובוסים בינעירוניים 305  

אזור בודפשט 134  
אל הונגריה וממנה 5–304  

בערים 11–310  
בתוך הונגריה 7–306  

דרום טראנסדאנּוְּבָיה 185  

המישור הגדול 236  
הרי הצפון 315  

טיסה 304, 305  
מכונית 305, 9–308  

מעבורת 305  
צפון טראנסדאנּוְּבָיה 153  

רכבת 5–304, 306, 307  
שיט 307  

תחנות דלק 309
תיאטראות

ארמון האמנויות )בודפשט(   
121 ,120 ,115

בודפשט 120, 121  
המוזיאון לתיאטרון )מישקֹולץ(   

230
התיאטרון החדש )בודפשט(   

105
התיאטרון הלאומי )מישקֹולץ(   

289 ,288 ,230
התיאטרון הלאומי )ֶסֶגד( 247  
התיאטרון הלאומי )ֶּפץ׳( 191,   

289 ,288 ,193
התיאטרון הלאומי למחול   

)בודפשט( 115

פסטיבל התיאטרון )בודפשט(   
115

תיאטרון המערה )ֶפרֶטראקֹוש(   
171 ,170

תיאטרון יוז׳ף קאטֹוָנה   
)ֶקצ׳ֶקֵמייט( 240

תיאטרון ֶּפֶטפי )ֶוסּפֶרם( 208  

)ה(תיאטרון הלאומי )מישקֹולץ( 
 Miskolci Nemzeti Színház

230
)ה(תיאטרון הלאומי )ֶסֶגד( 247

תיאטרון המחול הלאומי 
)בודפשט( 115

 Petőfi )תיאטרון ֶּפֶטפי )ֶוסּפֶרם
208 Theatre

תיאטרון, פסטיבל )בודפשט( 115

תנועת הפועלים, אנדרטה )ֶמֶמנטֹו 
פארק( 117

תפריט 271

45 Thököly, Imre ֶתֵקִיי, אימֶרה

תקשורת 3–302

תרבות 21–20



© שטיינהרט שרב מוציאים לאור בע״מ.

עמודים אלו מוגשים לכם חינם, וללא הגבלות דיגיטליות. בתמורה, אנו חושבים שיהיה הוגן לבקש 
שהם יישארו לשימושכם האישי בלבד. במילים אחרות, אל תשתפו את הקובץ באינטרנט, אל 

תשלחו אותו לכל מי שאתם מכירים, ואל תמכרו אותו. 

נהניתם מעמודי הדוגמה?

רוצים עוד מידע על הונגריה?

להזמנת הספר
לחצו כאן

למידע נוסף
לחצו כאן

http://www.haolam.co.il/item/3571601
https://www.haolam.co.il/destination/hungary
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