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Prezenta cercetare s-a dorit a fi o analiză comparativă a poziţiei Bisericii catolice 

de pe teritoriile transilvănene aparţinătoare de statul maghiar şi român în perioada 

Holocaustului faţă de aşa numita „problemă evreiască”. Deşi era o entitate istorică-

geografică unică, apartenenţa ei la state cu legislaţii şi culturi diferite a definit şi modul în 

care evreii erau priviţi de către locuitorii creştini, cât şi atitudinea şi reacţiile Bisericii 

catolice faţă de acţiunile statului respectiv împotriva evreilor. 

Alegerea subiectului este motivată de lipsa unor opere cuprinzătoare şi a unor 

cercetări în domeniu, cele mai ample analize a temei Holocaustului pe aceste teritorii 

fiind scrise de istorici străini, iar capitolul relaţiilor bisericilor creştine vizavi de evreii şi 

în special de evreii convertiţi, rămânând neexplorată.  

Deşi unele dintre arhivele esenţiale din punctul de vedere al cercetării nu sunt încă 

accesibile pentru cercetări – de exemplu Arhiva Nunţiaturii din Bucureşti şi cea de la 

Budapesta sau a Arhiepiscopiei Romano-catolice de Bucureşti, care nu este încă într-o 

stare cercetabilă – am reuşit să utilizăm surse arhivistice şi bibliografice din cadrul 

Arhivei Arhiepiscopiei de Alba Iulia, Arhivele Diplomatice ale Ministerului de Afaceri 

Externe, cât şi din cadrul Arhivei Catolice din Bezidu Nou, obţinând astfel o imagine mai 

amplă şi mult mai nuanţată a problemei cercetate. 

Holocaustul în Transilvania de Nord a însemnat moartea a aproximativ 135.000 

de oameni. Adunarea şi deportarea acestora a fost realizată într-un ritm record (24 de 

zile), în timp ce Armata Roşie se apropia de graniţele Ungariei, iar armatele anglo-

americane au debarcat deja în Normandia.  

Evreimea maghiară era una dintre cele mai bine asimilate comunităţi din Europa, 

ei se considerau maghiari de religie mozaică şi nici nu-şi puteau imagina că un popor atât 

de primitor şi tolerant ca maghiarii ar putea să încerce să treacă la exterminarea lor. Deşi 

antisemitismul a fost destul de răspândit în Ungaria – prima lege antisemită, Numerus 

Clausus a apărut în 1920 –, până în martie 1944, evreii au trăit în relativă siguranţă.  

Odată cu ocuparea ţării de către germani însă, autorităţile maghiare au pus în 

slujba Soluţiei Finale jandarmeria şi toată infrastructura ţării. Jandarmii au realizat 

ghetoizarea cu o brutalitate inimaginabilă. Mulţi evrei au murit sau au înnebunit în timpul 

acestui proces. Populaţia ţării a avut o atitudine în general pasivă faţă de deportări, dar un 
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număr foarte mare de maghiari au colaborat în mod voluntar la adunarea şi deportarea 

evreilor.  

În acelaşi timp, evreii ajunşi sub administraţie românească au avut de înfruntat o 

altă soartă. Societatea românească este cunoscută pentru excesele sale antisemite de-a 

lungul istoriei şi primele măsuri antievreieşti ale perioadei cercetate erau mai aspre decât 

primele două legi antisemite din Ungaria. Deşi între 1940-1944 evreii din Transilvania de 

Sud au fost marginalizaţi, scoşi din toate domeniile vieţii publice, expropriaţi şi erau 

întotdeauna în primejdie de deportare, până la urmă evreii de pe aceste teritorii au fost 

mai norocoşi decât conaţionalii lor de pe partea cealaltă a graniţei.  

Deşi intenţia ambelor state – România şi Ungaria – a fost de a scăpa de 

minoritatea evreiască, încercarea lor de a finaliza acest scop a fost foarte diferită. În timp 

ce în Ungaria ghetoizarea şi deportarea evreilor a decurs organizat, după un plan bine 

definit, într-un timp record, în România, în lipsa unui plan eficient, evrei erau masacraţi 

în pogromuri, omorâţi în trenurile morţii şi trimişi peste graniţa cu Uniunea Sovietică 

pentru a fi omorâţi acolo.  

Pe ambele teritorii însă reacţia populaţiei creştine era aproape identică, 

caracterizată de nepăsare şi o pasivitate în ceea ce priveşte ajutarea celor ghetoizaţi. Nu 

au fost rare nici denunţările evreilor din partea populaţiei în vederea obţinerii locuinţei lor 

sau a altor avantaje economice. Avem cunoştinţă de numai câteva exemple de omenie, în 

care oamenii de rând au încercat ajutarea evreilor – aducându-le mâncare, înlesnind 

evadarea unora din ghetouri sau adoptând copiii evrei pentru a nu fi deportaţi. 

Pentru atitudinea indiferentă a populaţiei o parte a responsabilităţii îi revine 

Bisericilor creştine, care prin îmbrăţişarea unor atitudini antievreieşti au contribuit la 

conturarea imaginii deformate şi pline de prejudecăţi a evreului în societate.  

Toate bisericile creştine au avut un rol însemnat în adoptarea legilor antisemite 

din Ungaria. În disputele parlamentare ale legii Numerus Clausus şi ale primelor două 

legi antievreieşti, reprezentanţii clerului catolic au avut o poziţie favorabilă votării lor. 

„Antisemitismul pozitiv” al episcopului catolic Prohászka Ottokár, personalitate 

marcantă a acelor vremuri, era binecunoscut. În alocuţiunea lui din data de 16 septembrie 

1920, vorbeşte despre „autoapărare rasială”, slogan preluat şi de alţi reprezentanţi ai 

clerului. După 18 ani, ideea apare şi în alocuţiunile episcopului luteran Raffay Sándor şi 
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în rostirile episcopului calvinist Ravasz László. Opinia lor era împărtăşită şi de 

arhiepiscopul catolic Serédi Jusztinián  şi de Glattfelder Gyula, episcop de Csanád.  

Liderii bisericilor creştine şi-au oferit sprijinul lor în aplicarea legii şi astfel au 

legitimat antisemitismul, ceea ce – pe termen lung – a condus la urmări catastrofale. 

Atitudinea lor a avut o însemnătate deosebită din punct de vedere psihologic şi a dus la 

indiferenţa credincioşilor catolici din timpul deportărilor
1
.  

Reprezentanţii bisericilor au intervenit numai în interesul catolicilor de origine 

evreiască şi numai când a treia lege antisemită periclita interesele multor credincioşi – a 

convertiţilor şi celor care s-au născut deja creştini. Însă nici de această dată nu au votat 

împotriva legii şi ea a fost pusă în aplicare tocmai datorită abţinerii lor.  

Pe lângă votarea legilor antisemite, bisericile creştine au adoptat reguli, care au 

îngreunat convertirea evreilor, împiedicându-i astfel să obţină certificatele de naştere, 

care mai târziu puteau să însemne chiar viaţa.  

Această atitudine a clerului catolic maghiar a fost continuată şi în perioada 

războiului. În interesul evreilor, liderii clericali au întreprins doar acţiuni simbolice, 

firave, care erau sortite eşecului. După o anumită perioadă, au încetat şi aceste tentative. 

Operaţiunile de salvare a evreilor, cât şi protestele publice erau „acţiunile private” ale 

unor personalităţi ca: episcopii catolici Apor Vilmos şi Márton Áron, sau Slachta Margit, 

Maica Superioară a ordinului „Surorile Sociale”. 

Pe tot parcursul războiului, Vaticanul, centrul spiritual al creştinătăţii, a rămas în 

tăcere. Pentru a nu „periclita activitatea diplomatică desfăşurată în interesul (evrei)lor
2
, 

Vaticanul a refuzat să protesteze public împotriva exterminării evreilor. Telegrama Papei 

Pius al XII-lea din 25 iunie 1944 a contribuit însă în mare parte la decizia guvernatorului 

Horthy de a opri deportările, cu toate că ea a venit prea târziu pentru mii şi mii de evrei 

ucişi.  

Efectul acestei ezitări a Papei nu putea fi contracarată nici de activitatea de salvare 

a evreilor de către Nunţiatura de la Budapesta – în special a nunţiului Angelo Rotta. În 

lipsa unui ordin direct de la Papă, liderii catolici nu vroiau să intre în conflict cu statul 

                                                                 
1 

Randolph L.
 
Braham, A magyar Holokauszt, Editura Gondolat, Budapesta, Blackburn International 

Incorporation, Wilmington (1988), I, p. 106. 

2 
Ibidem, II, pp. 308-309. 
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maghiar. Rezultatul pasivităţii lor a fost moartea a aproximativ 550.000 de evrei 

maghiari.  

Pe parcursul cercetării am urmărit dacă în cei şase ani au existat schimbări 

drastice ale poziţiei reprezentanţilor Bisericii Romano-catolice din Transilvania faţă de 

aşa numita „problemă evreiască”. Pentru aceasta am selectat trei domenii în care această 

atitudine poate fi urmărită:  

- politica de botez a Bisericii catolice şi problemele care s-au ivit din 

aplicarea legislaţiei cu privire la interzicerea convertirii evreilor la religiile 

creştine; 

- problema învăţământului evreiesc şi situaţia elevilor evrei în instituţiile de 

învăţământ confesionale – în special cele catolice; 

- cereri de ajutor ale evreilor destinate episcopilor, Nunţiilor Apostolici 

Angelo Rotta, Andrea Cassulo, cât şi Sfântului Părinte Pius al XII-lea.  

Pornind de la bibliografia existentă pe această temă, am încercat să descoperim 

dacă a existat o politică definită a Vaticanului faţă de evrei în perioada respectivă, 

respectiv care era relaţia preoţilor catolici şi a episcopului Márton Áron cu evreii – mai 

ales cei doritori de convertire – şi dacă în aceste relaţii ei s-au conformat ordinelor 

primite de la Sfântul Scaun.  

În vederea realizării acestor scopuri, am analizat problema pe patru niveluri 

diferite:  

1. Autoritatea supremă – Vaticanul şi Papa Pius al XII-lea;  

2. Reprezentanţii direcţi ai Sfântului Scaun la Budapesta, respectiv la Bucureşti: 

Nunţiile Apostolici Angelo Rotta şi Andrea Cassulo; 

3. Episcopia Romano-catolică de Alba Iulia şi Ordinariatul de la Cluj în frunte 

cu episcopul Márton Áron şi vicarul Imre Sándor; 

4. Preoţii catolici, deoarece foarte mult depindea de reacţia lor faţă de cererile de 

convertire ale evreilor. 

Pe baza acestor puncte de reper am cercetat relaţia Vaticanului cu cele două ţări – 

România şi Ungaria – la care a aparţinut teritoriul Transilvaniei pe parcursul perioadei 

cercetate. Am ţinut cont de politicile diferite ale celor două ţări în legătură cu problema 

evreiască şi am încercat să evidenţiem în ce măsură a fost subordonată Biserica Catolică 
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instituţiilor de stat şi care era sfera intereselor reciproce care a definit aceste relaţii. Am 

urmărit să analizăm dacă reprezentanţii Bisericii au avut într-o oarecare măsură 

posibilitatea de a modela politica statelor respective cu privire la convertirile evreilor.  

Pentru aceasta am studiat schimbul de scrisori dintre Nunţiaturile de la Budapesta 

şi din Bucureşti, cât şi a cardinalului Serédi Jusztinián cu reprezentanţii Ungariei şi 

României – de obicei Miniştrii Afacerilor Străine şi Miniştrii Cultelor – în vederea 

determinării subiectelor care se repetă în relaţiile dintre stat şi biserică şi pentru 

evidenţierea acelor puncte de legătură care ofereau posibilitatea unor negocieri în vederea 

corelării celor două puncte de vedere total opuse: pe de-o parte încercarea de a se 

debarasa de toţi evreii şi străduinţa bisericii de a-şi apăra credincioşii.  

Am insistat asupra legislaţiei antisemite din cele două ţări care a influenţat în mod 

accentuat politica de botez a bisericilor creştine şi participarea reprezentanţilor clerului 

catolic în adoptarea acestei legislaţii în Ungaria.  

La nivelul Episcopiei Romano-catolice de Alba Iulia am urmărit în paralel 

evoluţia politicii de botez a episcopului Márton Áron şi a vicarului Imre Sándor şi am 

căutat răspunsuri la următoarele întrebări:  

- În ce măsură s-a conformat episcopul şi vicarul politicii de botez a 

Vaticanului – dacă a existat o astfel de politică? 

- Cât de îndulgentă era această politică de botez cu privire la termenul de 

catecumenat? 

- Dacă reprezentanţii clerului au luat poziţie în apărarea evreilor sau numai 

pentru protejarea evreilor convertiţi la religia catolică? 

- În ce măsură a însemnat această luare de poziţie împotrivire faţă de 

superiorii episcopului, respectiv faţă de reprezentanţii statului? 

Ultimul nivel cercetat este cel al preoţilor, a căror recomandare a fost de multe ori 

decisivă în aprobarea convertirii evreilor. La acest nivel am cercetat:  

- Dacă preoţii catolici s-au manifestat într-o oarecare măsură în mod 

antisemit sau dacă au ajutat pe evreii care au dorit să se convertească? 

- În ce măsură s-au conformat ordinelor primite de la episcopie în cazul 

botezării evreilor – în special în respectarea termenelor catecumenatului? 
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- Dacă au existat exemple personale de apărare a intereselor convertiţilor şi 

de salvare a evreilor sau exemple negative de instigare împotriva evreilor 

în cadrul reprezentanţilor clerului catolic? Aici vom persista în a prezenta 

câteva cazuri de salvare a evreilor de către preoţi şi alţi demnitari ai 

clerului catolic. 

Totodată am supus analizei dacă reprezentanţii Bisericii catolice – de la cele mai 

înalte niveluri până la preoţii simpli din parohiile cele mai mici – s-au ocupat în vreun fel 

de problema evreiască sau dacă erau preocupaţi numai de interesele evreilor catolicizaţi? 

Pe parcursul lucrării am comparat punctul de vedere şi atitudinea Bisericii 

catolice faţă de evrei cu cea a altor biserici creştine: cea ortodoxă, calvinistă şi luterană. 

În final, am revăzut, pe scurt, evoluţia relaţiilor dintre evrei şi Biserica Catolică 

după război de la negarea oricărei vini până la adoptarea documentului „Nostra Aetate” şi 

a recunoaşterii, într-o oarecare măsură, a responsabilităţii Bisericii catolice în deportarea 

evreilor de către Papa Ioan Paul al II-lea.  

Precizăm faptul că nu am intenţionat să realizăm o analiză exhaustivă a relaţiilor 

Bisericii catolice cu evreii – aceasta fiind şi imposibilă în lipsa accesului în unele arhive 

importante din punctul de vedere al cercetării. Unele aspecte ale acestei relaţii – ca de 

exemplu raporturile economice ale Bisericii catolice cu evreii cât şi referirile organelor de 

presă catolice la problema evreiască – rămân a constitui subiectul unor cercetări 

ulterioare. 

Analizând politica Bisericii catolice de botez a izraeliţilor în perioada 1940-1945 

am ajuns la următoarele concluzii:  

 Vaticanul nu a conceput nicio politică explicită pentru botezarea evreilor. La 

convertirea evreilor se aplicau aceleaşi reguli ca şi la botezarea oricărei persoane 

necatolice adulte. Normele acesteia sunt formulate în Ordo initiationis christianae 

adultorum ce prevede un an de catecumenat.  

În dispoziţia nr. 376/1939, episcopul Márton Áron a definit normele  botezării 

evreilor: o jumătate de an de pregătire teoretică şi o jumătate de an practică religioasă. 

Principiile formulate de către el vor fi valabile pe tot teritoriul Episcopiei chiar şi după 

împărţirea acesteia. 
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Cu toate că în alte eparhii au fost aplicate alte norme şi odată cu schimbarea 

situaţiei evreilor au fost aplicate facilitări pentru evreii doritori de convertire – ceea ce 

putea însemna, de exemplu, prescurtarea perioadei de catecumenat la trei luni la 

Budapesta sau chiar la trei zile la Arhiepiscopia de Bucureşti (fapt ce necesită mai multe 

cercetări) – în Dieceza condusă de Márton Áron şi la Ordinariatul de la Cluj se respectă 

cu stricteţe aceste norme chiar şi atunci când este vorba de evrei proveniţi din 

detaşamentele de muncă. Aprobarea pentru botez se dă numai dacă catecumenul 

dovedeşte intenţia sinceră şi fără interes de convertire. 

Numărul evreilor botezaţi în cele două părţi ale Episcopiei – Alba Iulia şi Cluj – 

este foarte diferită şi nu am găsit o tendinţă unică la cele două reşedinţe, o politică prin 

care s-ar fi urmărit excluderea evreilor de la botez. Singurul punct comun era dispoziţia 

nr. 376/1939 a Episcopului Márton Áron, pe baza căreia – cu o fărâmă de subiectivism – 

au fost apreciate individual cererile de convertire ale evreilor. Scăderea numărului 

cererilor aprobate poate fi explicată cu creşterea suspiciunii faţă de evrei în anumite 

perioade – cauzată de tendinţele mai accentuate de convertire în urma emiterii unor noi 

legi şi dispoziţii antisemite.  

În ambele părţi ale episcopiei convertirea evreilor era tratată cu maximă 

seriozitate şi cu o respectare strictă a dispoziţiilor episcopului Márton Áron. Exceptarea 

de sub condiţiile prevăzute în dispoziţia nr. 376/1939 erau foarte rare şi au survenit numai 

în cazuri foarte bine argumentate de către preoţi. 

Recomandarea preotului local care prezintă cererea evreilor a avut un rol aproape 

decisiv în aprobarea convertirii: dacă acesta considera că evreul este pregătit pentru 

acceptarea tainei botezului, episcopul sau vicarul, în majoritatea cazurilor, accepta 

cererea.  

În cercetarea noastră am urmărit şi rezultatele atitudinii unor personalităţi 

exponenţiale ale Bisericii Catolice: episcopii Márton Áron şi Apor Vilmos,  Slachta 

Margit, Maica Superioară a ordinului „Surorile Sociale, şi Ráduly István, preotul din 

Bezidu Nou. 

 „Drept printre popoarele lumii”, episcopul Márton Áron a demonstrat prin 

exemplul propriu că principiul de bază al Bisericii Catolice, potrivit căruia toţi oamenii 
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sunt egali în faţa lui Dumnezeu şi trebuie trataţi ca atare nu este doar parte a încercării 

Bisericii de a strânge cât mai mulţi credincioşi. 

Exemplul lui de curaj, faptul că a îndrăznit să vorbească atunci când nimeni nu a 

vrut să-şi ridice vocea în interesul evreilor şi când această îndrăzneală putea să-i coste 

viaţa, a devenit cunoscut în toată lumea. Prin discursul său vestit din ziua de 18 mai 1944, 

din biserica Sfântul Mihail din Cluj, a arătat lumii întregi că Biserica Catolică ar trebui să 

ia atitudine împotriva deportărilor evreilor. Trimiţând scrisorile sale către Sztójay Döme, 

primului ministru al Ungariei, şi Jaross Andor, ministrul de Interne şi organizatorul 

deportării evreilor din Ungaria, în care revendica încetarea deportărilor, el şi-a pus viaţa 

în pericol, deoarece ştim că toţi cei care au intervenit deschis în interesul evreilor erau 

posibile ţinte ale naziştilor.  

 Ceea ce însă nu este cunoscut despre Márton Áron este faptul că în numeroase 

situaţii a încercat să intervină şi în interesul evreilor transilvăneni, rămaşi de cealaltă 

parte a hotarului de la Belvedere. În special a avut grijă de evreii convertiţi, care prin 

legislaţia antievreiască din România au fost consideraţi evrei şi trataţi ca atare. Aceste 

persoane din dioceza lui, dintre care foarte mulţi s-au convertit de mai mult de un 

deceniu, caută sprijinul episcopului pentru a nu fi ghetoizaţi sau deportaţi.  

 Problemele cu care se confruntau evreii convertiţi – despre care ne relatează 

scrisorile găsite în arhiva Arhiepiscopiei de Alba Iulia – pot fi clasificate în trei grupe: 

probleme economice, probleme sociale şi problema religioasă, cea a convertirii. În 

primele două probleme, episcopul nu avea nicio influenţă – neputând face nimic în 

privinţa pierderii locurilor de muncă şi a averilor sau în privinţa purtării semnelor 

distinctive şi trecerea evreilor convertiţi sub autoritatea comunităţilor evreieşti. În 

problema religioasă însă – unde şi el avea competenţă – porneşte o adevărată luptă pentru 

a putea obţine revocarea ordinului care interzicea botezarea evreilor. În această luptă el a 

mobilizat Arhiepiscopia Romano-Catolică din Bucureşti, în frunte cu Alexandru Cisar, 

Nunţiul Apostolic, şi chiar pe Sfântul Părinte din Roma, pentru a interveni în interesul nu 

numai al celor care au trimis scrisorile, dar în al tuturor evreilor convertiţi din România. 

Márton Áron a acordat atenţie fiecărei scrisori, încercând să găsească posibilităţi 

de rezolvare a cazurilor şi când aşa ceva nu exista, trimitea scrisoarea mai departe către 

Nunţiatura Apostolică din Bucureşti sau direct Sfântului Părinte din Roma.  
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Nunţiile apostolice din Budapesta şi de la Bucureşti au avut un rol important în 

protejarea evreilor convertiţi. Legislaţiile diferite a celor două ţări la care cele două părţi 

ale Diecezei împărţite aparţineau au definit şi modul în care reprezentanţii procedeau: în 

timp ce Andrea Cassulo s-a mulţumit cu intervenţii  la Ministerul Afacerilor Străine şi 

Ministerul Cultelor şi Artelor pentru apărarea intereselor Bisericii şi a evreilor convertiţi 

– înregistrând şi succese considerabile – nunţiul apostolic de la Budapesta, Angelo Rotta 

trebuia să se implice în mod direct în salvarea evreilor. Deşi iniţial el considera că 

menirea Bisericii este ocrotirea credincioşilor săi, mai târziu şi-a dat seama că trebuie să 

ia parte personal în salvarea evreilor, eliberând sute de certificate de botez pentru salvarea 

în ultim moment al evreilor din marşurile morţii.  

Analizând în parte atitudinea reprezentanţilor clerului catolic de la cel mai înalt 

nivel până la simpli preoţi de la ţară, observăm că  majoritatea lor încerca ajutarea 

evreilor sau măcar a convertiţilor catolici. Găsim astfel de exemple personale începând cu 

discursul episcopului Márton Áron din 18 mai 1944, în care denunţa deportarea evreilor 

şi solicita în mod deschis oprirea lor, continuând cu intervenţia reuşită a lui Slachta 

Margit pentru oprirea deportărilor din 1941, până la scoaterea din ghetoul de la Târgu-

Mureş a 66 de persoane sabatariene de către preotul din Bezidu-Nou, Ráduly István.  

Salvarea sabatarienilor secui de către Ráduly István – se pare – a fost de asemenea 

o acţiune privată a preotului, care însă nu putea fi îndeplinită fără bunăvoinţa secretarului 

ministerial Degré Alajos, care a emis primele certificate de neevreitate pe baza legii 

1941. 

Deşi încercarea lui Slachta Margit de a orpi deportările din 1940 a evreilor din 

Miercurea-Ciuc la Kőrösmező nu s-a soldat cu reuşită, ea a intervenit ori de câte ori era 

necesar în interesul evreilor deportaţi şi insistenţa ei până la urmă şi-a atins scopul: 

deportările din 1941 la Kameneţ-Podolsk au fost oprite la intervenţia ei promptă. Ea a 

reuşit acest fapt atunci când principele primat al Ungariei, Serédi Jusztinián, a renunţat. 

În timpul ocupaţiei germane a Ungariei Slachta Margit a avut un rol foarte important şi în 

adăpostirea şi apărarea refugiaţilor evrei în cincsprezece oraşe, folosindu-se de relaţiile 

sale cu Nunţiul Apostolic Angelo Rotta cât şi cu Raoul Wallenberg şi alţi reprezentanţi ai 

statelor neutre. Numărul final al adăpostiţilor este de circa o mie de oameni, dintre care 
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numai doisprezece au fost prinşi pe tot cursul războiului. Existau oameni, care erau scoşi 

de către ea din ghetourile din ţară sau chiar din vagoanele de marfă.  

Exemplele negative, în care preoţii catolici instigau împotriva evreilor sau au 

refuzat ajutarea lor, deşi există, am găsit foarte puţine la număr. Din păcate însă, 

exemplele pozitive personale nu puteau contrabalansa implicarea clerului catolic în 

acceptarea legislaţiei antisemite şi nici pasivitatea ce a caracterizat conducerea de la cel 

mai înalt nivel al Bisericii catolice maghiare. În opoziţie cu activitatea nunţiilor 

apostolice, cardinalul Serédi Jusztinián nu a reuşit să aibă rezultate în apărarea evreilor şi 

a convertiţilor catolici.  

Comparând însă cu situaţia evreilor convertiţi la alte religii decât cea catolică, 

trebuie să conchidem, că statutul de convertit catolic oferea o oarecare protecţie evreilor, 

iar intervenţiile stăruitoare ale Nunţiilor au dus la salvarea a multor evrei – convertiţi şi 

de religie israelită deopotrivă. Cu toate că aceste demersuri erau de fapt aproape în 

totalitate acţiunile private ale unor persoanalităţi exponenţiale ale Bisericii catolice, 

statutul lor, cât şi prestigiul Vaticanului – al cărui reprezentanţi erau, de fapt, – a ajutat în 

apărarea intereselor evreilor convertiţi în ambele tări. Statutul de „convertit catolic” pe 

teritoriul României, deşi a stârnit suspiciuni, a oferit evreilor catolici o relativă siguranţă 

şi de multe ori scutire de sub incidenţa legilor antisemite.  

Ca un ultim reper în demersul nostru sperăm că, deşi tema cercetată constituie 

numai o secţiune a subiectului, prin cercetarea noastră vom contribui la formarea unei 

imagini mult mai nuanţate a atitudinii Bisericii catolice faţă de evrei în perioada 

Holocaustului. Celelalte aspecte ale acestei probleme vor constitui tema unor cercetări 

ulterioare. 
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