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ANTECEDENTE
În primăvara anului 2008, tatăl nostu, pictorul clujean Abodi Nagy Béla 1, la o vârstă foarte
înaintată și sanătăte precară, s-a mutat la noi, la Budapesta. S-a stins din viață la 95 de ani, în casa
noastră. Acum își duce somnul de veci, alături de soția sa, Teutsch Éva Klára, în cimitirul Házsongárd
din Cluj.

Cluj, Cimitirul Házsongárd, mormântul lui Abodi

Dosarele de urmărire (D.U.I. ) preluate

În ianuarie 2013, ne-am adresat organului administrativ independent, Consiliul Național
pentru Studierea Arhivelor Securității, cu sediul în București, pentru a ne elibera întregul material
aflat în Arhivele Securității (regimul dictatorial român, securitatea politică) referitor la tatăl meu,
Abodi Nagy Béla, pictor, profesor universitar, persoană publică maghiară din Ardeal. 2
Ca urmare a controlului arhivelor, preluării și prelucrării, în 11 iulie 2013, C.N.S.A.S., ne-a
semnalat identificarea dosarului de urmărire (D.U.I.) al tatălui meu. În final, materialul pregătit
predării, conține documente referitoare, la Abodi Nagy Béla, în jur de 3000 de pagini, 8 volume. 3 Am
preluat această grea povară, în februarie 2014, la sediul C.N.S.A.S. București.
De la sine înțeles, am cerut și deconspirarea numelor adevărate ale tuturor informatorilor,
"surselor" 4, care după 41 ani, perioada cuprinsă între 1948-1989, au răsărit din stiva de documente,
acoperiți "strict secret" de nume conspirative. În cele 8 volume ale tatălui meu, pâna acum am găsit
în jur de 160 de turnători, informatori. Semnalăm, că și fără ajutorul autorităților române, am putut
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(http://www.abodi.hu/; http://www.abodi.org/; https://hu.wikipedia.org/wiki/Abodi_Nagy_B%C3%A9la;
https://en.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9la_Nagy_Abodi;
https://www.facebook.com/pages/Abodi-Nagy-B%C3%A9la/260009680710734)
2
În același timp, am cerut eliberarea documentelor Securității în legătură cu persoana mea (până în 1988, am trăit în
România, în orașul meu natal, Cluj). O parte al materialului meu de asemenea a fost găsit: 2 volume de "Dosar de urmărire
și informare" (D.U.I.) + 1 volum de materiale de la departamentul Securității, pașaporte.
3
Materialul predat de C.N.S.A.S., privitor la Abodi Nagy Bélá, este în mod vizibil foarte incomplet. Continuitatea și
conexitatea cronologică și logică este întreruptă, problemele, evenimentele, persoanele care au jucat un rol important în
viața lui Abodi sunt fără urmă.
4
În terminologia Securității, surse ("sursă"=forrás) numește informatorii.
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deconspira cu ușurință majoritatea delatorilor. 5 Până în 1988, trăind în Cluj, am cunoscut bine viața
culturală română și în mod special viața culturală a minorităților clujene, precum și cea a
majoritarilor, personajele învățământului general și superior artistic. Cu tatăl nostru am fost în relații
de încredere, deci din datele rapoartelor, din contextul trădător, a personalității turnătorilor, a
scrisului de mâna, am dedus ușor.
La cererea aparte, C.N.S.A.S., mai devreme, în grup sau unul cîte unul, picurând, a început să
deconspire, adevărata indentitate "civilă" a informatorilor, dirijați spre Abodi. Până în ziua de azi, au
deconspirat abea o duzină de pseudonime.

Coperțile dosarelor D.U.I. ale lui Abodi preluate de la C.N.S.A.S. în 2014.

Atelierul lui Abodi de pe str. Deák Ferenc 34.

În paginile următoare, pe baza documentelor Securității, puse la dispoziția noastră, încercăm
cu cea mai mare obiectivitate posibilă, să conturăm portretul autentic a lui Abodi. Acele trasături
caracteristice, faptele și intransigența principiilor declarate din care cauză, a fost atât de urât de
organele de Securitate, considerat periculos față de superstițioasa credință oarbă a ignoranței, a
neștiinței și fricii viscerale, conștiința puterii concepută în ură, din care cauză statul-partid, folosind
întreg arsenalul organelor de Securitate de implementare (organizațiile violenței, agențiile terorii
politice și serviciile secrete au vrut prin orice mijloc nimicirea, compromitarea, discreditarea, izolarea
și înfricoșarea lui Abodi).

PĂCATUL CARDINAL A LUI ABODI: SIMPLU, MAGHIAR

Pentru Abodi, identitatea sa națională maghiară, ardelenească maghiară a fost atât de
puternică cât poate fii de natural, înnăscut și uman. Deoarece, fapt dovedit, fără tăgadă,
maghiarimea din Ardeal este amenințată nu numai în indentitatea sa, ci și în simpla sa existență
fizică, cu scopul suprem al strategiei "statului unitar" de 100 de ani, de nimicire finală a moștenirii, a
valorilor, chiar mai mult, de ștergerea tuturor urmelor (cu eficiență uimitoare s-a executat în cazul
sașilor 6 și șvabilor din Ardeal, apoi a evreilor din România anilor '70), unica reacție normală, biologic
5

Până în 1988, am trăit în Cluj, orașul meu natal, am cunoascut viața culturală din România și în mod excepțional cea a
minorității și a majoritarilor din Cluj, actorii scenei artelor, ai învățământului secundar și superior precum, chiar pe aceștia.
Din cronologia delațiunilor, al contextului trădător, chiar și personalitatea și scrisul de mână al delatorilor sau din sursele
autentice pe care le dispun - jurnalele și agendele tatălui meu, am dedus cu ușurință.
6
În perioada 1950-1982, numărul sașilor expatriați a fost de 130 151de persoane. În 1989 mai existau 95 000 de sași (în
1910, 40% din populație). În perioada dintre anii 1991-1992 încă 75 000 de persoane au emigrat. Conform datelor
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sănătoasă și de autoapărare intelectuală, a fost comportamentul defensiv, întărirea crezului. Acestă
reacție este firească și în problemele de identitate de mai puțină importanță vitală. Cu cât mai
marcante sunt caracterul individului (și al comunitații) și identitatea, cu cât mai adânci și rezistente
sunt rădăcinile, cu atât mai puternică este și rezistența. În mod special, dacă este forțată spre
distorsiune nefirească, la auto-distrugere.
Identitatea lui Abodi a fost sigură, stabilă și adânc înrădăcinată, deci conștiința maghiară și
ardelenească erau sănătoase. În mod firesc și sigur de sine, a trăit aceasta, precum umanismul,
sexul, religia sau chiar europeanismul său. Aceasta nu a fost niciodată îndreptată împotriva altor
națiuni, în special al românilor. În mod excelent, și-a cunoscut poporul și trecutul Transilvaniei. În
mod exemplar a cunoscut și cultura, istoria română, tradițiile populare românești, precum și spiritul
național romănesc. Chiar de aceea, acordând onoarea cuvenită, în același fel a așteptat cinstire.
Privitor la performanțele spirituale, a fost complet imparțial, recunoscând fără discriminare talentele
deosebite, le-a iubit, le-a respectat și le-a susținut. Chiar din construcția conspirației viclene a
Securității, reiese dovada evidentă a relațiilor de încredere, a respectului reciproc bazate pe prietenia
strâns întreținută de către Abodi cu numeroși excelenți colegi de breaslă, români. 7 De asemenea, din
discuțiile interceptate și înregistrate se poate arăta în mod clar, chiar și în cazul purtătorilor de
campanie neobosită împotriva lui, că a știut să distingă calitatea creativă, talentul acestora de lipsa
totală de caracter. În Abodi, nu era nici o urmă de șovinism. Fapt știut că soția lui Abodi, era de
origine germană, soții a doi dintre copiii săi, erau de altă naționalitate. 8 Cu toate acestea, despre
soarta Ardealului, a gândit ca oricare maghiar rațional (sau român civilizat și uman). A condamnat și
respins dictatura de felul ceaușist, primitivă, șovină, împreună cu toate manifestările sale patologice.

ABODI, PROFESOR ȘI CONDUCĂTOR UNIVERSITAR

Abodi a luptat cu motiv și pe bună dreptate, făcând uz de renumele său de artist, de
autoritatea, de funcția de profesor universitar, șef de catedră, șef de secție, sau chiar de relațiile sale,
în favoarea instituționării bilingvismului în Ardeal. Înainte de toate, a luptat în cadrul Institutului de
Artă din Cluj, pentru respectarea statutului special bilingv încă de la înființarea 9 acestuia,
pentru componența națională proporțională a cadrelor didactice, precum a studenților, decenii de-a
rândul. În mod asemănător, a luat poziție hotărâtă împotriva marginalizării creatorilor maghiari în
viața culturală a României și a centrului artistic clujean. Nejustificată, oare din motiv "separatist",
șovin, iredent a fost această luptă? Nicidecum! Astăzi, au câștigat deschis, triumfător, discriminatorii,
eliminatorii crudei puteri, executanții implementării statului național. Practic, s-a eliminat
episcopiei evanghelice săsești din Sibiu, în anul 2003 numărul sașilor a scăzut la 14 770 de persoane.(Wikipedia) În timpul lui
Ceaușescu, 225 000 de germani din Romania, au emigrat în R.F. Germania, pentru a căror libertate statul german a plătit
cota pe cap-au reamintit posturile de radio germane. (Http://hvg.hu/vilag/20130428_Nemetek_Romania_kivandorlas)
7
Din materialul Securității este clar vizibil: Abodi a întreținut relații de prietenie cu Petru Feier, Ciupe Aurel, Corneliu Baba
etc. excelenți artiști români. Și-a iubit maestrul bucureștean, Camil Ressu, vezi mărturisirile sale din monografia Abodi Nagy
Béla, scrisă de Bajor Andor sau din filmul portret "Lumina viitorului" regizat de Szakács Sára.
8
Ginerele său, pictorul grec Papadoupoulos Andonis, nora sa Nagy Stoica Georgeta, artist plastic, româncă
9
Anexe: Abodi Nagy Béla: Învățământul Maghiar Universitar Artistic din România (informare scurtă), Cluj, 1997-anexe cu
manuscris digitalizat, MEMORIU pe tema Învățământul Maghiar Universitar Artistic (Documentul formulat de Abodi, semnat
de 17 profesori, în denunțurile și analizele Securității, apare în mod repetat. Picant este rolul schizoid al lui "Maier", acesta
fiind unul dintre semnatari.)
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Colectivul profesoral al Institutului de Arte Plastice și Decorative, Cluj (1952-1953)

bilingvismul, nu numai în învățământul universitar artistic clujean. Cadrele didactice maghiare se pot
căuta cu lupa 10. Se cunosc, toate manevrele agresive, șovine, eliminatorii, după 1990, din toate
celelalte universități ardelenești. 11
În mod firesc, Abodi vorbea cu studenții maghiari în limba maghiară. Descrierea tematicii,
evaluarea comună, analiza le făcea în limba româna. Studenților români, în limba maternă a acestora,
iar studenților maghiari făcea corectura în maghiară, stârnind suspiciune, mai ales în rândul tinerilor
veniți din Regat. Pe această fobie atavistică, a întărit, a șoptit, propraganda ipocrită, Securitatea. 12
Fapt dovedit, printre studenți, în fiecare an, la fiecare secție, în fiecare clasă, grupă, erau în număr
mare, informatori voluntari și forțați, în același timp, provocatori, care cu mai mic sau mai mare zel
șopteau calomniile dinainte fabricate. Esența "legendei" 13create și ținută în viață de către Securitate,
a fost, că Abodi, maghiar neânduplecat, naționalist și iredent, disprețuiește profund tradițiile artei
românești naționale, "studenților români le impune tradițiile naționaliste ale artei budapestene", mai
mult chiar și în reprezentarea figurii umane, validează "tipul și caracterul fizionomic maghiar". În
dauna studenților români, face excepții cu studenții maghiari, cvasi, îi promovează. În același timp,
sabotează directivele artei de partid, sprijină aspirațiile cu predilecție formaliste, abstracte ale
vestului reacționar. În realitate, Abodi a iubit, a sprijinit, a apărat studenții talentați, cinstiți
și muncitori, indiferent de naționalitate. Într-adevăr, "nu s-a împrietenit", nu a fraternizat cu
studenții, păstrând formele tradiționale ale relației profesor-elev, ceea ce tinerii, deseori au presupus
a fii rigiditate. Abodi, datorită felului său de a fi, nu a căutat popularitate ieftină, astfel încât, în scopul
10

http://www.uad.ro/web/ro/Colegiul_profesoral/
http://erdely.ma/dokumentum.php?id=101233 vagy: http://bolyai.eu/ervek.php?m=3
12
Permanenta obsesie a Securității din materialul de opt volume.
13
În jargonul de specialitate al Securității, "Legenda", constituie unul din instrumenele de dezinformare: ficțiune, măsură sau
pretext în acțiunea operativă.
11
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protejării studenților, bătăliile administrative nu le-a divulgat
niciodată, beneficiarilor. Linia rapoartelor Securității și delațiunile, demonstrează modul în care a
împiedicat, a prevenit sancțiunile, retrogradările, eforturile de exmatriculare, cum a apărat cu "zece
ghiare" pe tinerii aflați în pericol. Serviciul a reluat metodele obișnuite de compromitare
și izolare: difuzarea minciunilor prin colaboratorii implantați, sistematic a coordonat și
instigat împotriva lui Abodi, studențimea și colegii profesori. 14

Denunțurile câtorva studenți recrutați de către Securitate și notele ofițerilor de legătură

Abodi a fost un om curajos. Curajul lui s-a fondat nu numai pe propria stare de suflet ci
ca trăsătură de caracter, se baza pe cunoștiințele și viziunea sa despre lume. Curajos și sincer, s-a
zbătut pentru adevăr, a formulat și a declarat public ceea ce gândea. A scris și a transmis observațiile,
sugestiile, reclamațiile și criticile sale, factorilor de decizie. În luptele sale a căutat susținători. Deseori
s-a adresat presei, publicului și chiar în cele mai ostile medii, a luat cuvântul. Nu a evadat în fața
conflictelor. Oare ce au simțit atunci, șamșarii cu conștiința anonimă prinși în flagrant
delict, lașii, infidelii, capitulații și trădătorii voluntari? Oare ce au simțit fanaticii religiei urii? Ura și
ostilitatea tâșnită visceral. Adevărat, mulți nu l-au iubit, fapt pe care, Securitatiea și-a fondat
strategia. 15 Curajul lui Abodi, puternicul simț al dreptății, caracterul mândru secuiesc și superioritatea
intelectuală a iritat pe mulți. În denunțurile lor, informatorii , deseori l-au caracterizat ca fiind
îngânfat, arogant. În polemici desigur, de multe ori direct, nerăbdător sau pe față disprețuitor,
folosind un ton sarcastic, vitriolic. Incapabil să-și reprime sentimentul de dispreț față de cei lipsiți de
caracter, ce împingeau comunitatea, națiunea spre pierzanie. În acest caz, Abodi, disciplinat
în modul de viață, în munca și vocația sa, vehement, cu mânie, împrăștia fulgere. Pe de altă parte, l14

Cunoaștem mai multe cazuri ilustrative, false când patru decenii de înșelăciune încă mai pot influența. Unii sunt în
continuare, convinși de fobia Abodi. Amuzant este cazul pictorului K.D., care trăiește în credința greșită că Abodi l-a urât,
chiar mai mult că l-a împiedicat în cariera sa. Dimpotrivă, Abodi, l-a apreciat, stimat și l-a apărat! Despre aceast fapt,
trădează unul dintre raporte și de asemenea, denunțul. Eu însumi, uimit m-am confruntat cu bizarele efecte ulterioare ale
muncii Securității, întâlnindu-mă cu studenții tatălui meu.
15
În dosarul D.U.I. al lui Abodi, în mod consecvent sunt vizibile clișeele luptei neâncetate între "rău" și "bine". Da,
întotdeauna măreția declanșează aceeași reacție de ură din cei josnici.
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au marcat bunele maniere, tradiționale, cavalerismul, amabilitatea, spiritul de sacrificiu și de
ajutor, sentimentul de compasiune față de năpăstuiți. Talentul, l-a impresionat întotdeauna și astfel
imprudent, uita că excelența creativă nu se asociază, întotdeauna cu un caracter remarcabil.
Procesele verbale, rapoartele

Rapoarte ale tinerilor delatori, despre intervențiile lui Abodi pt. apărarea studenților persecutați: cazurile "Plasticienii" și
14
"Kuti D." .

Securității, atestă că întotdeauna, chiar și în cele mai riscante vremuri și-a apărat colegii,
studenții atacați, aflați în primejdie, încercând să-i protejeze de represaliile politice. 16 În munca de
creație, în activitatea educațională de formare profesională, Abodi a pretins conștiență
în îndeplinirea disciplinată, hărnicie și profesionalism. A fost un instructor sever și
lider exigent. A așteptat punctualitate, comportament echitabil, de încredere, ordine și disciplină în
viața instituției. Leneșii, ușuraticii, lipsiți de respect față de profesie, studenți
sau subordonați, desigur colegi, au văzut în el, un dușman de moarte, un supraveghetor de sclavi. Ei
bine, dintre canaliile cele mai netalentate, își recrutau organele de Securitate, cei mai vioi, cei mai
detestabili delatori. 17
ACTIVITATEA PUBLICĂ A LUI ABODI. UNIUNEA ARTIȘTILOR PLASTICI ȘI PRESA
În timp ce în virtutea credinței sale, Abodi, declara, că Creatorul își iubește toți copiii în mod
egal, în privința evaluării cunoștiințelor și a talentului de valoare, a fost "elitist". Sub nici o formă nu a
suportat ignoranța, diletantismul izvorât din neștiință și prostie, în special formele agresive
16

Vezi rapoartele, denunțurile despre atitudinea lui Abodi, în 1956. Cazul studenților condamnați. Vezi cazul studenților
maghiari hărțuiți, exmatriculați în perioada 1981-85.
17
Tinerele speranțe: atenționații disciplinar, critizații, "desclasificații", ofensații sau invidioșii pe colegii mai talentați, s-au
prins ușor, în cârlig. Psihologia Securității este simplă și eficientă.
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de manifestare ale acestora. În timp ce era un adept al pluralismului social, nu a crezut în
relativitatea valorilor, a știut că în valorile culturale, în creația intelectuală, în sfera performanțelor
domnește o ordine ierarhică. Declara, că numai inteligența și sinceritatea, asociate cu competența
la un nivel ridicat de educație și practică profesională, ar arăta drumul în acest labirint complex. Era
conștient de starea mizerabilă în care se află lumea artei, a gustului oficial-public, de determinația cu
rădăcini social-istorice și politice din Europa de Est, din România și Ardeal, iar în cadrul acesteia, arta
maghiară ardeleană. Izolarea, represiunea provocând de cele mai multe ori interiorizare și
provincialism. Cu toate acestea, era profund convins că în ciuda lanțurilor grele, a limitării artificiale,
geniul ardelenesc a dat și va mai da naștere la multe opere universale. 18 Evident, într-o astfel
de eră, în condițiile date în Ardeal, nu s-ar fii putut forma o critică de artă profesională, credibilă,
analitică, care să arate drumuri. În deceniile vitrege, nu a existat o specializare la nivel universitar, de
formare profesională în domeniul istoriei artelor și al criticii de artă. În maghiară și mai
puțin. Cu câteva excepții, în presa de cultură, locală, coloanele criticii de artă erau dominate de
amatorismul subiectiv al autocandidaților, a profesorilor de istorie și a poeților autodidacți sau chiar
dirijați tendențios. Într-adevăr, Abodi, a ofensat pe mulți, călcându-le în picioare, stima de sine a
experților fără dubii, fără îndoieli. De remarcat este faptul, că nu în chestiunile referitoare la propria
sa persoană a aruncat fulgere, ci în interesul excelenților colegi de breaslă. Așa cum reiese din
procesele verbale ale Securității, din delațiunile informatorilor și ale denunțătorilor voluntari,
dovedesc fără tăgadă, că presa română și în cadrul acesteia, presa culturală maghiară era plină de
agenți acoperiți, denunțători de specialitate, indivizi lași și fără caracter, trădători obsedați. 19

"Ioachim Udriște", ziarist sârguincios.

18

De exemplu Nagy István, Szolnay Sándor, etc.
Cauzele supărărilor, încă vii, le găsim în dosare. Cum și-au luat revansa criticii de artă maghiari, loviți în respectul de sine?
Arma răzbunării era la îndemână: Sabia Securității!

19
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Materialul Securității, demonstrează în mod grafic, campania fascistoidă, josnică, dusă de- a
lungul a patru decenii de către Partid și organizațiile sale teroriste, împotriva artei libere, a
autoexprimării artistice și a oricărei sincere manifestări. În special, în scopul de a nimici artiștii
minoritari mai importanți. Oricare artist care s-a manifestat ca maghiar, în mod inerent a fost tratat
ca element reacționar, iredent, criminal politic care își îndrepta mașinațiile împotriva unității
României, împotriva siguranței statului. "Izolare, compromitare ca persoană, discreditare ca
artist, ațâțarea împotriva celuilalt!" - a fost ordinul. Viața artei profesionale (și a luptei pentru
existență) se desfășura în cadrul Uniunii Artiștilor Plastici și al Fondului Plastic. Organizațiille teroarei
de Partid, autoritățile și serviciile au vrut să o țină sub un control total, prin munca migăloasă de
influențare, înfricoșare, șantajare, corupere, defăimare prin diversiune, eliminare, a informatorilor și
a armatei de agenți. 20

Mulți din cadrul Uniunii Artiștilor Plastici (UAP) Cluj, au raportat permanent Securității.

Lupta lui Abodi cu Uniunea s-a îndreptat spre următoarele:
1. Păstrarea autonomiei organizației precum și a recunoașterii competenței profesionale.
2. Funcționare bazată pe valore. Înlăturarea influenței puterii din exterior și a "conducerii
manuale".
3. Morală sănătoasă și funcționare economică imaculată.
4. Bilingvismul! Respectul față de artiștii maghiari și de alte naționalități, tratarea fără
discriminare, bazată pe valoarea acestora (echitate în posibilitățile de expoziții, a achizițiilor, a
posibilităților de călătorie, a comenzilor, asigurarea proporțională a locurilor în conducere și
comisii, publicațiile organizației să apară în două sau mai multe limbi, respectarea topicii,
ortografiei corecte în scrierea numelelor minoritarilor).

20

Studiind dosarele lui Abodi, chiar ne apare, iluzia optică că o parte a artiștilor plastici clujeni urmăreau pe aceeia, aceeia
pe aceștia și harnici, cu toții își mâzgăleau denunțurile.
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În această luptă, aliații lui Abodi au fost în mod egal, atât colegi vârstnici cât și colegi tineri,
maghiari precum și români. 21 Încercările lor, toate manifestările, sunt respinse visceral de către
serviciile secrete, organele de partid, de grupuri obscure, șovine, manifestări privite ca fiind un
complot al iredentismului maghiar, o conspirație hortistă la adresa primatului și superiorității de
necontestat a culturii și ale tradițiilor românești. Dirijată de Securitate, diversiunea și-a atins scopul și
imediat a pornit concertul sălbatic de autodistrugere a grupărilor române rivale, care continuă pâna
și în zilele noastre, membrii maghiari duși în eroare cu succes, dezbinați și apoi marginalizați. De la
începutul anilor optzeci, Abodi, abia mai expune. Cu toate acestea, lucrările
pictate în această perioadă, sunt cele mai distilate artistic și profesiune de credință umană, în același
timp de o impresionantă expresivitate și șocantă sinceritate, mărturii ale epocii, ale patriei,
ale destinelor umane. Se retrage în atelier, pictează, pe puțini îi îngăduie în apropierea sa. Agenții și
pe mai departe, continuă intensiv, să tragă cu urechea, să asculte zornăitul, zgomotele creației.

1974: Ideea păcătoasă a refondării unei asociații sau bresle profesionale independente.

(Ca urmare a schimbărilor din România, în 1994, Abodi cu colegii 22 - membrii dinaintea lui
1945 - a reorganizat și a relansat Breasla Barabás Miklós, la Cluj, fiind ales președinte de onoare. Dar
povestea sumbră continuă! Astăzi, Breasla Barabás Miklós, acum în cadru "democratic", mahinatorii
conspiratori, instruiți înainte de '89 și geniile rănite suflă alizeele veninoase. Înmormântarea
21

Aurel Ciupe, Miklóssy Gábor, Petru Feier, Cs. Erdős Tibor, Kós András, Kovács Zoltán, Nagy Imre, Tóth László, Andrásy
Zoltán, Vetró Artúr și alții. În "lumea artei" clujene dezbinată multiplu, dispersată au găsit un teren fertil, calomniile
Securității, i-a spionat ca grup de interes.
22
Kós András și Andrásy Zoltán. Documentele de reorganizare au fost formulate de Abodi. Posed manuscrisele lui. Rămas
fără moștenitori, Andrásy Zoltán, lasă locuința sa, breslei BMC. Contractul de schimb, încheiat cu Biserica Reformată din Cluj
a asigurat breslei, sediul actual.
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lui Abodi, în Cluj, practic, Breasla o boicotează, condoleanțe nu prezintă. Doi artiști români au
rostit cuvinte de rămas bun. 23 De ce?)

Abodi: Catastrofă, 1988, ulei pe lemn, 80x100 cm

Abodi: Încotro?, 1991, ulei pe pânză, 66x92,2 cm

PICTORUL, ABODI

Ce portret de artist se desprinde din materialele Securității? Din rapoartele denuțătorilor, din
delațiuni, din procesele verbale de interogatorii, conform materialului Securității, ale rezumatelor
globale, Abodi este o persoană deosebit de educată, de o înaltă cultură, un important artist și cadru
universitar, în fond formalist, urmând un drum ostil față de arta socialistă, față de directivele de
Partid. Persoană extrem de inteligentă, viclean și prudent, care prin lucrările lui adesea a înșelat cu
succes pe "tovarășii de la centru", aparent lăsând impresia că în artă urmeză acum linia corectă și a
respins ambițiile originale, destructive dinainte de '45, astfel încât fără precedent, a câștigat de două
ori, cea mai mare onoare de stat, Premiul de Stat.

Abodi Nagy Béla: Critica, 1954, ulei pe pânză, 100x150 cm Abodi Nagy Béla: Arestarea lui Fónagy, 1953, ulei pe pânză,
140x170 cm, Muzeul de Artă, București

23

Ioan Horvath Bugnariu, grafician, președintele Uniunii Artiștilor Plastici din Cluj, profesor universitar și pictorul Teodor
Botiș, profesor universitar, foști colegi.
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Abodi cu fiecare succes național, cu lucrările sale, în realitate a înșelat "Partidul și guvernul
nostru" eludând vigilența oficială! - susțin rapoartele interne, strict secrete. Abodi, cu prima ocazie a
primit titlul de "Laureat al Premiului de Stat" în 1953, pentru lucrarea intitulată "Arestarea lui
Fónagy" (Compoziția, de dimensiuni mari, descrie scena dramatică, din 1923: polițiștii secreți ai
Siguranței, pătrund în camera abea luminată - clar-obscur - unde s-a ascuns Fónagy
János 24). Serviciul Secret și de asemenea, publicul de artă românească, știau
că această pictură nu reprezenta arestarea lui Fónagy, ci arestarea fratelui său, dr. Nagy
Géza. 25 Potrivit acuzațiilor, a doua oară a fost laureat în 1954 pentru compoziția "Critica", pictura prin
care Abodi, neagă în esență, legitimitatea criticii ideologice și a atenționării de partid, solidarizânduse, arătând simpatie față de cei criticați, rătăciți ideologic. Mai departe, rapoartele poliției politice
bazate pe "analiza expertă" a informatorilor, a zvonurilor, declară că în lucrarea pictată în timpul
zilelor "contrarevoluției" maghiare din 1956, intitulată "Citind gazeta", reprezentând trei cititori de
ziare, rezemând zidul, sunt "elementele contrarevoluționare" locale, răsfoind o publicație
tipografică, neidentificabilă, în așteptarea semnalului secret, gata să se năpustească. Următoarea
compoziție acuzată și denunțată, pictată în 1957, "La tribunal" este, după concluziile
serviciilor secrete, procesul studenților Institutului de Artă din Cluj, organizatori de activități
subversive "antistatale și anticomuniste" în timpul "contrarevoluției" maghiare din 1956, arestați
și condamnați în Cluj - proces spectacol 26 - sub influența căruia, profund zguduit, a pictat-o.

Abodi: Procesul, 1957, ulei pe pânză, 67x81 cm

Abodi: Bețivii 2., 1957, ulei pe pânză, 59,7x78,7 cm

Denunțurile Securității raportează că Abodi, împreună cu pictorul Miklóssy Gábor, în mod ostentativ,
au urmărit seria de procese, au "plâns" pe față, la citirea sentinței tinerilor condamnați, iar în cadrul
universității și în public, au declarat nevinovăția acestora, încercând să-i ajute. Din nou l-au prins în
fapt delict, în 1957, în lucrarea dramatică "Refugiații", sau în lucrarea "Despărțirea", fiind vizibile
24

Fónagy János (Margitta, 1900. okt. 19. – 1929. márc. 3., Câmpina) -ziarist. A participat la luptele Sfatului Sovietic
Maghiar, după emigrația din Praga și Viena, a luat parte la mișcarea muncitorească ilegală din Arad, Satu Mare, Timișoara
și Oradea. În 1923 este angajat ziarist la revistele "Munkás" și "Új Harcos". Mai multe articole i-au apărut în "Temesvári
Hírlap" din Timișoara și în "Periszkop" din Arad. Pentru redactarea publicațiilor comuniste ilegale în 1926 a fost condamnat
la cinci ani de închisoare. În urma torturilor îndurate în închisoarea Doftana, a murit în spitalul temniței. Poliția a împiedicat
cu forța demonstrațiile de masă din timpul funeraliilor, care au avut loc la Timișoara.
25
Dr. Nagy Géza, http://hu.wikipedia.org/wiki/Nagy_Géza_(művelődésszervező);
http://adatbank.transindex.ro/html/alcim_pdf1889.pdf
26
După ședința organizată de asociația studenților din seara zilei de 23 octombrie 1956 la Institutul de Artă din Cluj,
studenții artiști: Imre Balázs, Walter Frederick și Tirnován Vid au fost arestați și apoi condamnați.
http://www.3szek.ro/load/cikk/53969/fohajtas_1956_erdelyi_martirjai_elott
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gândurile reacționare, contrarevoluționare. La fel și în 1957, în pânza expusă intitulată "Bețivii",
reprezentând figurile căzute, la temelia unui zid, în stare de delir, este în mod deschis, întruparea
absolută, a propagandei contrarevoluționare! 27 Au nimerit direct în țintă! Într-adevăr, Abodi, ca în
întreaga sa operă, și atunci căuta adevărul. În concluzie, pe o perioadă de patruzecișipatru de ani, cu
efecte care durează până în zilele noastre, personalul specializat al Securității, informatorii "artiști" și
"critici de artă", denunțători notorii, ușor de identificat, biciuiesc opera de artă a lui Abodi cu
urmatoarele calificative "profesionale":
1. Formalistă, se îndepărtează de normele și orientările ideologice, urmând curentele artei
reacționare, occidentale.
2. Specific naționalist, urmează drumul decadent al "Școlii de la Budapesta", opunându-se
vizibil tradițiilor artei românești. Dezapreciază arta românească, cosiderând-o inferioară. 28
3. Non-figurativ, abstract, "lipsit de conținut",... codificat.
4. Altădată, eforturile decorative, monumentale calificate ca linii de bază
antiromânești, șovine, naționaliste, în care figurile prezentate sunt provocativ
tipuri maghiare, costumele stilizate sunt ostentativ de natură maghiară.

5. Mai târziu, Abodi boicotează demonstrativ expozițiile oficiale, picturile sale conțin mesaje
ostile, politice și naționaliste.
Din nou, de reținut că Abodi în artă a fost deschis, receptiv. A
respins criteriile diletante, așteptările laice față de operele de artă, venite din afara ei. A considerat
importantă, tradiția locală, elementele caracteristice, cu condiția ca acestea să fie, universal
valabile. Lucrarea de artă nu este o planșă demonstrativă! De exemplu, prezența motivului național,
al viziunii asupra lumii, mărturisesc în sine, cel mult, despre ființa umană al creatorului, dar nu
despre calitatea lucrării. Tema sau subiectul operei de artă, idealurile mărețe sunt
doar accesorii subordonate și nu pot fi în exclusivitate, elemente calitative în complexul sistem de
conexiuni, unitar și autonom. În principiile declarate, Abodi era deschis, receptiv și față de limbajul
artistic, față de stilul, comportamentul creativ sau față de tendințele din artă, el însuși fiind un
căutător, un artist plin de angoase, experimental. Creația valabilă de sine stătătoare, capodopera de
artă, l-a impresionat, cinstind și iubind creatorul acesteia, indiferent de epoca, de curentul
27

Compoziția intitulată "Bețivii", pictată în 1957, are două variante. În versiunea expusă, în 1957 și care în felul de abordare
este mai sumbră, mai închisă și realistă, a provocat mare consternare, în timp ce în a doua variantă pensulația folosită și
coloritul mai energic, imprimă lucrării un aspect dramatic, expresiv.
28
Revine acuzația, de ex. nu o dată a apostrofat arta "pictorului național" Ciucurencu ca pictură "fondantă". Într-adevăr,
Abodi a preferat categoria de greutate a picturii lui Camil Ressu sau a lui Corneliu Baba.
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artistic, sex, religie, rasă sau apartenență națională. Chiar prin optica Securității și delațiunile rău
intenționate, se adeveresc atitudinea obiectivă, depășind chiar și nimicnicia omenească, față de
producțiille artiștilor români. Maestrul său bucureștean, cinstit și iubit, a fost Camil Ressu, iar printre
colegii dragi, artiști de anvergură, au fost în ceeași măsură, atât români cât și maghiari. 29

Opera literară și scrierile lui Abodi așteaptă încă, prelucrarea, publicarea, evaluarea lor. Este
cunoscut faptul, că la mijlocul anilor treizeci, liceean fiind, a debutat ca nuvelist
promițător, publicând ani de-a rândul, în revistele literare maghiare din Ardeal. După 1948, scrieri cu
conținut profesional i-au apărut, în presa din România. Informarea la zi a lui Abodi, educația de
calitate, cultura, excelentele abilități de scris, erau bine cunoscute și unanim recunoscute. Se aștepta
de la el să verniseze expoziții, să scrie și să rostească discursul funebru pentru colegii săi. 30 Strânsa
legătură a lui Abodi cu literatura nu o dovedește nimic mai bine decât imensa muncă, foarte bogată
și de succes, ca grafician și ilustrator, ilustrând și proiectând coperți de carte pentru un șir întreg de
clasici și contemporani ai literaturii, maghiare, române și universale. Întreține legături srânse și
cultivă relații de încredere cu mai mulți scriitori proeminenți ai literaturii maghiare din Ardeal,
cu profesioniști excelenți în editarea cărților.

29

În filmul, Abodi "Lumina viitorului" (film director: Szakács Sára, camera: Nemescsói Tamás, Hungarian film, documentary
film. Duna Television.28 min.) sau în monografia scrisă de Bajor Andor (Andor, Bajor (1986). Abodi Nagy Béla. Bucharest:
Kriterion) vorbește despre aceasta.
30
Însemnați colegi de breaslă au cerut sau au așteptat în mod regulat de la Abodi să le verniseze expozițiile, să publice
evaluările, analizele profesionale, calificate. Deosebit este cazul pictorului, de soartă tragică, K.T. ( 1919-1962), după
sinuciderea acestuia, colegii s-au dezis de el și din ordinul rectorului Popescu Daniel, nu s-a arborat steagul de doliu, pe
fațada Institutului, lângă mormânt au răsunat numai cuvintele mișcătoare ale lui Abodi. Și în presă, acest necrolog, a
apărut. De asemenea, Abodi a rostit cuvântul de deschidere a expoziției memoriale a lui K.T. din 1972. În dosarele
Securității, putem citi cu tristețe, "scrierea" lui K.T., "prietenul credincios" despre Abodi. (în continuare în "Note" va fii încă o
referire la Kádár Tibor, despre care Abodi până la sfirșit l-a crezut, prietenul său.)

14

Abodi: Despărțire, 1955, ulei pe pânză, 74x65 cm

Abodi: Prigonitul, 1956, ulei pe pânză

ABODI, PERSONAL

Întreaga viață antecedentă a lui Abodi, socializarea, familia, originea, religia, educația,
încercarea timpurie a aripior în public, Securitatea și liderii politici superiori, în mod inerent, le
încriminează. I se falsifică cu bună știință adevăratele date biografice, manipulându-le timp de 41 de
ani, neobosit răspândesc calomniile infernale.
Strămoșii lui Abodi erau mici nobili, secui conștienți de religie reformată, atât din
partea paternă cât și cea maternă, educați, de generații întregi preoți reformați. Tatăl său, teolog,
umblat la universitățile europene de renume, profesor universitar și istoric de teologie. 31 Dintre cei
doi frați, unul cunoscut politician al minorității, politician cultural, închis și deportat, educator hărțuit
constant în moarte.[25] Celălalt frate preot reformat, scriitor și protopop al bisericii. 32 Sora lui Abodi
din 1942, trăia în Budapesta. "Obiectivul" - cum este numit în dosarele Securității 33 - elev al
Colegiului Reformat din Cluj, ia parte la mișcarea cercetășească. Așa cum mai tîrziu la practica
"premilitară" 34, obligatorie de vară. Până în 1940, la secția de pictură a Academiei de Arte
Frumoase din București, ca student a lui Camil Ressu și în același timp, rezident al Căminului

31

http://hu.wikipedia.org/wiki/Nagy_Géza_(lelkész_1887)
http://hu.wikipedia.org/wiki/Nagy_István_egyházi_író)
33
"Obiectivul", subiectul observării, adică Abodi. Numele de cod al "Obiectivului" pentru dosarul de urmărire și informare
este "Nagel" (fost "Maler").
34
Pregătire paramilitară obligatorie organizată în România, înainte de cel de al doilea război mondial, pentru tinerii între 18
și 21 de ani = A két világháború közötti Romániában, 18-21 éves fiataloknak szervezett, kötelező paramilitáris katonai
kiképzés.
32
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Reformat Maghiar din București, fiind unul dintre organizatorii vieții bucureștene
ale studenților maghiari. 35 Ca urmare a celui de-al doilea

Arborele genealogic al familiei Abodi Nagy

Abodi Nagy Béla, împreună cu familia, 1939, Cluj

Abodi, student la Budapesta

Abodi și soția, Teutsch Éva Klára, 1940

Accord de la Viena, din 1940, își continuă studiile de pictură la Budapesta, ca student a
lui Szőnyi István, urmate de specializare. Concomitent, în cadrul SZEFHE, organizează șuvoiului de
studenți ardeleni sosiți din București, nostrificarea, echivalarea diplomelor, a

35

http://www.hargitakiado.ro/cikk.php?a=MzYy; http://hu.wikipedia.org/wiki/Koós_Ferenc_Kör
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certificatelor, echivalența materiilor. 36 În 1941, este coordinatorul a patru grupe de muncă, compuse
din studenți budapestani, care au executat cercetarea satului ardelenesc, Csíkmenaság. Ca elev a
școlii medii din Cluj, o cunoaște pe viitoarea sa soție,Teutsch Éva Klára, deasemenea, studentă la
Academia de Arte Frumoase din Budapesta. 37 În 1942 se căsătoresc și în anii 1943 și 1944 li se
nasc două fiice. În primăvara lui 1941, devine membru al Breslei Barabás Miklós, cu care expune la
Budapesta, Cluj, etc. La Budapesta, tânărul talent este remarcat și onorat cu achiziții de stat,
având succes moral și material. În 1943, este chemat în serviciul militar, ca sublocotenent în rezervă,
instruit în transmisii la Florești, iar în 1944 este trimis pe front. Rănit în luptele din zona Balatonului,
în 1945, cade în prizonierat sovietic, lângă hotarul austriac, ca sublocotenent (karpaszományos
zászlós). Datorită postului său, nu a folosit niciodată armă. Pâna în 1948, prizonier în lagărele
sovietice. Aici, sub acuzația de spionaj, NKVD-ul ("Administrația Principală pentru Securitatea
Statului), îi confiscă desenele, schițele și jurnalul vieții de zi cu zi a celor trei ani de prizonierat și dus
în fața tribunalului. Din fericire, au acceptat că acestea sunt lucrări художник 38 și scapă cu viață. În
schimb, mapa cu lucrări și instrumentele de desen, i le nimicesc. După eliberare, s-a întors la Cluj,
lucrează ca grafician al unui jurnal agricol 39, apoi director administrativ, mai târziu profesor al
Institutului Maghiar de Artă din Cluj, iar în noul Institut de Arte Plastice și Decorative "Ion
Andreescu", șef de catedră, șef de secție. Fiul său, născut în 1950, moare în circumstanțe tragice. Cea
de a treia fiică, se naște în 1951, iar fiul în 1954. Familia înstărită a soției, hărțuită și împrăștiată de
furtuna istoriei, pierzându-și bunurile. În 1950, Fondul Plastic, alochează lui Abodi, un atelier de
creație. Inițial în imobilul situat central, proprietate evreiască, naționalizat, deține apartament și
cabinet medical particular, renumitul chirurg dr. Wollheimer Emil cu soția sa, ns. Faludy Lili, ambii
fiind supraviețuitorii Holocaustului. Aceasta a fost perioada "colocatarilor" și interzicerea cabinetelor
medicale private. Abodi devine "colocatar" cu soții dr. Wollheimer. Din această relație forțată, se țese
o adevărată prietenie de familie. Securitatea considerând atelierul de creație a lui Abodi, loc de
desfășurare a conspirațiilor antistatale și antiromânești, de întâlniri secrete, de la început, efectuează
efracțiuni repetate în atelier, instalează mijloace tehnice pentru interceptarea convorbirilor. Și
după 1948, Abodi păstrează legăturile cu foștii colegiști, cu colegi din universitatea bucureșteană și
budapestană, cu camarazii din armată și prizonierat, dobândește prieteni noi. În același timp, are o
serie de inamici. Pe Abodi, îl caracterizează dragostea și loialitatea fără condiții față de soție, față
de părinți, frați și neclintire în afecțiunea față de copiii săi.

36

În multe locuri, în mod eronat, susțin că Abodi ar fi fost președintele, eventual vicepreședintele SZEFHE (Asociația
Studenților Secui). Din cunoștințele mele, prin împuternicirea guvernului, într-un birou separat, cu câțiva studenți colegi au
ajutat în administrarea echivalenței pentru studenții ardeleni. http://hu.wikipedia.org/wiki/SZEFHE
37
Studiul despre mobila, lăzile de zestre din Csíkmenaság, Ardeal, executat de Abodi, bogat ilustrat cu desene și fotografii, în
timp ce viitoarea sa soție, Teutsch Éva, studentă la pictură, a studiat cusăturile (memoriile arhitectului Zárug Lukács, din
scrierile lui Muradin Jenő: http://www.hargitakiado.ro/cikk.php? a = MzYy). În 1942, întreg materialul l-au depus în
custodie, la Muzeul de Etnografie Maghiar, iar mai târziu, în cadrul acestuia unele detalii au fost "utilizate" în mod ilegal.
38
hudojnic =artist
39
Falvak Népe, http://hu.wikipedia.org/wiki/Falvak_Népe
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Abodi, sublocotenent transmisii

Abodi, Abodi, sublocotenent transmisii, pe front

Abodi: Schiță din mapa salvată, prizonieri în lagărul provizoriu sovietic, Jánosháza, 1945

Copiii lui Abodi: Anna, Zsófia, Klára și Géza, 1956, Cluj
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SCENARIUL SECURITĂȚII: UCIDERE DE CARACTER

Securitatea, conform planurilor de măsuri, strict secrete, răspândește despre Abodi,
următoarele calomnii fabricate:
1. Abodi, provine dintr-o familie naționalistă, hungaristă, reacționară. Educația sa corespunde
acestora, convingerile sale sunt cvasi genetic determinate. Fratele său, un criminal politic periculos,
condamnat.
2. Soția sa provine dintr-o familie germană, hitleristă, de capitaliști, frații, membrii familiei
care au servit în armata germană, s-au refugiat în R.F.Gemania. 40 Soacra, văduvă, mai tîrziu a emigrat
și ea.
3. Copil fiind, Abodi a fost membru a mișcării "hortiste" de cercetași. 41
4. Abodi, în calitatea sa de președinte[35] al Asociației Studenților Secui (SZEFHE) din
Budapesta, ca entuziast "sălășist", îmbrăcat în haina festivă ("díszmagyar") a ținut
discursuri înflăcărate, șovine, iredentiste. 42
5. Ca ofițer hortist 43, s-a purtat în mod bestial cu soldații subalterni, amenințând pe șovăitori,
pe cei mai puțin entuziaști, cu împușcarea în cap. "Se pare" că în zona Ținutului Secuiesc, a îmbrâncit
un tânăr evreu din tren! 44
6. Datorită "experienței" dobândite în Uniunea Sovietică, după reîntorerea sa în România, în
mod "viclean", își ascunde adevăratele convingeri și dejoacă cu eficiență, vigilența Partidului și
a organelor de stat.
7. Intrigant, urmărește împreună cu colegii de convingeri asemănătoare șoviniste,
naționaliste, iredentiste 45, acapararea, dominarea, influențarea negativă al învățământului superior
40

În familia lui Teutsch Éva (https://www.facebook.com/pages/Teutsch-Éva-Klára/370759829604544), soția lui Abodi,
nimeni nu a fost nazist sau membru al "armatei lui Hitler". Tatăl său, dr. Ernst Friedrich Teutsch, înaintea Trianonului, a fost
un înalt funcționar de stat și avocat, care în 1919 a refuzat depunerea jurământului față de oficialitățile române. A avut
cabinet individual de avocatură, marea parte a averii a pierdut-o în criza economică mondială, a murit în 1952, în Cluj.
Fratele Évei, Ernst, în timpul războiului era student la medicină, apoi medic stagiar în Viena iar mai târziu medic șef în
Germania, sora sa, Hertha, ca tânără profesoară germană, a fost deportată în Uniunea Sovietică, la muncă forțată în mină
de cărbune, acolo suferind un grav accident și muribundă fiind, a fost salvată de Crucea Roșie Internațională, etc.

41

http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_cserkészet; http://en.wikipedia.org/wiki/Scouting
Abodi ca student, ca soldat a urât și disprețuit mișcarea Partidului Crucilor cu Săgeți, pe Szálasi Ferenc, foarte critic față
de Horthy, dar adept a lui Teleki Pál, pe care l-a întâlnit personal. Din timpul ambasadei din București, l-a cunoscut pe
Bárdossy László. Abodi, niciodată nu s-a împăunat, îmbrăcat în costum de sărbătoare ("Díszmagyar"), dar a avut o haină
neagră festivă, fără șnur și niciodată nu a ținut discursuri șovine.
43
Soldat fiind, Abodi niciodată nu a fost pe teritoriul secuiesc. Cu tovarășii de arme, a fost în relație frățească, excelentă, în
efectivul condus de el, au fost în total cinci soldați cu două mașini de transmisie. Aceste acuzații periculoase au ajuns la
urechile lui. I-a descoperit pe cei care răspândeau calomniile, sursele, și însoțit de martori i-a căutat, i-a confruntat cu
propriile lor minciuni și în scris i-a obligat să le retragă. Despre acestea, există material în dosarele Securității.
44
Nota: 43
45
Abodi, Kovács Zoltán, Cs.Erdős Tibor, Andrásy Zoltán, Kós András, Vetró Artúr, Aurel Ciupe, Petru Feier... au fost acuzați că
formează un grup mai mult sau mai puțin puternic, grup completat cu tineri, români, maghiari și prieteni de breaslă. De-a
dreptul inepții!
42
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de artă, clujean, ca în mod unilateral să se afirme specificul maghiar în politica de cadre din
Institut. Urăște și consideră arta românească ca fiind inferioară, sabotează tradițiile culturale
românești, favorizează studenții de etnie maghiară, discriminează studenții români (de ex. corectează
și în limba maghiară), predă în conformitate cu liniile directoare ale "Școlii de la Budapesta".
8. De asemenea, vrea să valideze aspirațiile și interesele naționaliste maghiare, prin
acapararea conducerii, a pozițiilor cheie ale organizațiilor de arte plastice și decorative (Uniunea și
Fondul Plastic). Cu aliații săi maghiari și români "filomaghiari", din spatele unor artiști români de
prestigiu 46 duși în eroare, organizează mașinațiile "naționaliștilor maghiari". Vrea să valideze în
favoarea grupului său, a propriei situații materiale, a carierei artistice, posturile de conducere și
locurile în comisii.(Prin manipularea comenzilor, jurizărilor, achizițiilor, dezavantajând artiștii
români sau pe cei neloiali).
9. Abodi este bogat, în secret, își vinde lucrările de artă din atelier, la sume uriașe.
10. Abodi are convingeri "contrarevoluționare", în 1956, în mod ostentativ se solidarizează cu
studenții condamnați, subliniindu-le nevinovăția, îi apără, iar la citirea sentinței de condamnare a
acestora, plânge public. 47
11. Datorită apartenenței sale naționaliste, Abodi influențează rezultatele examenelor de
admitere. 48

PLANURILE DE ACȚIUNE ALE SECURITĂȚII 1948-1989

46

Materialul Securității se referă în special la Aurel Ciupe, a cărui soție era de naționalitate maghiară, pictorul vorbind de
bună voie, la perfecție, limba maghiară.
47
Acuzație periculoasă și într-adevăr întemeiată. Și mai târziu, Abodi întotdeauna acționează în apărarea colegilor și a
studenților, ajunși în "pericol" politic. Securitatea, mereu comunică acest fapt, în interesele ei actuale .
48
Datorită moralității imaculate a lui Abodi, Securitatea, cu cel mai mare regret, nu a putut să-l șantajeze. Abodi într-un
singur caz a "modificat" rezultatele la examenele de admitere. Și anume: în favoarea orfanului fostului coleg, pictor de
soartă tragică, K.T. (29) care se afla exact sub linia de intrare în Institut. Prin autoritatea sa, Abodi, a reușit ca Ministerul să
mărească cu încă cinci persoane "cadrul" admișilor, astfel încât și următorilor cinci candidați li s-a împlinit visul! Când fiul
său a dat examene de admitere, Abodi a călătorit, ca nu cumva să apară impresia de influență. L-au și căzut!
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1. Filarea de 24 de ore, urmărirea, monitorizarea permanentă a lui Abodi. Instalarea
mijloacelor de ascultare la locul de muncă, la atelierul său de creație. Ascultarea telefonului la
domiciliu. In absența sa, se pătrunde în atelier, se face percheziție, planul, fotografierea. Vizitarea
regulată a lui Abodi, de către cunoștiințe, colaboratori "cablați" ai Securității, inițierea de discuții
provocative, T.O.49
2. Coordinarea, direcționarea de la cel mai înalt nivel al cazului Abodi. Informarea și
orientarea permanentă prin rapoarte, a Conducerii de Partid, a Organelor de
Securitate. Cooperarea cu celelelte comandante regionale.
3. Studierea mediului. Filarea și filtrarea meticuloasă a vecinilor de atelier, de la locul de
muncă, domiciliu, cunoștiințelor, prietenilor, rudelor, necesare în scopul santajării și recrutării
acestora. Convingerea potențialilor colaboratori să-l urmărească. În mod orientat, generarea
artificială de sentimente ostile, de invidie, ale colegilor artiști, profesori, posibile
nedreptăți față de studenți.
4. Fabricarea de calomnii, răspândirea acestora. Compromitarea, discreditarea, ducerea în
eroare. Prin minciuni, discreditarea și izolarea în rândul comunității și intelectualității maghiare.
5. Înfricoșarea și nimicirea obiectivului.
6. Două operațiuni de răpire și de ascundere a lui Abodi, în scopul de "al lucra". În ambele
cazuri, acțiunea Securității a eșuat. 50
7. Fabricarea sau procurarea oricărei dovezi incriminatoare privind posibila imoralitate, etica
vieții private. Cercetarea oricărei dovezi, sperate, despre "manipularea" examenelor de admitere sau
a achizițiilor de artă. 51
8. Folosirea unor persoane infiltrate la locul de muncă, cu sarcini concrete pe lîngă obiectiv. 52
9. Activarea în dubla lor calitate a "superiorilor" universitari (a rectorului, a decanului) a lui
Abodi. Aceste personalități schizofrene, pe de o parte cadre didactice universitare
de conducere, artiști cunoscuți, pe de altă parte, plini de ură, denunțători voluntari ai
organizației politice de teroare, fără caracter, harnici delatori acoperiți. Unul dintre ei, neprincipial

49

T.O. = Tehnică operativă, instalarea microfoanelor, interceptarea și înregistrarea discuțiilor, fotografiere, etc.
Abodi a recunoscut capcana și cu martori a sosit la locul întâlnirii mascate ca fiind oficială. Acțiune fără martori (!) a fost
ordinul de realizare, mașina neagră aflată la pândă, a plecat fără Abodi. Șocant este fundalul povestirii în materialul
Securității.
51
Desigur, la Abodi cu desfășurarea întregului arsenal al operațiunilor organelor secrete nu au găsit nimic. Cu toate
acestea, în timpul examenelor de admitere l-au observat în mod extrem, l-au urmărit și l-au provocat. În mod naiv, Abodi a
crezut timp îndelungat, că sistemul de admitere în sine precum și integritatea, profesionalismul colegilor, exclude
posibilitatea de manipulare. Mult mai târziu și-a dat seama că dintre ei, câțiva l-au indus în eroare, timp de decenii întregi.
Tocmai dintre colegii corupți și prinși în fapt delict, au devenit delatorii cei mai serviabili ai Securității.
50

52

Pentru ținerea sub observație continuă a lui Abodi, Securitatea, a dispus angajarea specială în acest scop a agentului
"ȘTEFAN" /............./ în cadrul Institutului.
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fără pereche, denunțând vehement sub mai multe nume conspirative, fiind trădătorul cel mai josnic
al maghiarimii din Ardeal. 53
10. Instigarea presei române și maghiare împotriva lui Abodi, exploatarea posibilităților
oferite de confictele existente. Punerea în discuție a semnificației artistice și difuzarea lipsei de
valoare a lui Abodi, spre opinia publică.
11. Șantajarea sa prin membrii familiei și discretizarea posibilă. 54
12. Subminarea existenței copiilor săi, pe baza planurilor de măsuri, eliminarea acestora
din viața artistică și din învățământ.
13. Armata denunțătorilor: tabele anexate.

53

Informatorul cu numele de cod "Maier", a fost ușor de identificat. A fost dirizat spre Abodi în perioada dintre anii 19611989, dar se știe că a denunțat și studenți, în special maghiari.
54
Documentele demonstrează întocmirea minuțioasă a planurilor de distrugere sistematică a carierelor copiilor săi, de
subminare a existenței acestora pâna la alungarea lor din țară. Unul dintre planurile de acțiune al Securității, foarte pervers,
prin propagarea poziției politice pe care o deținea atunci socrul român al fiului său, au conceput discreditarea,
compromitarea și izolarea lui Abodi, în rândul intelectualității maghiare din Ardeal.
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CONCLUZIE. DESPRE NATURA SECURITĂȚII

Acești patruzecișiunu de ani, cuprinzând un material documentar de 3.000 de
pagini, dezvăluie convingerile Securității. Adevărate mărturii. Esența religiei urii fără îndoieli este
simplă: maghiarii din România (și celelalte minorități) nu pot avea drepturi minoritare - individuale
sau colective! Cultura minoritarilor nu are drept legitim, practicarea tradițiilor populare, pretenția
la învățământul minoritarilor sunt manifestări ostile. Este de nepermis folosirea limbii maghiare
public, oficial chiar și în mediu majoritar. Este interzis bilingvismul în documentele oficiale, în
publicațiile instituționale, este de limitat utilizarea topicii limbii maghiare până și pentru numele de
familie, de persoane. "Cea mai sfântă" misiune a Securității, este cea de ștergere a tuturor urmelor
națiunii maghiare, ștergerea trecutului. Toate elementele istoriei maghiare sunt dușmanoase și de
urât. Principalul obstacol în calea prosperității și bunăstării națiunii române, este însăși
existența maghiarilor.
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Din filajul Securității. Abodi și prietenii săi: Kovács Zoltán, Kós András, Bajor Andor, Petru Feier, etc.

Desigur, Securitatea, nu numai față de maghiari își duce lupta urii. În realitate, "Organul"
este penetrant antisemit! Identifică în mod obsesiv, stigmatizează și incriminează cetățenii de
origine evreiască, oricât de loiali ar fi ei.
Șocantă este consecvența primitivismului, fanatismului, superstițiozitatea întunecatului ev
mediu în modul maniac de acțiune al Securității. Inerent exclusivistă, dăunătoare, cu intenții
malefice, paranoică. Premisa sa este, că întreaga lume, funcționează după josnica
sa mentalitate. (Dezamăgitor că succesoarele organelor de Securitate și astăzi merg la același
izvor. Esența politicii naționale româneaști este neschimbată.)
Abodi, niciodata nu și-a ascuns credința, convingerile și opiniile. A acționat în mod deschis și a
gândit conștient. "Nu-l ispiti pe Domnul Dumnezeul tău" - a mărturisit. Nu a
fost tipul sinucigașului, dar nici nu i s-a putut zdrobi credința sau clătina loialitatea. Loialitatea față de
umanitate, națiune și familie, față de europeanism, moralitate și convingeri profesionale. Pentru
cunoașterea lui, ar fi fost suficientă o singură săptămână de observare! Mai târziu, după scurgerea a
41 de ani, "tribul operativ" ar fi constatat: "Toate-s vechi, la Abodi nici o schimbare!"

Nagy Géza, 15 martie 2014, Budapesta

ANEXE:
1. LISTA INFORMATORILOR DE SECURITATE CU NUME CONSPIRATIVE (TABEL, LIMBA ROMÂNĂ, 165
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PAG.)
2. LISTA PERSOANELOR, CARE AU DAT RAPOARTE SAU DECLARAȚII SUB PROPRIUL NUME (TABEL,
LIMBA ROMÂNĂ, 34 PAG.)
3. MEMORIU DESPRE ÎNVĂȚĂMÂNTUL ARTISTIC UNIVERSITAR ÎN LIMBA MAGHIARĂ 1990. JANUÁR
22.
4. ABODI NAGY BÉLA: NOTĂ DESPRE ÎNVĂȚĂMÂNTUL ARTISTIC SUPERIOR ÎN LIMBA MAGHIARĂ DIN
ROMÂNIA, 2 IUNIE 1997.
5. IMPRIMANTUL INSTITUTULUI MAGHIAR DE ARTĂ DIN CLUJ, 1947
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