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MELLÉKLETEK

REZUMAT

Lucrarea de faţă cuprinde o perioadă de 22 de ani, două decenii lungi, începând 
din 1918 până în 1940. Având în vedere structura ei, poate fi  considerată o monografi e 
de comunitate. Privită însă din perspectiva fi xată de intenţia autorului, lucrarea 
doreşte să depăşească limitele unei monografi i. Prezentarea momentelor esenţiale ale 
istoriei evreilor din Cluj din perioada interbelică intenţionează să transcendă limitele 
impuse de gen şi trece de nivelul cercetărilor de istorie evenimenţială şi politică, 
folosind atât instrumentele de analiză ale disciplinei de istorie, cât şi ale sociologiei şi 
antropologiei. Cartea abordează tema din punctul de vedere al problemei identităţii 
etnice şi al integrării în societate. Istoria evreilor din Transilvania/Clujul de după 
Primul Război Mondial şi diferitele aspecte al vieţii comunităţii (stratifi carea socială, 
viaţa culturală, sistemul instituţional, atitudinile politice, rolul lor economic) a 
cunoscut o metamorfoză. Astfel, infl uenţat de schimbările geopolitice şi de 
evenimentele politice/sociale interne, procesul de integrare şi de asimilare a evreilor 
în societatea maghiară a fost încetinit, iar în unele cazuri s-a oprit.

ABSTRACT

Th e main topic of this book is the history of the Jewish community in Cluj in the 
inter-war period. It is a tentative for a monograph, with interdisciplinary approaches 
using the classical research methods of history, but also elements from sociology and 
anthropology. Th e author sets itself an aim to present this topic from the point of 
view of identity and social integration. Th e history of the Transylvanian Jewry, and 
of Cluj as well, went through a metamorphosis after the WWI. Th eir social 
stratifi cation, cultural life, the institutional system, political attitude, economic role 
have changed. Th us, the process of integration and assimilation to the Hungarian 
community had slowed down or in some cases even stopped, due to the geopolitical 
changes and internal political and social events.




