
תוכן העניינים

פתח דבר     11

אמנציפציה והשתלבות

ויקטור קאראדי
״התבוללות״ ומדיאריזציה: שמות משפחה מדיאריים בקרב

17* האינטליגנציה היהודית הצעירה )1850-1948( )אנגלית( 

אטילה גידו
שוב הונגרים? יהודי טרנסילבניה הצפונית לאחר החלטת וינה השנייה

39* )אנגלית( 

יהודה הרטמן
משלומה של מלכות לשלום האומה – המפנה באורתודוקסייה ההונגרית

עם הענקת האמנציפציה  17

ז׳ופיה קאטה וינצה
53* עלייתה של ״השאלה היהודית״ במשטר לאומני־אתני־פופוליסטי )אנגלית( 

ציונות ואורתודוקסייה

מרים נייגר
״מרגעי זעמו של הרצל״ – ציוניותו של אביגדור המאירי ויהדות

הונגריה בתחילת המאה העשרים  41

יואב שורק
בין אידיאולוגיה לפוליטיקה באורתודוקסייה ההונגרית: עיון מחודש

בפולמוס על הציונות ב״תל תלפיות״  67



אילה נדיבי
המשרד הארצישראלי בבודפשט בראשות משה קראוס, ״מוסד הצלה

לרבבות עולים ]בשנת 1944[״ – כיצד?  99

לוי יצחק קופר
ייבוא רבנים, ייבוא תרבות – רבני מונקאטש כמקרה־מבחן למטא־

נרטיב של יהדות הונגריה  117

יהודית קרפטי
שינויים ביחסן של נשים לטבילה במקווה בהונגריה בכלל ובעיירה

95* סומבוטהיי בפרט במהלך המאות ה־19–ה־20 )אנגלית( 

חינוך, תרבות וחברה

יצחק קשתי
על בתי־הספר היהודיים בהונגריה בעת החדשה  149

ויקטוריה באנ׳אי
ילדים יהודים ובתי־ספר יהודיים בהונגריה לאחר השואה,

107* 1948-1945 )אנגלית( 

אילנה רוזן
שירתם של משוררים ישראלים בני דור־וחצי ודור שני ליוצאי הונגריה  165

ברק ש׳ כהן
תרומתו של בנימין זאב )וילהלם( בכר לחקר ספרות האגדה – עיון נוסף  191

רחל שוראני
דור ה״איגן-מיגן״ – זהות עצמית של עולים מהונגריה לישראל 

125* )1957-1939( ושל ילדיהם )אנגלית( 

אסתר שושן
מתרבות יהודית חדשה ליזמות צדק חברתי – התעוררות יהודית בקרב

151* מבוגרים צעירים בהונגריה שלאחר הסוציאליזם )אנגלית( 



אישים

עדינה שטרן
המהנדס ארפד גוט – מפעלי בנייה בארץ־ישראל בתקופת המנדט  209

יוליה צ׳רבה
175* חיים בשירות האומנות – דיוקן של אימרה פאן )1972-1904( )אנגלית( 

אדם פרזיגר
גילוי מחדש של שורשי הילדות: מפגשו המחודש של יעקב כץ עם

191* הונגריה – השלכות על מחקר מדעי היהדות )אנגלית( 

אולגה אונגר
ניווט בין האינטימי לציבורי – הפסל היהודי־הונגרי מיכאל קארה,

עבודותיו עבור מוסדות יהודיים ואנשים פרטיים ביוגוסלביה 

205* והיחס אליו בישראל )אנגלית( 

אלי פישר
״שלא שינו את שמם, לשונם ומלבושם״: ״מדרש״ מודרני הונגרי

239* ועיצובו המאוחר בספרות ההלכה )אנגלית( 




